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АНОТАЦІЯ 

Наставна Г. В. Антрополого-комунікативний підхід дослідження права: 

природа, зміст, функціональне призначення. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних 

і правових учень». – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. – Київ, 2018. 

У дисертаційній роботі здійснено комплексне наукове дослідження 

природи і змісту антрополого-комунікативного методологічного підходу до 

пізнання права, визначено його функціонального призначення. Здобувачем 

проаналізовано історію зародження та розвитку уявлень про антрополого-

комунікативний методологічний підхід до пізнання права. Це дозволило 

здійснити її періодизацію в межах наступних етапів: панування 

світоглядного розуміння (до сер. ХІХ ст.), який заснований на загальних 

поглядах мислителів і філософів того часу щодо сприйняття та осмислення 

оточуючого середовища;  панування наукового розуміння (кін. ХІХ ст. – 

перш. пол. ХХ ст.), протягом якого відбувається поступове поєднання ідей 

антропології та теорії комунікації, а також подальше наукове визнання 

антрополого-комунікативного підходу як самостійного елементу методології 

наукових досліджень; панування вузько наукового розуміння (сер. ХХ ст. та 

триває на сьогодні), змістом якого є активізація наукових досліджень 

функціональних можливостей антрополого-комунікативного підходу крізь 

призму пізнання явищ, що відносяться до сфери філософії; психології; 

політології; педагогіки та правознавства. На основі аналізу функціональних 

можливостей положень інтегративного праворозуміння розкрито його 

методологію та встановлено значення для застосування антрополого-

комунікативного підходу до пізнання права. Узагальнено доктринальне 

розуміння антрополого-комунікативного підходу та удосконалено його 

визначення як самостійного методологічного підходу, що сформувався в 
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рамках постнекласичного типу наукової раціональності, який синтезує 

методи, прийоми, способи і засоби антропології права та пізнавальні 

положення комунікативної теорії права, що дозволяють здійснити вивчення 

правових явищ з урахуванням філософсько-світоглядної позиції 

людиноцентризму, концепції людиновимірності, верховенства права та 

комунікативної парадигми, як особливого антропного-комунікативного 

феномену, обумовленого природою людини, її фізико-біологічними 

особливостями, а також соціокультурними аспектами взаємодії суб’єктів 

соціуму. 

Автором визначено та охарактеризовано природу антрополого-

комунікативного підходу до пізнання права, що становлять методи, прийоми, 

способи та засоби антропології права та пізнавальні положення 

комунікативної теорії права. З’ясовано, що змістом антрополого-

комунікативного підходу дослідження права є комплекс пізнавальних 

положень, націлених на аналіз правових явищ, а також переосмислення 

існуючих наукових результатів їх пізнання, взявши за основу ідею їх 

обумовленості природою людини, її фізико-біологічними особливостями, а 

також соціокультурними особливостями як суб’єкта соціуму. Встановлено 

функціональне призначення антрополого-комунікативного підходу в частині 

формування та удосконалення понятійно-категоріального апарату юридичної 

науки, яке структуровано і розкрито в межах світоглядно-орієнтаційного; 

методолого-орієнтаційного; формально-орієнтаційного аспектів. Аналіз 

доктринальних підходів до визначення поняття «право» дозволив 

запропонувати його авторську характеристику як антрополого-

комунікативної моделі, а також розкрити його ознаки. В результаті 

запропоновано категоріальне визначення поняття «право» як антрополого-

комунікативної моделі, що являє собою міру можливої та необхідної 

поведінки людини, яка забезпечена відповідною мірою можливої та 

необхідної поведінки інших людей, гарантована засобами фізичного та 

психічного примусу, походить від людського буття та набуває текстуального 
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виразу в правових актах, реалізується у взаємовідносинах між людьми, 

надаючи їм статусу правовідносин, та забезпечує досягнення результату, 

пов’язаного із змінами в сфері правового життя людей. 

В роботі здійснено вивчення доктринальних поглядів, які стосуються 

розуміння дії права як його антрополого-комунікативної властивості, що в 

подальшому узагальнено межах 1) людиновимірного підходу, змістом якого 

є   інформаційний, ідеологічно-психологічний та поведінковий вплив права 

на життєдіяльність людини та людських спільнот; 2) ціннісно-орієнтаційного 

підходу як особливого процесу і результату віддзеркалення та поширення 

цінностей людського і суспільного життя в самому праві та в подальшому на 

суспільні відносини, що відображає рівень задоволеності потреб та інтересів 

індивіда, суспільства та держави, придатність права до їх взаємоузгодження 

на засадах рівності та партнерства. 

Здобувачем визначено перспективи застосування антрополого-

комунікативного методологічного підходу до аналізу взаємодії права 

України та права Європейського Союзу, до яких віднесено: формування і 

застосування нової стратегії вивчення права, в основі якої знаходиться ідея 

про право як про людиновимірний феномен, що становить невід’ємний 

елемент сучасної соціокультурної системи; розширення проблематики 

пізнання взаємодії права України та права Європейського Союзу, з одного 

боку, як особливої сфери життєдіяльності людини, а з іншого боку, як 

процесу та результату соціокультурного розвитку суспільства; формування 

системи правових ідей, правових норм та правовідносин, що засновані на 

людиноцентриських засадах, пов’язаних із соціокультурними 

закономірностями життєдіяльності людей; зміщення акценту наукових 

досліджень на практичні аспекти взаємодії права України та права 

Європейського Союзу, що дозволять розкрити питання поєднання 

людиновимірності та соціокультурності творення права, його тлумачення та 

застосування.  
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ANNOTATION 

Nastavna G.V. Anthropological-communicative approach to the study of 

law: nature, content, functional purpose. - Qualifying scientific work on the 

rights of manuscripts. (Manuscript) 

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Juridical Sciences in 

specialty 12.00.01 – Theory and History of State and Law; History of Political and 

Legal Studies. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The complex scientific research of the nature and content of the 

anthropological -communicative methodological approach to the study of law as 

well as its functional purpose is conducted in this dissertation. The history of the 

origin and development of ideas about the anthropological-communicative 

methodological approach to the study of law is analysed. This allowed to periodise 

its development in the following stages: the domination of world-view 

understanding (until the middle of the nineteenth century), which was based on the 

general views of thinkers and philosophers of that time on perception and 

comprehension of the environment; the domination of scientific understanding (the 

end of the nineteenth century - first half of the twentieth century), during which the 

gradual combination of the ideas of anthropology and communication theory is 

occurred, as well as further scientific recognition of the anthropological and 

communicative approach as an independent element of the methodology of 

scientific research; the dominance of a narrow scientific understanding (in the 

middle of the twentieth century and continues to this day), the content of which is 

the activation of scientific research of the functional capabilities of the 
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anthropological and communicative approach through the prism of study of the 

phenomenon that are related to the sphere of philosophy, psychology, political 

science, pedagogy and jurisprudence.  

The methodology of the integrative understanding of law is explained on the 

basis of the analysis of its functional capabilities, and its significance for the 

application of the anthropological-communicative approach to the study of law is 

established. The doctrinal understanding of the anthropological-communicative 

approach is generalized and its definition as an independent methodological 

approach is improved. This definition was formed within the framework of the 

post-modern type of scientific rationality, which synthesizes methods, techniques 

and means of anthropology of law and cognitive positions of the communicative 

theory of law, allowing to study the legal phenomena by taking into account the 

philosophical and ideological position of human-centeredness, the concept of 

human-dimensionality, the rule of law and the communicative paradigm as a 

special anthrop-communicative phenomenon caused by human nature, its physical 

and biological characteristics and socio-cultural aspects of the society’s interaction. 

The author defines and characterizes the nature of the anthropological- 

communicative approach to the study of law, which includes methods, techniques 

and means of law anthropology and cognitive positions of the communicative 

theory of law. It was determined that the content of anthropological-

communicative approach to the study of law is a complex of cognitive positions 

aimed at the analysis of legal phenomena, as well as rethinking of the existing 

scientific results of their cognition, based on the idea of their conditionality by 

human nature, its physical and biological characteristics, and socio-cultural 

features as a subject of society. The functional purpose of the anthropological-

communicative approach is established in the part of the formation and perfection 

of the conceptual-categorical apparatus of legal science, which is structured and 

disclosed within the worldview-orientation, methodological-orientation, and 

formal-orientation aspects. The analysis of doctrinal approaches to the definition of 

the concept of «law» allowed suggesting its author's characterization as an 
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anthropological and communicative model, as well as to reveal its features. As a 

result, a categorical definition of the concept of "law" as the anthropological and 

communicative model is proposed. It represents the measure of possible and 

necessary human behaviour, which is provided with the appropriate measure of the 

possible and necessary behaviour of other people, guaranteed by means of physical 

and mental coercion, derives from human being and becomes textual expression in 

legal acts, is implemented in the relations between people, giving them the status 

of legal relationships, and ensures the achievement of the result associated with 

changes in the field of legal life of people. 

The doctrinal views concerning the understanding of the law action as its 

anthropological and communicative feature are examined, which is further 

summarized within 1) human-dimensional approach, the content of which is the 

informational, ideological-psychological and behavioural influence of law to 

human’s and communities' livelihoods; 2) the value-orientation approach as a 

special process and the result of the reflection and dissemination of the values of 

human and social life in law and further on social relations, which reflects the level 

of satisfaction of the needs and interests of the individual, society and state, the 

suitability of law to their mutual agreement on the basis of equality and 

partnerships. 

The prospects for applying the anthropological-communicative methodological 

approach to the analysis of the interaction between the law of Ukraine and the 

European Union law are identified, which include: the formation and application of 

a new strategy for the study of law, which is based on the idea about law as a 

human-dimensional phenomenon, which is an integral element of modern socio-

cultural system; the extension of the cognitive issues of the interaction between the 

law of Ukraine and the European Union law, on the one hand, as a special sphere 

of human life, and on the other hand, as a process and result of socio-cultural 

development of society; the formation of a system of law ideas, legal norms and 

legal relations based on human-centred principles, connected with sociocultural 

regularities of human life; the shifting a focus of scientific research into practical 
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aspects of the interaction between the law of Ukraine and the European Union law, 

which will reveal the issue of the combination of human-dimensional and socio-

cultural creation of law, its interpretation and application. 

Key words: integrative understanding of law, methodology, methodology of 

legal science, methodological approach, anthropological-communicative approach, 

nature of anthropological-communicative approach, content of anthropological- 

communicative approach, action of law, interaction between the law of Ukraine 

and the law of the European Union. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Методологічна основа дослідження в 

юридичній науці є передумовою ефективності та результативності наукової 

роботи. Тому вивчення її різноманітних аспектів завжди має підвищений 

рівень актуальності, оскільки потенційно націлене на удосконалення 

науково-дослідної роботи в юриспруденції. Посилює актуальність вивчення 

методологічної основи наукових досліджень існуюча в юридичній науці 

методологічна криза, недостатність реалізації функціонального потенціалу 

загальноприйнятих методологічних підходів та методів наукового пізнання, 

їх доктринальна невизначеність та дискусійність розуміння, недоліки їх 

застосування в процесі наукової роботи, остаточна невизначеність та 

розпорошеність положень типів праворозуміння. 

Сьогодні важливим є сформувати та застосувати в процесі наукового 

пізнання нову стратегію вивчення права, що заснована на положеннях 

класичних типів праворозуміння та дозволяє обґрунтувати комплекс 

сучасних правопізнавальних положень, в основі яких знаходиться ідея про 

право як про людиновимірний феномен, що становить невід’ємний елемент 

сучасної соціокультурної системи. В цьому плані антрополого-

комунікативний підхід до вивчення права являє собою сучасний 

методологічний підхід в системі методології наукових досліджень, має 

значний науково-дослідний потенціал, здатен реалізувати власне 

методологічне призначення в якості пізнавальної стратегії вивчення права як 

людиновимірного та соціокультурного феномену. Найбільший ступінь 

актуальності вивчення антрополого-комунікативного підходу мають питання 

його природи, змісту та функціонального призначення, оскільки вони 

надають можливість охарактеризувати вказаний підхід як самостійний 

елемент методології наукового пізнання та закласти основу для подальшого 
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вивчення інших аспектів антрополого-комунікативного підходу, що 

дозволить виробити цілісну науково-дослідну стратегію пізнання права. 

Актуальність теми дослідження підтверджується також і недоліками 

методологічного забезпечення пізнавальної діяльності в юридичній науці, 

доктринальною нерозробленістю основоположних засад та невизначеністю 

змісту процесу пізнавальної діяльності, абстрактністю пріоритетних напрямів 

науково-дослідної роботи в сфері юридичної науки, відсутністю націленості 

на отримання результатів наукової роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження здійснене в межах теми науково-дослідної роботи 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка: «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і 

практичний аспекти» (№ 11БФ042-01, номер державної реєстрації 

0111U008337) та відповідно до затвердженої Вченою радою юридичного 

факультету теми дисертації (протокол № 4 від 22 грудня 2014 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

встановлення природи і змісту антрополого-комунікативного підходу 

дослідження права, визначення його функціонального призначення. 

Відповідно до поставленої мети, зроблено спробу розв’язати такі наукові 

завдання: 

– здійснити періодизацію історії зародження та розвитку уявлень про 

антрополого-комунікативний підхід до пізнання права; 

– розкрити значення інтегративного праворозуміння для 

застосування антрополого-комунікативного підходу до пізнання права; 

– узагальнити доктринальне розуміння антрополого-комунікативного 

підходу до пізнання права, удосконалити його визначення як самостійної 

категорії; 

– визначити та охарактеризувати природу антрополого-

комунікативного підходу дослідження права, з’ясувати його зміст; 
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– розкрити функціональне призначення антрополого-

комунікативного підходу в частині формування та удосконалення понятійно-

категоріального апарату юридичної науки;  

– обґрунтувати визначення поняття «право» як антрополого-

комунікативної моделі та розкрити його ознаки; 

– виокремити та обґрунтувати підходи до розуміння дії права як його 

антрополого-комунікативної властивості, а також визначити і 

охарактеризувати структурну будову дії права; 

– визначити перспективи застосування антрополого-комунікативного 

підходу до аналізу взаємодії права України та права Європейського Союзу. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають при 

формуванні та застосуванні антрополого-комунікативного підходу 

дослідження права. 

Предметом дослідження є природа, зміст та функціональне 

призначення антрополого-комунікативного підходу дослідження права. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складає комплекс принципів наукового пізнання, 

методологічних підходів, філософсько-світоглядних, загальнонаукових, 

спеціально-наукових методів, поєднання яких забезпечило об’єктивний, 

всебічний аналіз предмету дослідження. Використання того чи іншого 

методу або їх сукупності зумовлено складністю конкретного питання, яке 

було досліджено в роботі. Феноменологічний підхід дозволив встановити 

особливості антрополого-комунікативного підходу як елементу 

методологічної основи юридичних наукових досліджень. Завдяки 

аксіологічному підходу визначено ціннісні аспекти антрополого-

комунікативного підходу та його значення для вивчення права. Системний 

підхід забезпечив аналіз антрополого-комунікативного підходу з точки зору 

його взаємозв’язку з іншими методологічними підходами. 

Важливе значення в цьому науковому дослідженні відіграв діалектичний 

метод, за допомогою якого антрополого-комунікативний підхід розкрито в 
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динаміці, що залежить від різноманітних факторів суспільного розвитку, 

розбудови інститутів держави. Використання історико-правового методу 

дозволило встановити закономірності історії зародження та розвитку уявлень 

про антрополого-комунікативний підхід, здійснити її періодизацію та 

з’ясувати перспективи наукового пізнання вказаного методологічного 

підходу (підрозділ 1.1). Функціональний метод був використаний для 

вивчення антрополого-комунікативного підходу крізь призму його 

функціонального призначення щодо вивчення категоріального розуміння 

права та його дії як антрополого-комунікативної властивості (підрозділи 2.1, 

2.2, 3.1). Застосування системно-структурного методу забезпечило аналіз 

антрополого-комунікативного підходу як елементу методологічної основи 

юридичної науки, особливість якого відзначається насамперед наявністю 

природи та змісту (підрозділ 1.3). Соціолого-правовий метод забезпечив 

узагальнення емпіричних даних про стан дієвості права в Україні як 

сукупності соціальних чинників, які його обумовлюють та які стають 

об’єктом впливу дії права (підрозділ 3.1). Завдяки формально-юридичному 

методу здійснено аналіз підходів до розуміння понять «антрополого-

комунікативний підхід до пізнання права» та «право» як антрополого-

комунікативної моделі, виокремлено їх ознаки та уточнено визначення 

(підрозділи 1.3, 2.2). Праксеологічний метод застосовано для вивчення 

особливостей застосування антрополого-комунікативного підходу до 

пізнання права, встановлення особливостей дії права як його антрополого-

комунікативної властивості та перспектив застосування антрополого-

комунікативного методологічного підходу до аналізу взаємодії права 

України та права Європейського Союзу (підрозділи 3.1, 3.2). Метод 

моделювання у поєднанні з прогностичним методом використано з метою 

розробки положень, які стосуються перспектив наукового вивчення 

антрополого-комунікативного підходу до пізнання права та перспектив його 

застосування до аналізу взаємодії права України та права Європейського 

Союзу (підрозділи 1.1, 3.2).  
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Теоретико-методологічна та емпірична база дослідження. 

Світоглядною основою зародження та подальшого розвитку уявлень про 

антрополого-комунікативний підхід стали погляди Ф. Аквінського, 

Аристотеля, Ф. Бекона, Геракліта, Т. Гоббса, М. Монтеня, Т. Мора, 

Дж. Локка, Ш.-Л. Монтеск’є, М. Падуанського, Платона, Ж.-Ж. Руссо, 

Сенеки, Цицерона та інших. Важливий внесок у виокремлення і подальше 

становлення антрополого-комунікативного підходу зробили засновники і 

послідовники антропології (М. Шелер, А. Гелен, К. Лоренц, Е. Кассирер, 

М. Бердяєв, С. Франк) та теорії комунікації (Х.-Г. Гадамер, Е. Гуссерль, 

Ж. Лакруа, Е. Муньє, М. Недонсель, П. Рікер, А. Піппер, Дж. Роулз, 

П. Ульріх, Ю. Хабермас), погляди яких закладені в основу поєднання 

пізнавальних можливостей антропології та теорії комунікації. Складний та 

багатоаспектний характер антрополого-комунікативного підходу 

дослідження права обумовлює його вивчення в різних сферах наукових 

знань. Він був предметом наукового пошуку представників різних науково-

дослідних напрямів, а саме:філософії (Ф. С. Бацевич,  Є. К. Бистрицький, 

О. І. Галяшина); психології (Г. М. Андреєва, Е. В. Руденський, 

Л. Д. Столяренко); політології (Є. Б. Тихомирова); педагогіки (А. Є. Фірсова, 

Л. М. Лузіна В. І. Максакова, Г. Б. Корнетов); юриспруденції (Ю. Г. Барабаш, 

А. Барак, Дж. Г. Берман, В. С. Бігун, С. В. Бобровник, Д. Босолей, 

М. Г. Братасюк, М. Будро, В. І. Гойман, Д. А. Гудима, А.М. Завальний, 

І. Ю. Козліхін, А. А. Козловський, М. І. Козюбра, М. Ю. Кравцов, Н. Ліхман, 

Г. В. Мальцев, С. Меррі, Ю. М. Оборотов, М. І. Панов, О. В. Петришин, 

М. С. Пілюгіна, А. В. Поляков, О. А. Пучков, П. М. Рабінович, 

С. П. Рабіновач, І. С. Тімуш, В. В. Трофімов, Дж. Холл та ін.).  

Емпіричну базу дослідження складають літературні джерела, міжнародні 

договори, нормативно-правові акти України та іноземних держав, 

законопроектна документація, матеріали офіційної статистики. 

Наукова новизна отриманих результатів визначена тим, що 

дисертація належить до одних із перших сучасних наукових досліджень, в 
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якому комплексно встановлено природу і зміст антрополого-

комунікативного підходу до пізнання права, визначено його функціональне 

призначення. Наукову новизну дисертаційної роботи та авторський внесок у 

дослідження проблеми склали такі положення, висновки та пропозиції: 

уперше: 

 здійснено періодизацію історії зародження та розвитку уявлень про 

антрополого-комунікативний підхід в межах наступних етапів: панування 

світоглядного розуміння (до сер. ХІХ ст.), який заснований на загальних 

поглядах мислителів і філософів того часу щодо сприйняття та осмислення 

оточуючого середовища, протягом якого формувалась світоглядна основа 

розуміння можливості поєднання антропологічних та комунікативних 

аспектів життєдіяльності соціуму та індивідів в єдиній універсальній 

пізнавальній парадигмі; панування наукового розуміння (кін. ХІХ ст. – перш. 

пол. ХХ ст.), протягом якого відбувається поступове поєднання ідей 

антропології та теорії комунікації, визначення їх пізнавального потенціалу та 

подальше наукове визнання антрополого-комунікативного підходу як 

самостійного елементу методології наукових досліджень; панування вузько 

наукового розуміння (сер. ХХ ст. та триває на сьогодні), змістом якого є 

активізація наукових досліджень функціональних можливостей антрополого-

комунікативного підходу крізь призму пізнання явищ філософії; психології; 

політології; педагогіки та правознавства, що зумовило посилення вузько 

наукових досліджень вказаного методологічного підходу в залежності від 

сфери приналежності явищ, які вивчаються; 

 визначено та охарактеризовано природу антрополого-

комунікативного підходу дослідження права, що становлять методи, 

прийоми, способи і засоби антропології права та пізнавальні положення 

комунікативної теорії права, що дозволяють здійснити вивчення права як 

особливого антрополого-комунікативного феномену, закладаючи в основу 

методологічного підходу елементи індивідуального (суб’єктивного), що 
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відображає антропологічний аспект права, і соціального (об’єктивного), що 

стосується комунікативного аспекту права; 

 з’ясовано зміст антрополого-комунікативного підходу дослідження 

права, що являє собою комплекс пізнавальних положень, націлених на аналіз 

права, а також переосмислення існуючих наукових результатів його 

вивчення, взявши за основу ідею його обумовленості природою людини, її 

фізико-біологічними особливостями, а також соціокультурними 

особливостями як суб’єкта соціуму; подолання однобічності пізнання права 

або як феномену людиноцентристського плану, або як явища 

соціокультурного плану, змістом якого є інформаційний простір, що 

наділений правовими властивостями; 

удосконалено: 

 розуміння поняття «антрополого-комунікативного підходу до 

пізнання права» як самостійного методологічного підходу, що сформувався в 

рамках постнекласичного типу наукової раціональності, який синтезує 

методи, прийоми, способи і засоби антропології права та пізнавальні 

положення комунікативної теорії права, що дозволяють здійснити вивчення 

права з урахуванням філософсько-світоглядної позиції людиноцентризму, 

концепції людиновимірності, верховенства права та комунікативної 

парадигми як особливого антропного-комунікативного феномену, 

обумовленого природою людини, її фізико-біологічними особливостями, а 

також соціокультурними аспектами взаємодії суб’єктів соціуму; 

 категоріальне визначення поняття «право» як антрополого-

комунікативної моделі, що являє собою міру можливої та необхідної 

поведінки людини, забезпечену відповідною мірою можливої та необхідної 

поведінки інших людей, гарантовану засобами фізичного та психічного 

примусу, яка походить від людського буття та набуває текстуального виразу 

в правових актах, реалізується у взаємовідносинах між людьми, надаючи їм 

статусу правовідносин, та забезпечує досягнення результату, пов’язаного із 

змінами в сфері правового життя людей; 
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 систему та характеристику ознак права як антрополого-

комунікативної моделі, до яких віднесено: а) приналежність виключно 

людському середовищу; б) змістом є встановлені за допомогою 

інформаційних засобів межі можливої та необхідної поведінки людини; в) 

походить від людського буття, котре формує об’єктивну необхідність в праві, 

визначає його подальший розвиток і вдосконалення; г) набуває текстуального 

виразу та документального оформлення в правових актах, тим самим 

отримуючи інформаційний прояв; ґ) реалізується у взаємовідносинах між 

людьми, надаючи їм статусу правовідносин, та забезпечує досягнення 

результату, змінюючи правову реальність; д) гарантоване засобами фізичного 

та психічного примусу; е) забезпечує досягнення результату, пов’язаного із 

змінами в сфері правового життя людей; є) має загальний 

неперсоніфікований характер;  

дістали подальшого розвитку: 

 характеристика функціонального призначення антрополого-

комунікативного підходу в частині формування та удосконалення понятійно-

категоріального апарату юридичної науки, що розкрито в межах: 

а) світоглядно-орієнтаційного аспекту, змістом якого є його спроможність 

забезпечити узагальнення розуміння права як багатоаспектного явища, а 

також здійснити вияв, акумулювання та аналіз ознак права, сформулювати 

найбільш точне визначення поняття «право», розкриваючи його антрополого-

комунікативну індивідуальність, спільність та відмінність з іншими 

явищами; б) методолого-орієнтаційного аспекту, що полягає у його здатності 

акумулювати і узагальнити функціональний потенціал антропології права та 

комунікативної теорії права, сформувати самостійний методологічний підхід 

до пізнання права, що здатен виробити стратегію наукового дослідження 

права та може бути застосований до вивчення права як складного 

багатоаспектного антрополого-комунікативного феномену; в) формально-

орієнтаційного аспекту, змістом якого є спроможність вказаного підходу 

узагальнити визначення понятійно-категоріального апарату юридичної 
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науки, здійснити їх уточнення крізь призму поєднання антрополого-правової 

сутності та комунікативного виміру права; 

 підходи до розуміння дії права як його антрополого-комунікативної 

властивості крізь призму: а) людиновимірного підходу, що визначає дію 

права як інформаційний, ідеологічно-психологічний та поведінковий вплив 

права на життєдіяльність людини та людських спільнот, змістом якого є 

втілення у взаємовідносинах між ними властивостей права шляхом 

формування та розвитку системи ідей, уявлень, емоцій і почуттів щодо 

ставлення людини до правової дійсності, правового минулого та бажаного 

стану правового впорядкування суспільних відноси, що обумовлена 

духовним, політичним та економічним устроєм, якісним становищем 

правового життя суспільства, яке виявляється в рівні розвитку правової 

діяльності, якості законодавства, рівні правосвідомості громадян, 

гарантованості та захищеності їх прав і свобод; б) ціннісно-орієнтаційного 

підходу, відповідно до якого дія права являє собою особливий процес і 

результат віддзеркалення та поширення цінностей людського і суспільного 

життя в самому праві та в подальшому на суспільні відносини, що 

відображає рівень задоволеності потреб та інтересів індивіда, суспільства та 

держави, придатність права до їх взаємоузгодження на засадах рівності та 

партнерства, досягнення компромісу у взаємовідносинах між вказаними 

суб’єктами, а також стан запобігання виникненню конфліктних ситуацій, їх 

подолання внаслідок дії права; 

 положення про перспективи застосування антрополого-

комунікативного підходу до аналізу взаємодії права України та права 

Європейського Союзу, до яких віднесено: розширення проблематики 

пізнання взаємодії права України та права Європейського Союзу; 

переосмислення існуючих правових цінностей; посилення критичності 

наукового дослідження шляхом співставлення категорій «людина» та 

«суспільство», де потреби та інтереси людини і суспільства, ефективність 
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впорядкованості суспільних відносин будуть виступати критеріями для 

оцінки стану взаємодії права України та Європейського Союзу та ін. 

Практичне значення одержаних результатів. Висновки, пропозиції та 

рекомендації, які обґрунтовані автором за результатами проведеного 

дослідження, можуть бути застосовані у:  

 науково-дослідній роботі – для подальшого розвитку теоретико-

правових знань юридичної науки, які стосуються антрополого-

комунікативного підходу дослідження права;  

 правотворчій діяльності – з метою підвищення якісного рівня 

правового забезпечення суспільних відносин, в частині удосконалення 

законодавчого визначення термінів, що вживаються в актах правотворчості 

та правових конструкціях;  

 викладацькій діяльності – при підготовці підручників і навчальних 

посібників з Теорії держави і права, Проблем теорії держави і права, 

Соціології права, з метою ініціювання запровадження в навчальний процес 

вищих навчальних закладів України юридичного профілю та в навчальний 

процес юридичних факультетів вищих навчальних закладів такої навчальної 

дисципліни як «Антропологія права», а також при підготовці навчально-

методичного забезпечення відповідних навчальних дисциплін. 

Апробація результатів дисертації. Окремі висновки, положення та 

рекомендації, які обґрунтовані автором за результатами дисертаційної 

роботи, обговорювались на наступних міжнародних і всеукраїнських 

науково-теоретичних і науково-практичних конференціях: II Міжнародній 

науково-практичній конференції «Перспективні напрямки розвитку сучасної 

юридичної науки» (м. Івано-Франківськ, 20–21 березня 2015 р.); Щорічній 

міжнародній науково-практичній конференції «Ціннісно-правові засади 

інтеграційних процесів в Україні» (м. Київ, 21 квітня 2015 р.); ХІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

реформування правової системи України» (м. Луцьк, 26–27 червня 2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретико-методологические 
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и конституционные основы устойчивого развития национальной правовой 

системы в условиях глобальных и региональных процессов в контексте 

защиты прав человека и построения правового государства» (м. Мінськ, 19–

20 жовтня 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Теоретические и прикладне аспекты современной юридической науки» (м. 

Мінськ, 11 грудня 2015 р.); Щорічній міжнародній науково-практичній 

конференції «Правовий прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах» 

(м. Київ, 19 квітня 2016 р.); ХІІ Міжнародній науковій конференції молодих 

вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави» 

(м. Харків, 22 квітня 2016 р.); ХІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання реформування правової системи України» 

(м. Луцьк, 24–25 червня 2016 р.); Щорічній міжнародній науково-практичній 

конференції «Людиноцентризм в праві: теоретико-прикладні аспекти» (м. 

Київ, 16 травня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та 

підвищення ефективності» (м. Київ, 26 травня 2017 р.); ХІV Міжнародній 

науково-практичній конференції «Актуальні питання реформування правової 

системи України» (м. Луцьк, 16–17 червня 2017 р.); ІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Проблеми законодавчого регулювання порядку 

розробки та прийняття нормативно-правових актів» (м. Київ, 02–03 

листопада 2017 р.); ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Державо- та правотворчі традиції українського народу» (до 150-річчя М. С. 

Грушевського) (м. Ірпінь, 23 листопада 2016 р.); ІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Юридична техніка та технологія: теорія і практика 

застосування» (м. Львів, 24–25 листопада 2016 р.).  

Публікації. За результатом проведеного дослідження опубліковано 17 

наукових праць, серед них 6 статей у фахових виданнях, в тому числі 3 статті 

– у фаховому виданнях України, які включені до міжнародних 

наукометричних баз, і 11 статей у збірниках матеріалів науково-теоретичних 

та науково-практичних конференцій. 
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Структура та обсяг роботи визначається метою і завданнями 

дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що містять сім 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 261 сторінку, з них 36 сторінок – список 

використаних джерел, що складається з 351 найменування. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ АНТРОПОЛОГО-КОМУНІКАТИВНОГО 

МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ, ЙОГО ПРИРОДА ТА ЗМІСТ 

 

 

1.1 Генеза уявлень про антрополого-комунікативний 

методологічний підхід до пізнання права 

 

З методологічної точки зору здійснення будь-якої наукової роботи, 

насамперед, потребує встановлення ґенези уявлень про досліджуване явище, 

що забезпечує з’ясування особливостей зародження та розвитку його 

наукової розробки, встановлення стану наукового пізнання досліджуваного 

явища, а також визначення його наукознавчого потенціалу. Такий підхід 

здійснення наукового дослідження є найбільш оптимальним, оскільки 

встановлює переваги і недоліки існуючого стану наукового пізнання явища 

та сприяє виробленню стратегії подальшої його наукової розробки. Це 

підтверджується і поглядами науковців, які доводять, що методологічною 

основою будь-якого наукового дослідження є встановлення ґенези уявлень 

про досліджуване явище, що забезпечить платформу для подальшого 

розвитку існуючих наукових напрацювань [123, с. 74], відповідатиме 

принципам наукового пізнання в частині історичності, всесторонності та 

об’єктивності наукового пошуку [195, c. 13-14]. Дослідження історії 

становлення наукового пізнання має бути здійснене дослідником крізь 

призму його критичного аналізу, що забезпечить виявлення прогалин та 

потенційно перспективних напрямів розвитку такого наукового дослідження 

[33, с. 23-24; 320, с. 44], сприятиме формуванню у дослідника уявлень про 

стан розвитку наукових розробок, об’єктивні потреби їх розвитку та 

удосконалення, виявлення тих сфер пізнавальної діяльності, які мають бути 

розкриті, продовжуючи наукове дослідження [272], стимулюватиме до 

подальшого наукового пошуку з огляду на виявлені прогалини, неточності та 
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застарілості в наявних наукових результатах [63, с. 34-35]. Вказані погляди 

вчених характеризують актуальність, наукову та практичну потребу 

дослідження питань історії становлення наукового аналізу явищ та процесів в 

межах будь-якої наукової роботи, не відображаючи особливостей її 

предмету. Погоджуючись із існуючими поглядами вчених, вважаємо, що 

актуальність наукової розробки питань ґенези уявлень про антрополого-

комунікативний методологічний підхід до пізнання права в контексті 

наукового дослідження предмету дисертаційної роботи зумовлена не лише 

загальними основами методології наукового пізнання, але і особливостями 

предмету наукового дослідження, його роллю і значенням у здійсненні 

науково-дослідної роботи тощо. На нашу думку, актуальність наукового 

пошуку ґенези уявлень про антрополого-комунікативний методологічний 

підхід до пізнання права зумовлена наступними факторами:  

 особливостями предмету наукового дослідження, оскільки 

проблематика антрополого-комунікативного методологічного підходу до 

пізнання права не є новою в юридичній науці та характеризується певним 

станом наукової розробки, що потребує критичного аналізу; 

 функціональним призначенням антрополого-комунікативного 

методологічного підходу до пізнання права, що закладений в основу 

формування та розвитку більшості інтегративних підходів до правопізнання, 

забезпечуючи дослідження права під кутом сучасних проблем його 

становлення, розвитку, функціонування та призначення; 

 професійним характером використання, що реалізується виключно 

в науково-дослідній сфері обмеженим колом спеціальних суб’єктів-вчених, 

які володіють відповідним методологічним інструментарієм, досліджуючи 

закономірності права; 

 перспективним характером застосування антрополого-

комунікативного методологічного підходу до пізнання права, що виявляється 

у його потужному методологічному потенціалі щодо дослідження права як 

складного, багатоаспектного феномену. Наукова розробка питань ґенези 
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уявлень про антрополого-комунікативний методологічний підхід до вивчення 

права сприятиме встановленню пізнавального потенціалу вказаного 

методологічного підходу, перспектив його дослідження та посиленню його 

науково-дослідних можливостей у пізнанні права. 

Таким чином, констатуючи значний рівень актуальності наукової 

розробки питань ґенези уявлень про антрополого-комунікативний 

методологічний підхід до пізнання права, беручи до уваги значний 

пізнавальний потенціал вказаного методологічного підходу, вважаємо за 

доцільне в межах цього підрозділу дисертації: 

 здійснити ретроспективний аналіз зародження, становлення та 

розвитку уявлень про антрополого-комунікативний методологічний підхід до 

вивчення права; 

 з’ясувати періодизацію історії зародження та розвитку уявлень про 

антрополого-комунікативний методологічний підхід та надати 

характеристику виокремленим етапам; 

 узагальнити стан наукової розробки питань антрополого-

комунікативного методологічного підходу до пізнання права; 

 обґрунтувати коло перспективних напрямів подальшого наукового 

дослідження вказаного методологічного підходу в юридичній науці. 

Насамперед, вважаємо за доцільне встановити передумови зародження 

уявлень про антрополого-комунікативний методологічний підхід до пізнання 

права та здійснити аналіз особливостей виникнення, становлення та розвитку 

уявлень про вказаний методологічний підхід. Виникнення антрополого-

комунікативного методологічного підходу пов’язується з першою пол. ХХ 

століття [66, с. 123], що зумовлено розвитком світоглядних уявлень про 

науково-дослідну діяльність та зародженням і подальшим становленням 

наукознавчих досліджень, основна увага в яких приділялась проблемам 

методології наукового пізнання. Також серед причин виокремлення 

антрополого-комунікативного методологічного підходу та обґрунтування 

його самостійності вчені звертають увагу на так звану тогочасну «людську 
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кризу», що зумовила зміну уявлень про становище людини у суспільстві і 

Всесвіті в цілому [66, с. 123]; зародження та подальшу розбудову 

постіндустріальної (інформаційно-комунікативної) фази розвитку людства, 

котра супроводжується зміною пізнавальної парадигми шляхом 

акцентування уваги на проблемах інформаційної взаємодії людських 

спільнот та суспільства в цілому, що дозволяє в подальшому застосовувати 

комунікативну модель до пізнання будь-яких суспільних явищ [46, с. 9]; факт 

суспільного та державного визнання прав людини вищою цінністю, які 

фактично стають критерієм «людського виміру» складних і суперечливих 

процесів, що спостерігалися в тогочасному суспільстві [209, с. 3], водночас, 

переосмислюються та значно посилюють свою роль в сучасних умовах 

розвитку національної правової системи [221, с. 233-235]; набувають нових 

властивостей, зумовлених суперечливими процесами глобалізації в світі, в 

тому числі універсалізації та уніфікації права [141, с. 279-282] тощо. 

Незважаючи на важливу детермінуючу роль суспільно-політичних та  

наукознавчих процесів початку ХХ ст. у виокремленні антрополого-

комунікативного методологічного підходу, зародження окремих 

антрополого-комунікативних елементів у дослідженнях відбулось ще задовго 

до ХХ ст., оскільки вже у поглядах мислителів античності присутні деякі 

антрополого-комунікативні аспекти у розумінні явищ природи, Всесвіту, 

людини, правової та політичної систем тощо. Окремі аспекти антрополого-

комунікативного методологічного підходу в сучасному його розумінні 

можливо виявити у поглядах мислителів Стародавньої Греції, які вказують на 

виключні науково-дослідні здібності людини як істоти, наділеної 

розумовими здібностями, здатністю передавати інформацію, її сприймати й 

осмислювати. Унікальністю людини є також її здатністю до сприйняття 

інформації і її осмислення крізь призму місця і ролі явищ Всесвіту для 

людини, їх значення для реалізації її потреб, інтересів тощо. Саме в період 

античності зароджується ідея про те, що пізнання будь-яких явищ потребує 

попереднього пізнання самої людини. І саме результати такого пізнання 
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людини становитимуть пізнавальну основу для вивчення явищ, котрі 

породжені людиною, є середовищем її існування, забезпечують реалізацію її 

потреб тощо. Про необхідність пізнання людської сутності та особливостей її 

буття як першооснови пізнання інших явищ зазначав Геракліт [49, с. 34-35]. 

Вказану думку мислитель обґрунтовує сутністю людини, яка здатна 

пізнавати інші явища реальності, а також такою властивістю розумової 

діяльності людини, що об’єктивно здійснює пізнання крізь призму власних 

відчуттів, власних потреб, власного бачення досліджуваних явищ. У 

поглядах софістів (Сократ, Протагор) ідея центризму людини у наукових 

дослідженнях знаходить своє продовження. Визнання людини мірою всіх 

речей стало основою подальшої пізнавальної діяльності як такої, що 

відбувається крізь призму сутності людини, її розумових здібностей, 

здатності до пізнавальної діяльності. Сократ у своїх поглядах наголошував на 

тому, що пізнавальна діяльність людини природно є такою, що націлена на 

віднайдення відповідей на питання власного існування, відповідно сама 

пізнавальна діяльність відбувається з точки зору людини, її ставлення до 

об’єкту, що досліджується, його значення для людини тощо [15, с. 112-113, 

с. 144]. На переконання сучасних вчених, заслуга античних мислителів у 

трактуванні людини полягає у визнанні її автономності та самодостатності, в 

тому числі і у пізнавальній діяльності [194, с. 88-96, с. 90-91].  

У такому ж аспекті Аристотель обґрунтовує власну характеристику 

людини, яка здатна до формування комплексу наукових знань. У своїх 

поглядах філософ консолідує ідеї, які стосуються: а) філософського бачення 

людини як самостійного суб’єкта, елементу природи, Всесвіту, суспільства; 

б) натуралістичного бачення людини як особливої фізико-біологічної істоти 

та невід’ємної складової світу живих істот; в) релігійного бачення як 

духовного суб’єкта, наділеного здатністю до мислення, усвідомленого 

ставлення до свого життя, взаємодії із іншими індивідами. Звісно, 

Аристотель не вживає терміну антрополого-комунікативний методологічний 

підхід та не надає характеристики в сучасному його розумінні, водночас, 
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обґрунтовує комплекс ідей, що в подальшому складуть основу зародження та 

розвитку вказаного методологічного підходу, вводить до обігу такі поняття, 

що відображають пізнавальні закономірності людини, зокрема такі як 

здатність людини до спілкування та передачі інформації, мислення, свідоме 

керування своєю поведінкою [11]. Важливе значення в зародженні 

антрополого-комунікативних засад пізнавальної діяльності мають погляди 

стоїків античного часу (Зенон Китийський, Клеанф, Хрисипп), які 

обґрунтували ідеї рівності всіх людей, їх приналежності до космосу як 

загальної держави, моральності у поведінці як основи їх самозбереження, 

антиморальності гріховних вчинків, ідеї гармонії життя людей з природою як 

основи їх щастя, порядку та миру [267, с. 233-237]. В подальшому стоїки 

Стародавнього Риму (Сенека, Епіктет) доповнюють вказані погляди ідеями 

про внутрішню свободу людини як основу їх співжиття і взаємодії між 

собою, висновком про доцільність побудови поліції такої форми та змісту, 

яка б засновувалась на рівних правах громадян, повазі зі сторони імператора 

свободи та прав населення [270, с. 188-189]. Ідеї раннього Християнства 

також вплинули на зародження і подальше становлення антропологічного 

розуміння права. Принципове значення мають ідеї створення людини 

Всевишнім та Всесвіту для її життя, ідеї гріхопадіння та власного порятунку, 

покаяння, поведінки людини відповідно до божественних заповідей тощо [7, 

с. 221-223; 251, с. 188]. 

Світоглядні ідеї сформовані в період Середньовіччя також суттєво 

вплинули на розвиток передумов виокремлення антрополого-

комунікативного методологічного підходу до пізнання права в сучасному 

його розумінні. Особливий вплив на формування передумов антрополого-

комунікативного підходу до пізнання права стало поширення ідей 

Християнства, що визнавали людину як самостійну, самодостатню істоту, 

створену по образу і на зразок Всевишнього, є духовною, а її життя засноване 

на ідеях всеосяжної любові до інших людей. У поглядах Ф. Аквінського 

людина розглядалась як істота наділена розумом, яка повинна прагнути до 
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мудрості, що досягається шляхом набуття знань про Бога та формування 

власного бачення Всесвіту на основі божественних канонів. Філософ 

обґрунтовує ідеї про індивідуальність людини як унікальне поєднання душі і 

тіла, де душа є елементом духовного світу та відіграє животворящу роль в 

людині [19, с. 34-36], водночас вона поєднана із тілом, завдяки чому визначає 

спроможність людини до пізнання, вироблення і обґрунтування думок, 

формування почуттів тощо. Все це визначає спроможність людини пізнати 

Всевишнього, що відрізняє її від тварин, тим самим досягти блаженства [60, 

с. 56]. Філософ вказує і на комунікативну властивість людини, яка 

виявляється у поєднанні в людині таких чеснот як інтелект та воля до 

активних дій або їх стримання, що дозволяє людині зробити вибір, тим самим 

реалізувати свою свободу. Правові явища філософ розглядає як такі, що 

походять від Всевишнього та дані людям задля досягнення порядку і 

справедливості серед людей. М. Падуанський доповнює Середньовічну 

філософію ідеями про взаємозв’язок розуму і віри, де розум має пріоритетне 

значення, який здатен забезпечити пізнання людиною самого себе, її світське 

призначення, водночас, істоти, що засновує своє життя на засадах 

Християнства. За допомогою розуму людина здатна через свою поведінку 

впливати на навколишній світ як в частині його сприйняття, так і в плані його 

зміни, оскільки у людини є свої інтереси та потреби, тому людина 

намагається їх реалізувати [197, с. 213, с. 344-346, с. 445-446]. У своїх 

поглядах філософ одним з перших підняв проблему сучасної антропології, 

яка стосується вільного усвідомленого вибору людини, поєднання 

інтелектуального та емоційного, етичного у поведінці людей як поєднання 

інтелекту, волі та вибору, водночас не відкидав божественного начала всього 

в людині та божественне провидіння в її житті. В плані комунікативного 

аспекту філософ зазначав про соціальну обумовленість людини, її роль у 

житті суспільства, здатність реалізувати власні потреби та інтереси виключно 

в межах соціально орієнтованого суспільства, пронизаного християнським 

віровченням.  
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Важливий внесок у становлення передумов антрополого-

комунікативного правопізнання зробити представники гуманістичної течії 

світосприйняття періоду Середньовіччя (Ф. Бекон, 

Е. Роттердамский, М. Монтень, Т. Мор та інші). Про це зазначається і в 

сучасних наукових працях [243, с. 17-19], де здійснюється аналіз поглядів 

представників гуманістичної течії та робиться висновок, що лише з появою 

гуманістів в історії правової думки, людина виступає не лише природно-

соціальною істотою, але набуває і індивідуальних, антропологічних 

властивостей [236, с. 88]. Ідеї гуманізму зароджуються ще в період 

античності як напрям розвитку розуміння людини та її здібностей щодо 

естетичного сприйняття навколишнього середовища та людським 

відношенням до собі подібних (М.-Т. Цицерон) [307, c. 278], водночас 

набувають свого поширення в період пізнього Середньовіччя, обґрунтовуючи 

ідеї про обов’язок людини до естетичної поведінки, забезпечення 

самореалізації та примноження суспільних благ, здатністю людини до 

визначення змісту своєї поведінки і це має носити предметний змістовний 

характер, що наповнений ідеями людинолюбства, взаємної поваги один до 

одного. В комунікативному аспекті концепція гуманізму засновується на 

визнанні природності взаємовідносин між людьми, котрі мають бути 

засновані на розумі, здатності до реалізації людських здібностей та 

забезпеченні вільного обдуманого, свідомого прийняття людиною своїх 

рішень. В період пізнього Середньовіччя відбувається формування нового 

уявлення про людину як про особу, наділену властивостями раціонального 

мислення, є творчою, наділеною рисами доброчесності, справедливості, 

правдивості, яка потенційно здатна не лише до світосприйняття, але і до 

активних дій щодо подолання середньовічної кризи, забезпечення своєї 

щасливої долі та життя.  

Комунікативний підхід у вивченні та обґрунтуванні суспільного 

договору присутній і в дослідженнях Т. Гоббса, якому вдалось розрізнити 

загальне і одиничне, публічне та особисте, а також виокремити і довести 
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наявність комунікативної основи договірних відносин, яка склала основу 

узгодження політичних відносин, що відобразилось у формі суспільного 

договору, що заклав основу подальшої розбудови механізму владарювання, 

заснованого на законі. Антропологічні аспекти так само присутні в поглядах 

філософа, які в подальшому вплинули на становлення антрополого-

комунікативного підходу до пізнання права. Так, Т. Гоббс приходить до 

висновку про те, що людина є самостійним суб’єктом, яка не лише здійснює 

пізнавальну діяльність, але і може становити об’єкт пізнання, оскільки вона є 

абстрактним індивідом, що керується виключно своїми інтересами. Тому 

підпорядкування індивіда загальним правовим нормам можливе лише за 

умови відчуття людиною загрози собі зі сторони інших індивідів [54, с. 219-

270]. В пізнавальному аспекті антропологічний аспект дозволяє надати 

характеристику праву як такому, що відповідає образу егоїстичної людини, 

де правова реальність підміняється реальністю державних розпоряджень 

[294, с. 144]. 

Дж. Локк також звертав увагу на комунікативну складову правових та 

політичних явищ, увівши поняття дискурсу як засобу розвитку 

комунікаційних зв’язків, що породжують та визначають подальший розвиток 

політичної системи, механізму владарювання, законів [137]. Виходячи з 

цього Б. В. Марков приходить до висновку, що комунікативний підхід 

зароджується саме у дослідженнях Дж. Локка, котрий застосовує уніфіковану 

категорію політичного дискурсу, що є реальною комунікацією та на якому 

засноване подальше дослідження вченого, яке стосується питань політичного 

і правового будівництва [155, с. 224].У цей історичний період відбувається 

трансформація уявлень про людину в бік визнання примату її 

антропологічних властивостей та комунікативних засобів для реалізації 

інтересів людини, які у своєму поєднанні зумовлюють конкурентну боротьбу 

між людьми за наукові відкриття, тим самим заявляючи себе самостійним 

дослідником, здатним до застосуванням емпіричних методів аналізу. 
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Перехід до періоду Просвітництва ознаменований виокремленням у XVI 

ст. самого терміну «антропологія», автором якого вважається Магнус Хундт, 

який у своїй науковій праці «Антропологія про гідність, природу і 

властивості людини та про елементи, частити та члени тіла людини» [2, с. 11-

12] зробив акцент на тілесних закономірностях людини та їх зв’язку з 

духовним в людині. В його праці ще не іде мова про пізнавальні аспекти 

антропології, більше його ідеї стосуються узагальнення закономірностей 

людини тілесного плану та їх зв’язку з духовністю, що охоплюється 

категорією «антропологія», водночас, ним вперше застосовано вказану 

узагальнюючу категорію. Період Просвітництва суттєво вплинув на 

подальший розвиток розуміння антропологічних та комунікативних аспектів 

людини, її природи та сутності, призначення, взаємовідносин між людьми, 

суспільства і суспільного розвитку. Ж.-Ж. Руссо у своїх поглядах акцентує 

увагу на тому, що за своєю природою людина прагне до убезпечення себе, 

що знаходить реалізацію свого прагнення у правопорядку над тогочасною 

деспотичною державністю [244]. Тому подальша характеристика таких 

правових явищ як правопорядок, рівність, свобода, права філософом 

розглядаються крізь призму убезпечення людини, гарантування можливості 

реалізації її інтересів на засадах рівності, справедливості, поваги, створення 

всіх можливих умов, в тому числі і правових, які б убезпечили людину від 

держави, її публічних інтересів, методів функціонування, невиправданої 

жорстокості і т.п. Реалізація вказаних положень філософом розкривалась з 

точки зору комунікативної взаємодії між людьми, підвищення рівня їх освіти, 

моральних якостей, забезпечення доступу до управління в державі, впливу на 

політику держави [162, с. 230-245; 244]. У цей період історія правових учень 

доповнюється ідеями Ш.-Л. Монтеск’є про людину як про розумну істоту, 

що здатна підкорюватись законам та їх порушувати, про її роль у житті 

держави, взаємовідносинах із державою; Вольтера про природні права 

людини, їх невід’ємність, збереження людства, права кожної людини на 

щастя, природної та соціальної величі людини; Д. Дідро про людину як про 
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особистість активну, яка своїми діями здатна взаємодіяти з іншими і в них 

виражає свій внутрішній світ, про природу людини та її основоположне 

значення для пізнання самої людини; К. А. Гельвеція про почуття людини, їх 

роль у людській поведінці. 

І. Кант у своїх поглядах визначає всі явища дійсності як такі, що здатні 

бути осмислені людським розумом, відповідно всі пізнавальні явища є 

такими, що об’єднують людей, протидіють існуванню людини окремо одна 

від одної [98, с. 529]. Таким чином в основі пізнання того чи іншого явища 

має знаходитися людина, яка не є виключно розумною істотою, яка існує як 

мета сама по собі, але і як істота, яка є учасником взаємовідносин з іншими 

людьми, здатна до визначення приналежності досліджуваних явищ, впливу 

на них та визначення ролі людини в науковому пізнанні. Фактично 

мислитель вважав, що лише людина є абсолютною цінністю, все інше 

довкола неї – це цінності відносні, які набувають сенсу лише залежно від 

інтересів і потреб людини [194, с. 92]. У своїх поглядах І. Кант доповнює 

розуміння людини як істоти моральної, а не егоїстичної, яка завдяки своїм 

здібностям здатна бути самостійною, не потребує зовнішньої опіки над 

собою та здатна до самостійного вибору у своєму житті. Ці закономірності 

людини мають бути закладені в основу розвитку права, що має стати засобом 

забезпечення автономії людини в суспільстві та від собі подібних, тим самим 

забезпечить здатність людини до протистояння її підкоренню, приниженню, 

позбавлення людських можливостей до самостійного життя, взаємодії із собі 

подібними [294, с. 145]. В юридичній літературі справедливо зазначається, 

що тільки образ «людини моральної» виявляється здатним легітимізувати 

право як безумовну цінність, що не зводиться до ніяких інших цінностей. 

Індивіди, які порізно прийняли рішення жити відповідно до категоричного 

імперативу, уможливлюють і право, і всякі угоди на основі взаємної вигоди. 

Філософсько-правова теорія І. Канта є класичним зразком відповідності 

«образу права» і «образу людини» [294, с. 145]. Вказані особливості 

людинорозуміння з методологічної точки зору розвивають антропологічний 
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підхід до пізнання права, котрі мають бути закладені в основу співставлення 

«образу людини» та «образу права» на предмет їх відповідності, 

удосконалення права тощо. 

В подальшому проблематика пізнавальної діяльності в сфері права 

доповнюється ідеями про нові властивості людини у пізнанні, особливо щодо 

застосування методологічних підходів. Зокрема, пропонується доповнити 

дослідну діяльність людини елементом її вольових здібностей до перемін, 

прагненням до влади [155, с. 87-89]; наявністю біопсихічного несвідомого, 

«лібідо», що вирішальним чином впливає на індивіда [296, с. 44]; її 

властивістю до життя виключно у соціальному середовищі, що зумовлено 

природною необхідністю до спілкування, мислення та реалізації своїх 

інтересів серед собі подібних [39, с. 404-405]; історичною обумовленістю 

розвитку людства, її еволюційним характером становлення, що свідчить про 

формування людини цивілізованої, із внутрішнім стабільним світом, 

наявністю моральних устоїв, переконань та життєвих цінностей [77, с. 20] 

тощо. Починаючи з ХІХ ст. розвиток антропології як пізнавального напряму 

та досліджень комунікативних аспектів в юриспруденції супроводжується їх 

активною структуризацією на самостійні елементи (напрями) в залежності 

від сфери дослідження, особливостей здійснення пізнавальної діяльності 

тощо. Це зумовлено, насамперед, кризою розвитку суспільних наук того 

часу, що не могли надати відповідь на питання організації тогочасного 

буржуазного суспільства, взаємовідносин між суспільством колонізаторів та 

суспільством колонізованих, забезпечення балансу інтересів в середині 

буржуазного суспільства, гарантування прав і свобод людини, протидією 

людській агресії тощо. Окрім того на цей період припадає стрімкий розвиток 

більшості сфер життєдіяльності суспільства, відбуваються нові винаходи, 

посилення індустріального розвитку суспільства, що потребувало 

ґрунтовного оновлення існуючих антропологічних та комунікативних знань. 

Це суттєво вплинуло і на їх розвиток, що потребувало, насамперед, 

посилення міжгалузевих досліджень та вузькотематичних. Все це призводить 
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до виокремлення таких напрямів антропології як фізична, філософська, 

теологічна, психологічна, соціальна, культурна, політична та інші. На цьому 

фоні виникає і антропологія права, в основу якої покладено ідею людини в 

праві та права в людині як пізнавальні складові права. Стан наукової 

розробки антрополого-комунікативних аспектів в цей період поповнюється 

фундаментальними працями в сфері правознавства Г. Мена, Р. Лоуи [342; 

340; 337], які фактично закладають основу подальшого розвитку антропології 

права та комунікативних аспектів його пізнання.  

Світоглядні уявлення М. М. Коркунова, Л. Й. Петражицького, 

І. Я. Франка,  М. О. Бердяєва про природу людини, її місце в явищах правової 

реальності, комунікативну складову у життєдіяльності людей як основу їх 

функціонування, з одного боку, та пізнання – з іншого боку, також складають 

важливий елемент в історіографії зародження ідей про антрополого-

комунікативний методологічний підхід. Слід відзначити ключову роль у 

виокремленні та становленні пізнавального потенціалу антрополого-

комунікативного методологічного підходу філософських поглядів 

представників філософської антропології кін. ХІХ – поч. ХХ ст.ст. (М. 

Шелер, А. Гелен, К. Лоренц, Е. Кассирер, М. Бердяев, С. Франк), які 

визначали людину основою всього, що відбувається в світі, відповідно і 

пізнання має бути засноване на визнанні людини єдиною цінністю Всесвіту, 

а сама пізнавальна діяльність має здійснюватись через аксіоматичне 

визнання людини, її природи, сутності методологічною основою такого 

пізнання. 

Ключовим періодом у формуванні антрополого-комунікативного 

методологічного підходу є початок ХХ століття, що пов’язаний із 

переосмисленням більшості понять і категорій філософії та наукознавства, 

що супроводжується зародженням та розвитком аналітичної  філософії 

(Б. Рассел, В. Куайн, Л. Вітгенштейн), представники якої закладали в основу 

аналізу комунікативних закономірностей розвитку суспільства та 

життєдіяльності індивідів як суб’єктів, наділених здатністю мислення та 
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сприйняття явищ оточуючої реальності і феноменології (Е. Гуссерль, 

М. Мерло-Понті, А. Шюц, П. Бергер і Т. Лукман, Е. Левінас), які вважали за 

доцільне винайти та дослідити закономірності феноменологічного плану, 

дозволяючи отримати ті знання про досліджуване явище, що відображають 

реальний стан їх існування. Значний внесок у становлення антрополого-

комунікативного методологічного підходу зробили представники так званого 

феноменологічного розуміння комунікації, про яких ми згадували вище, які 

прийшли до висновку, що пізнання правових явищ має засновуватись на 

пізнанні самих явищ, їх властивостей як самостійних явищ, ролі та значенні в 

житті соціуму. Тому пізнання права має відбуватись з точки зору його 

феноменологічних закономірностей, що засвідчують його самостійність в 

системі явищ реальності, в тому числі і в частині його антрополого-

комунікативних властивостей як критерію і змісту його самостійності. В цей 

період стрімко розвиваються різноманітні напрями комунікативного 

пізнання, зокрема феноменологічне розуміння комунікації Е. Гуссерля, який 

проблематику пізнання розкрив шляхом виокремлення так званих «ейдосів», 

існуючих самі по собі та відокремлених від емпірії. Тому, враховуючи, що 

«ейдоси» існують не у відриві від людських переживань важливо виявити 

елементарну клітинку цього потоку — «феномен». Якщо ми говоримо про 

дослідження суспільних явищ, які засновані на взаємовідносинах між 

людьми, тому і саме наукове пізнання має бути засноване на пізнанні цих 

взаємовідносин, що дозволить здійснити сутнісний аналіз дійсності [68, 

с. 165]. Зароджується та розвивається теорія комунікативного персоналізму 

(Ж. Лакруа, Е. Муньє, М. Недонсель), яка покладає в основу пізнавальної 

діяльності ідею про природну комунікативну здібність особи до 

міжособистісних зв’язків (інтероб’єктивності), її відкритість до подібних до 

неї осіб, що є джерелом нового, яке і потребує свого дослідження. 

Антрополого-комунікативний аспект як джерело пізнавальної діяльності 

відзначається і в поглядах представників екзистенціалізму (К. Ясперс, Ж.-

П. Сартр, А. Камю), які наголошують на пізнавальному потенціалі людини як 
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унікальної духовної істоти, здатної до вибору власної долі з можливістю 

реалізовувати власну свободу та нести відповідальність за результат свого 

вибору. В такому розумінні реалізація людиною власної свободи та 

відповідальність людини за результат свого вибору може бути здійснено 

лише у сфері взаємодії із іншими людьми, і ця сфера становить пізнавальний 

інтерес як джерело свободи і відповідальності, зміст цієї свободи і 

відповідальності.  

Ідеї герменевтики також вплинули на становлення антрополого-

комунікативного методологічного підходу (Х.-Г. Гадамер, П. Рікер), які 

вказують на необхідність з’ясування сутності та змісту текстового виразу 

документів, що закріплюють смислові зв’язки тих комунікативних 

передумов, що визначили саме такий текстовий вираз документа, ту сутність, 

яка закладена в його змісті. У змісті соціологічних теорій Т. Парсонса [349; 

330] і Н. Лумана [338; 339] відображено ідею про взаємини між індивідами, 

які мають системний характер, зумовлені мотивом та поведінкою суб’єктів, а 

отже і можуть бути досліджені з точки зору їх психологічних аспектів 

(внутрішнього змісту), поведінкових аспектів (зовнішнього змісту) та 

відносин між внутрішнім і зовнішнім змістом, що виявляється у відповідних 

комунікативних зв’язках, змістом яких є обмін інформацією про оточуючі 

явища. У своїх поглядах розкривали особливості комунікації і психоаналізу 

К. Г. Юнг та Е. Фромм, наголошуючи на пізнавальних характеристиках 

комунікативних аспектів повсякденного буття людей, передумовами яких є 

особливості психіки людини, її соціокультурні якості, поведінка тощо [325; 

298; 299].  

Важливе історіографічне значення мають ідеї вчених, що які є 

прихильниками так званої «загальної теорії комунікації» (Д. Бьолер, 

В. Гьосле, А. Макінтайра, А. Піппера, Дж. Роулза, П. Ульріха). Слід окремо 

відзначити ідеї Ю. Хабермаса, які мають важливе значення для становлення 

антрополого-комунікативного методологічного підходу та є основою його 

теорії комунікативної дії. Вчений розглядає комунікацію як інтеракцію, котра 
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опосередкована мовою, а в процесі такої інтеракції можливо виявити смисл 

та значення мови їх виразу. Пізнавальний характер комунікативної теорії 

виявляється в тому, що, виявивши та встановивши зміст комунікативних дій 

суб’єктів, можливо розкрити справжній смисл поведінки суб’єктів, їх 

вчинків, мотивів та переконань. У своєму двотомному дослідженні «Теорія 

комунікативної дії» [332] (1981) Ю. Хабермас сформулював ідею 

комунікативної раціональності (у її розрізненні з інструментальною 

раціональністю) та поклав її в основу теорії комунікативної дії, де вказав на 

необхідність винайдення і обґрунтування такої комунікативної моделі, яка 

по-новому розкрила б проблематику раціональності в житті людей, 

дозволила б критично оцінити соціальну взаємодію між індивідами. В 

результаті вчений здійснює ґрунтовне вивчення відносин між людиною та 

оточуючим світом, структуруючи їх на три різновиди дії (зі сторони 

людини): телеологічна дія, що має стратегічний характер та визначає 

націленість діяльності людини по відношенню до навколишнього світу; 

норморегулюючу дію, що пов’язана із встановленням норм поведінки та 

забезпеченням підпорядкування життя людей конкретним нормам; 

драматургічна дія, змістом якої є реальна поведінка людини, що поєднує в 

собі два попередні різновиди. Тому в основу розмежування вказаних 

різновидів Ю. Хабермас вкладає ідею змісту відношення людини до 

навколишнього світу, а також динаміку змін, які відбуваються у вказаних 

різновидах. Вчений у своїх поглядах також піднімає питання мови і 

дискурсу, як засобів реалізації комунікативної дії, змістом чого є 

інформаційний масив, котрий набуває зовнішнього виразу за допомогою 

мовленнєвих засобів та стає об’єктом передачі при взаємодії між суб’єктами 

соціуму. В пізнавальному плані, на переконання вченого, саме досліджуючи 

особливості мови, інформації, вираженої за допомогою мовленнєвих засобів, 

можливо встановити соціальну обумовленість комунікативної дії. За 

допомогою дискурсу суб’єкти комунікації здатні досягти компромісу у 

власних інтересах та створити ті умови, що забезпечать їх реалізацію. Отже, 
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в пізнавальному плані вивчення інтересів суб’єктів, їх виразу за допомогою 

мовленнєвих засобів, дослідження дискурсу між суб’єктами комунікацій є 

своєрідною пізнавальною моделлю, яка дозволить відповісти на широке коло 

питань, що стосуються інтересів людини, форм їх виразу, передумов участі в 

дискурсі, механізму узгодження таких інтересів, здатності досягти компроміс 

тощо.  

Важливе значення для подальшого розвитку антрополого-

комунікативного методологічного підходу до пізнання права як в аспекті 

продовження його наукового пізнання, так і удосконалення його науково-

дослідних властивостей мають наукові погляди Р. Рорті [346; 241] та 

Х. Патнема [201], які в межах власних прагматичних концепцій 

обґрунтовуються ідеї так званого крайнього або активного комунікативізму, 

орієнтованого на практику взаємодії між суб’єктами соціуму через 

спілкування, а його націленістю є забезпечення реалізації своїх потреб та 

інтересів [134, с. 24]. Важливе значення у становленні антрополого-

комунікативного методологічного підходу до пізнання права мають ідеї так 

званого «помірного комунікативізму» (К. Хюбнер) [304], закладені в основу 

розуміння сфери наукового пізнання – комунікації, як уніфікованого явища. 

Також важливе значення мають положення теорії комунікації М. Хайдеггера, 

що засновує пізнання явищ соціальної реальності на ідеях взаємозв’язку між 

індивідами та соціальними групами [302, с. 188-190]. 

Розвиток антрополого-комунікативного методологічного підходу як 

об’єкту пізнання в радянській юридичній науці характеризується 

епізодичністю та певною обмеженістю дослідження, що зумовлено 

ідеологічними факторами, надмірно критичним, подекуди, ворожим 

ставленням до західних концепцій правопізнання, невиправданим 

перебільшенням пізнавальної ролі позитивістського розуміння права, його 

адаптації до особливостей радянського державного та правового 

будівництва. Ідеї комунікативного підходу до розуміння права, відповідно, і 

можливості його використання для подальшого пізнання права в цілому не 
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брались до уваги вченими, що пояснювалось визнанням антагоністичності 

відносин в суспільстві, які не можуть становити основу для виникнення і 

розвитку права, а отже, пізнання права з точки зору його комунікативних 

аспектів є хибним і призводить до недостовірних результатів. Право – це 

явище, яке породжене суспільством, прийняте державою в особі 

уповноважених органів та набуло відповідної зовнішньої форми виразу. 

Тому ідеї щодо його комунікативної обумовленості, антропологічної сутності 

не відповідали тогочасній панівній ідеології та ідеям праворозуміння, 

адаптованим до реалій радянського державного та правового будівництва. 

Водночас, в окремих поглядах авторів епізодично згадується антропологічна 

характеристика права, що походить від життя різноманітних етносів, 

людських спільнот, в середовищі яких відбувається генезис соціальних норм 

та в окремих випадках їх подальше санкціонування зі сторони держави, тим 

самим набуття ними правових властивостей. А, отже, і пізнання права 

потребує його аналізу крізь призму життєдіяльності таких людських 

спільнот, з одного боку, та людських потреб, з іншого боку, поєднання яких в 

окремих випадках визначало появу та розвиток права [203, с. 210]. В свою 

чергу А. Б. Венгеров звернув увагу і на зворотну сторону проблеми права, що 

стосується його реальності, яка має бути досліджена крізь призму його 

сприйняття людьми, а також змін, які відбуваються в людській свідомості та 

реалізуються в людській поведінці [43, с. 36]. Окремі аспекти антрополого-

комунікативного методологічного підходу розкривались в роботах таких 

вчених, як А. Б. Венгеров, В. В. Лазарєв, В. М. Сирих. В контексті юридичної 

науки окремі аспекти антрополого-комунікативного методологічного підходу 

до пізнання права досліджувались крізь призму вивчення проблем 

методології юридичної науки в цілому та подані в працях Г. Б. Гальперіна, 

П. О. Недбайла, Р. Лукіча, К. Д. Петряєва, А. А. Піонтковського, А. А. Тіллє, 

В. А. Шабаліна, В. А. Штоффа. У зарубіжній юридичній науці того часу 

окремі аспекти антрополого-комунікативного методологічного підходу 

розкриті крізь призму проблем праворозуміння і правопізнання, а також 
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методології наукового пізнання та відображені в роботах Г. Дж. Бермана, Ж.-

Л. Бержеля, Г. Гурвича, Л. Дюги, Ж. Карбонье, Н. Рулана, О. Хьоффе та 

інших.  

Варто погодитись із поглядами вчених в тому, що сьогодні не можливо 

нарікати на відсутність наукових напрацювань у сфері вивчення комунікації 

як такої [227, с. 34-35]. Про це зазначається і в енциклопедичних джерелах 

[92,     с. 348; 41, c. 562]. Комунікативна основа досліджуваних явищ 

становить науковий інтерес представників різноманітних сфер наукового 

пізнання. Крізь призму комунікацій як основи зародження, виникнення, 

становлення, розвитку та удосконалення досліджуваних явищ, здійснюють 

свій науковий пошук представники філософії (Ф. С. Бацевич,  

Є. К. Бистрицький, О. І. Галяшина); психології (Г. М. Андреєва, 

Е. В. Руденський, Л. Д. Столяренко); політології (Є. Б. Тихомирова). Окремі 

аспекти антрополого-комунікативного підходу до пізнання явищ дійсності 

досліджують у своїх роботах і представники науки педагогіки, розкриваючи 

особливості вказаного методологічного підходу до вивчення проблем 

педагогіки (А. Є. Фірсова, Л. М. Лузіна), антропологічних аспектів 

педагогічної діяльності (В. І. Максакова, Г. Б. Корнетов), антрополого-

комунікативних аспектів вивчення проблем виховної діяльності, в тому числі 

і правового виховання (Н. М. Боритко, Е. Н. Степанов), антрополого-

комунікативних основ педагогічної діяльності та психології 

(В. І. Слободчиков) тощо.  

Відповідно до одного з принципових методологічних підходів до 

наукового дослідження вказаних явищ є саме комунікативний підхід, який є 

універсальним та здатен вивчити закономірності досліджуваного явища, в 

тому числі і правового характеру, засновуючись на ідеї його походження, 

обумовленості, функціонування, розвитку на системах комунікацій та їх 

динамки, що призводять і до змінюваності самих явищ, які досліджуються. 

Слід відзначити, що в сучасній юридичній науці проблематика антрополого-

комунікативного методологічного підходу до пізнання права досліджується 
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значно активніше та представлена в роботах таких вчених як Ю. Г. Барабаш, 

Д. А. Гудима, М. Ю. Кравцов, М. С. Пілюгіна, А. В. Поляков, О. А. Пучков, 

П. М. Рабінович, В. В. Трофімов. Водночас і в контексті вивчення проблем 

сучасного праворозуміння та методології юридичної науки питання 

антрополого-комунікативного методологічного підходу не залишаються поза 

увагою вчених та вивчаються в працях Р. Алексі, Ф. Боас, А. Б. Венгерова, 

В. Г. Графського, Ю. І. Грєвцова, Дж. Гріфітс, Р. Дворкіна, Д. А. Керімова, 

В. В. Лазарєва, М. М. Марченка, Н. Роуланд, Г. І. Рузавіна, А. Х. Саїдова, 

В. М. Сирих, А. Ф. Черданцева, І. Л. Честнова та інших. Також особливості 

антрополого-комунікативного методологічного підходу вивчаються вченими 

в контексті пізнання тих або інших правових явищ, де вказаний 

методологічний підхід аналізується крізь призму його функціональних 

можливостей до пізнання таких явищ як правовий конфлікт та правовий 

компроміс (С. В. Бобровник), правова реальність (Г. Д. Гриценко), правове 

мислення (А. І. Овчинніков), звичаєве право (Г. В. Мальцев, І. Б. Ломакіна); 

традиції в правовій сфері (Ю. М. Оборотов) тощо.  

Як результат, ми є свідками значного посилення плюралізації 

методологічного інструментарію для дослідження права, при якій 

антрополого-комунікативний методологічний підхід здатен охопити значний 

масив пізнавальних аспектів зародження, становлення, розвитку, 

вдосконалення і функціонування права як в межах національного, так і в 

межах міжнародного рівня; як у взаємодії із державними інституціями, так і 

поза такої взаємодії; як в публічній сфері життєдіяльності суспільства, так і у 

приватній; як у статиці, яке є сформованим та наділеним незмінними 

антропологічними властивостями, так і у динаміці, що обумовлені змінами в 

комунікативних зв’язках між суб’єктами соціуму тощо.  

Враховуючи вищезазначене, відзначаємо можливість здійснити 

періодизацію історії виникнення та розвитку уявлень про антрополого-

комунікативний методологічний підхід, що нами було попередньо розкрито у 

відповідній публікації [168, с. 281]. 
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1. Етап панування світоглядного розуміння антропологічних та 

комунікативних аспектів пізнання явищ Всесвіту, який бере свій початок з 

періоду Античності та триває до кін. ХІХ ст., заснований на загальних 

поглядах мислителів і філософів того часу щодо сприйняття та осмислення 

оточуючого середовища, впродовж якого формувалась світоглядна основа 

розуміння поєднання антропологічних і комунікативних аспектів 

життєдіяльності соціуму та індивідів в єдиній універсальній пізнавальній 

парадигмі, що може бути використана для подальшого дослідження та 

характеристики будь-яких явищ соціальної дійсності. Впродовж вказаного 

періоду було сформовано гносеологічну основу для подальшого 

виокремлення та обґрунтування відповідного методологічного підходу для 

пізнання закономірностей антрополого-комунікативного характеру, що 

складатиме основу для розуміння досліджуваних явищ. Вказаний етап 

пов’язаний із виникненням в період античності світоглядних ідей про 

природу та сутність людини, її здатність до мислення, її індивідуальність, 

місце в суспільстві та у взаємовідносинах з іншими індивідами, зародженням 

ідей раннього Християнства про людинолюбство, походження від 

Всевишнього та визначення ним людського життя. Період Середньовіччя 

доповнює світоглядну основу виокремлення антрополого-комунікативного 

методологічного підходу ідеями про прагнення людини до мудрості, що 

досягається шляхом набуття знань про Бога та формування власного бачення 

Всесвіту на основі божественних канонів, індивідуальність людини, в якій 

поєднані душа і тіло, взаємопов’язані розум і віра, де розум має пріоритетне 

значення, який здатен забезпечити пізнання людиною самого себе, її 

світського призначення, людинолюбства та поваги до інших людей. Період 

Просвітництва розширює уявлення про свободу і рівність всіх людей, їх 

взаємозв’язок із іншими людьми в суспільстві, особливості впливу людини 

на державу та систему державного управління, прагнення людини до 

безпеки, гармонії життя з природою та іншими людьми. Новітній час в історії 

правової думки доповнює вказані антропологічні та комунікативні аспекти 
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пізнання ідеями про моральність людини, її самостійність, мислення як 

унікальну здатність до осмисленої діяльності, можливості до самостійного 

вибору у своєму житті, де право стає засобом забезпечення автономії людини 

в суспільстві та від собі подібних, тим самим забезпечить здатність людини 

до протистояння її підкоренню, приниженню, позбавленню людських 

можливостей до самостійного життя, взаємодії із собі подібними. 

2. Етап панування наукового розуміння антрополого-комунікативного 

методологічного підходу, хронологічними рамками якого є кін. ХІХ ст. – 

перш. пол. ХХ ст., протягом якого відбувається поступове поєднання ідей 

антропології (М. Шелер, А. Гелен, К. Лоренц, Е. Кассирер, М. Бердяев, 

С. Франк) та теорії комунікації (Х.-Г. Гадамер, Е. Гуссерль, Ж. Лакруа, 

Е. Муньє, М. Недонсель, П. Рікер, А. Піппер, Дж. Роулз, П. Ульріх, 

Ю. Хабермас), визначення їх пізнавального потенціалу та подальше наукове 

визнання антрополого-комунікативного методологічного підходу як 

самостійного елементу методології наукових досліджень. В результаті 

антрополого-комунікативний методологічний підхід набуває самостійного 

значення в системі методології наукового пізнання явищ соціальної 

дійсності, має загальний універсальний характер, тобто може бути 

застосований до вивчення будь-яких явищ, в тому числі і правових, 

забезпечуючи загальнонауковий рівень наукового пізнання. 

3. Етап функціональної структуризації наукових досліджень 

антрополого-комунікативного методологічного підходу, що починається з 

сер. ХХ ст. та триває на сьогодні, змістом якого є активізація наукових 

досліджень функціональних можливостей антрополого-комунікативного 

методологічного підходу крізь призму пізнання явищ, що належать до сфери 

філософії (Ф. С. Бацевич,  Є. К. Бистрицький, О. І. Галяшина); психології 

(Г. М. Андреєва, Е. В. Руденський, Л. Д. Столяренко); політології 

(Є. Б. Тихомирова); педагогіки (А. Є. Фірсова, Л. М. Лузіна В. І. Максакова, 

Г. Б. Корнетов), правознавства (Ю. Г. Барабаш, С. В. Бобровник, 

Д. А. Гудима, М. Ю. Кравцов, Г. В. Мальцев, Ю. М. Оборотов, 
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М. С. Пілюгіна, А. В. Поляков, О. А. Пучков, П. М. Рабінович, 

В. В. Трофімов), що сприяє посиленню вузько наукових досліджень 

функціональних можливостей вказаного методологічного підходу в 

залежності від сфери приналежності явищ, що досліджуються, а також 

безпосереднього застосування його функціональних можливостей до 

вивчення вказаних явищ. 

Сучасні наукові дослідження антрополого-комунікативного 

методологічного підходу мають складний багатоаспектний характер та 

представлені значною кількістю праць вітчизняних та зарубіжних 

дослідників. Вказане обумовлено складністю та багатоаспектністю самого 

методологічного підходу, заснованого на ідеях різноманітних теорій, 

концепцій та вчень минулого, акумулює в собі плюралістичні погляди вчених 

на питання пізнавальних засобів дослідження методологічної основи 

науково-дослідної роботи. Сучасна наука акумулювала в собі широкий 

спектр наукових ідей, концепцій, поглядів, що безпосередньо або 

опосередковано стосуються питань антрополого-комунікативного пізнання. 

Сучасний стан наукової розробки питань антрополого-комунікативного 

методологічного підходу до пізнання права представлений науковими 

працями дисертаційного монографічного, навчального характеру, які 

підготовлені вітчизняними і зарубіжними дослідниками, вивчають 

антрополого-комунікативний методологічний підхід як універсальний підхід 

до пізнання явищ дійсності і як спеціальний методологічний підхід, що 

застосовується до пізнання явищ філософії, соціології, психології, педагогіки, 

права тощо. 

Незважаючи на широкий спектр наукових праць, які стосуються 

антрополого-комунікативного підходу, вивчають безпосередньо 

проблематику вказаного явища, або опосередковано крізь призму 

дослідження інших суміжних явищ, в сучасній юридичній науці все ж є 

досить відчутним дефіцит сучасних правових досліджень антрополого-

комунікативного підходу до пізнання права. 
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Перспективність застосування антрополого-комунікативного 

методологічного підходу до пізнання права, насамперед, доводиться 

існуючими тенденціями у їх дослідженні, що супроводжується зміщенням 

ракурсу пізнання права. Ідея права як комунікації, вважає А. В. Поляков, є 

доволі перспективною в контексті пошуку сучасної теорії права, що була б 

адекватна духові свого часу [215, с. 27-28]. В сучасній юридичній науці все 

більшого поширення набувають ті дослідження, які в основу методології 

пізнання закладають ідеї не формально-юридичних або суб’єктних 

властивостей досліджуваного явища, а його обумовленості природою і 

сутністю індивіда, його визначальної ролі в існуванні і функціонуванні явищ 

правової реальності. Найбільш всебічно вказана особливість досліджуваних 

правових явищ виявляється у відповідних комунікаціях, які в її 

онтологічному статусі виступають вихідними принципами онтологічної 

рефлексії [72, с. 40-41], забезпечуючи вираз індивіда, його досвіду в праві та 

подальший вплив індивіда на правове середовище [152, с. 123-124]. 

Фактично антрополого-комунікативний підхід здатен розкрити право крізь 

призму виразу в ньому досвіду індивіда та подальшої ідентифікації людини в 

межах правового простору. В якості перспективних наукових напрямів 

подальшого наукового дослідження вказаного методологічного підходу 

можливо визначити наступні: 

1.4 в науковому плані важливим є проведення ґрунтовного 

дослідження питань ґенези уявлень про антрополого-комунікативний 

методологічний підхід до пізнання права як елементу методологічної основи 

вивчення права; 

1.5 доцільно активізувати вивчення сучасних типів праворозуміння, їх 

змісту, ключових положень як пізнавальної основи застосування 

антрополого-комунікативного методологічного підходу до вивчення права; 

1.6 важливе методологічне значення матиме встановлення природи, 

змісту та наукового значення антрополого-комунікативного підходу в 

системі наукового пізнання; 



49 

 

1.7 слід звернути увагу на проблему антрополого-комунікативного 

підходу як елементу сучасного інтегративного праворозуміння, розкрити 

його місце, роль та значення у розвитку інтегративного праворозуміння; 

1.8 важливим є ґрунтовне переосмислення феноменологічних аспектів 

права як антрополого-комунікативної моделі; 

1.9 в науковому плані доцільно переосмислити питання дії права як 

його антрополого-комунікативної властивості, а також визначити та 

проаналізувати функціональний рівень антрополого-комунікативного аналізу 

права; 

1.10 потребують посилення наукового дослідження питання перспектив 

застосування антрополого-комунікативного методологічного підходу, 

особливо в контексті аналізу взаємодії національного права України та права 

Європейського Союзу. 

Проведений нами аналіз ґенези уявлень про антрополого-

комунікативний методологічний підхід дослідження права засвідчує 

поступове зростання інтересу дослідників до проблем індивіда як істоти 

правової та комунікаційної в правовій сфері. Поєднання антропологічного та 

комунікативного елементів в питанні виникнення, розбудови, 

функціонування права є свідченням усвідомлення ролі індивіда та його 

взаємодії з іншими індивідами як ключового чинника розвитку правової 

сфери життєдіяльності суспільства. Сучасний стан наукової розробки 

антрополого-комунікативного методологічного підходу до пізнання права 

свідчить про ґрунтовний вплив на нього загальної трансформації наукових 

ідей, які стосуються основ людського буття, їх ролі і значення для людини та 

для суспільства, взаємодії між собою, що, в свою чергу, зумовило 

трансформацію існуючих наукових парадигм антропології і комунікацій в 

напрямі подолання моністичного розуміння права крізь призму 

аксіоматичного положення про його походження від інститутів публічної 

влади, що обумовлено первинністю держави та другорядністю права та все 

більшого поширення плюралістичного розуміння права, що обумовлює його 
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пізнання, в тому числі і крізь призму поєднання антропологічних та 

комунікативних закономірностей його зародження, виникнення, розбудови і 

функціонування. 

Ще одним фактором зростання важливості антрополого-

комунікативного методологічного підходу до пізнання права стало 

посилення ролі  людини як правової істоти та ролі комунікацій, які 

визнаються універсальною основою творення права, його інтерпретації, 

реалізації правових норм. Все це значно актуалізує пошук сучасних 

юридичних парадигм правопізнання, особливо що стосується таких напрямів 

як «гуманізм», «людиноцентризм», «людинопізнання», 

«інтерсуб’єктивність», «правова толерантність», «правовий компроміс» 

тощо. Водночас, слід відзначити, що вказані напрями переважно 

застосовують однотипні категорії, досліджують закономірності права крізь 

призму індивіда та його взаємозв’язків з іншими індивідами, а це в свою 

чергу зумовлює однотипність їх наукової розробки. В результаті сьогодні ми 

спостерігаємо певну розмитість методологічної основи наукового пізнання 

права, невизначеність її змісту, а також розбалансованість самих наукових 

досліджень як наслідок розпорошеність методологічної основи пізнання. Це 

вносить елементи невизначеності і заплутаності у наукове дослідження 

права, подекуди навіть призводить до банального дублювання наукового 

пошуку, отриманих наукових результатів та механізму їх обґрунтування.  В 

таких умовах, на наше переконання, є вкрай важливим винайти та 

обґрунтувати загальну, концептуальну, смислоутворюючу методологічну 

ідею або комплекс однотипних ідей, що, відповідно до свого пізнавального 

потенціалу, могли б стати, з одного боку, узагальненою, 

системоутворюючою, консолідуючою методологічною основою для сучасних 

підходів до правопізнання, а з іншого боку – універсальним методологічним 

підходом до пізнання права, що дозволило б врахувати найбільш типові його 

властивості, розкрити його всесторонньо, об’єктивно та достовірно, в 

результаті сформувати узагальнююче вчення про право в цілому. На нашу 
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думку, таким  об’єднувальним пізнавальним чинником для сучасних підходів 

в правознавстві має стати антрополого-комунікативний методологічний 

підхід, основною ідеєю якого є індивід та комунікація, що в 

концептуальному, парадигмальному та теоретичному контексті 

концентрується в антрополого-комунікативному методологічному підході до 

пізнання права. 

 

1.2 Інтегративне праворозуміння як пізнавальна основа 

застосування антрополого-комунікативного методологічного підходу 

 

В контексті наукового дослідження питань застосування антрополого-

комунікативного методологічного підходу до пізнання права важливе 

значення займають питання праворозуміння, їх типів та підходів до 

сприйняття і усвідомлення права як самостійного багатоаспектного 

феномену. Сучасні типи праворозуміння становлять пізнавальну основу 

будь-якого правового явища, визначають стратегію і тактику науково-

дослідної діяльності, обумовлюють застосування методологічного 

інструментарію дослідження, в тому числі і застосування антрополого-

комунікативного методологічного підходу до вивчення права. Ще в процесі 

підготовки своєї магістерської роботи під час навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Магістр» на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка ми прийшли до висновку 

про те, що в юриспруденції, хоч ми іноді навіть про це не замислюємось, все 

починається з того, як ми розуміємо право, його сутність [167]. 

Праворозуміння це найважливіша первинна категорія в юриспруденції. Від 

неї залежать всі подальші науково-правові та практичні процеси. 

Праворозуміння впливає на правосвідомість, що, в свою чергу, є одним із 

чинників формування правової культури. На вченого-правника впливає те, 

якого типу праворозуміння він дотримується, методологію якого 

праворозуміння він використовує, оскільки від цього залежать в подальшому 
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результати теоретичних досліджень щодо природи прав людини, 

співвідношення права та держави та їх взаємодії, джерел права, системи 

права. В юридичній літературі вченими неодноразово наголошується на 

науково-дослідному значенні сучасних типів праворозуміння, які формують 

світоглядну основу наукового пізнання, визначають його стратегію та 

загальне бачення змісту і результату дослідження, формують загальні засади 

пізнавальної діяльності в сфері права, слугують засобом узагальнення 

найбільш типових усталених підходів до характеристики та сприйняття 

права, орієнтації на такі критерії як об’єктивність, достовірність, 

верифікованість, можливість практичного відтворення результатів [130, с. 34-

35; 175, с. 27-28; 109, с. 39; 314, с. 43; 154, с. 157-158; 122, с. 222-223; 258, 

с. 268-269]. Підтримуючи вищезазначені погляди вчених, що стосуються 

пізнавального значення праворозуміння в цілому та положень сучасних його 

типів в контексті подальшого наукового дослідження антрополого-

комунікативного методологічного підходу до пізнання права вважаємо за 

доцільне в межах цього підрозділу дисертації: 

 виокремити пізнавальне значення праворозуміння як основи 

застосування антрополого-комунікативного методологічного підходу до 

пізнання права; 

 зробити теоретико-історичний аналіз деяких витоків права, які 

стали філософською основою розвитку інтегративного праворозуміння, 

розкрити генезис інтегративного праворозуміння; 

 узагальнити визначення поняття «інтегративне праворозуміння», 

розкрити методологію інтегративного праворозуміння та визначити його 

роль у застосуванні антрополого-комунікативного підходу до пізнання права; 

 проаналізувати основні напрями інтегративного праворозуміння, 

виявивши їх сильні та слабкі сторони, а також окреслити подальші 

перспективи розвитку інтегративного типу праворозуміння як основи 

застосування антрополого-комунікативного підходу. 
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Питання праворозуміння займає важливе та деякою мірою первинне 

місце в юридичній науці. Справедливо зазначає В. С. Нерсесянц про те, що 

відповідь на питання що є правом має для філософії права таке саме 

фундаментальне значення, як і питання «що таке істина?» для філософії та 

людського пізнання в цілому [176, c. 32]. А. Д. Машков в своїй праці 

коректує дану позицію, заміняючи словосполучення «філософія права» на 

«юридична наука» [159, с. 344]. Водночас, поняття праворозуміння на 

сучасному етапі розвитку науки є складною та однією з найбільш 

дискусійних категорій з точки зору його змісту та значення. Більшість вчених 

розглядають праворозуміння як категорію доктринальної правосвідомості, 

тобто наукову категорію, що пов’язується з науковим пізнанням. В цьому 

аспекті важливими є погляди С. С. Алексєєва про те, що праворозуміння є, 

насамперед, науковою категорією, яка відображає процес і результат 

цілеспрямованої розумової діяльності людини, характеризує пізнання права, 

його оцінку та ставлення до нього як до цілісного соціального явища [6, с. 

169]. Подібні аргументи закладені в основу обґрунтування природи, сутності 

і змісту праворозуміння такими вченими, як С. І. Алаіс, Ю. А. Ведєрніков, 

М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, Н. М. Хома, А. П. Оль, М. В. Цвік [4, с. 7; 40, 

с. 142; 101, с. 268; 188, с. 56-57; 305, с. 66-86] та іншими. Таке визначення 

праворозуміння вміщає в собі, насамперед, методологічний аспект, 

пізнавальне значення вказаної категорії, оскільки засновується на пізнанні 

права, його осмисленні та оцінюванні, а також відображає стан сприйняття 

права суб’єктом, подальше ставлення суб’єкта до права як до самостійного 

явища. Зазначений стан сприйняття права, його усвідомлення, подальшого 

ставлення суб’єкта до права відображає сформоване переконання суб’єкта 

про право як про категорію, що наділена відповідними властивостями, які в 

подальшому закладаються в основу його дослідження.  

П. М. Рабінович, аналізуючи визначення категорії «праворозуміння» в 

українській та російській юридичній літературі, робить висновок, що 

найчастіше праворозуміння розкривається через категорію «пізнання права», 
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а то ототожнюється зі всією правовою дійсністю, реальністю. Хоча в 

подальшому науковці пояснюють предмет цього пізнання по-різному: «Одні 

автори обмежують такий предмет тільки сутністю права та його роллю в 

регулюванні суспільних відносин. Інші ж включають у нього майже всі 

загальні властивості, риси і прояви права (і тоді, отже, праворозуміння 

ототожнюється бодай не з усім загальнотеоретичним правознавством)» [228, 

с. 154]. Зважаючи на це, П. М. Рабінович, надаючи власне визначення 

поняттю «праворозуміння», вкладає в його основу методологічний аспект, 

говорячи про те, що праворозуміння – це відображення в людській свідомості 

за посередництвом поняття, що позначається терміном «право» (або будь-

яким іншим однозначним з ним словом чи символом), того явища, яке 

оцінюється певним суб’єктом як корисне для задоволення потреб його 

існування та розвитку і забезпечується обов’язками інших суб’єктів [228, 

с. 154]. Таким чином, вчений звертає увагу, насамперед, на результат 

пізнання та стан сприйняття права людиною, його оцінки з точки зору 

задоволення людських потреб. Отже, праворозуміння – це інтерпретація того, 

що, власне, відображає поняття, назване словом «право», після його 

сприйняття людиною. 

За аналогією із вказаним підходом до характеристики праворозуміння 

А. М. Колодій та О. А. Колодій надають більш ширше визначення поняття 

«праворозуміння» як явища, що відображає процес і результат «усвідомлення 

правової дійсності через призму правових теорій, правової політики та 

юридичної практики, усіма соціальними суб’єктами щодо визначення місця і 

ролі права в суспільному соціальному житті, сутності в регулюванні та 

охороні суспільних відносин, власного відношення до його існування, 

реалізації та реформування, перспектив запровадження тієї чи іншої моделі 

та її адаптування до умов національного розвитку» [115, с. 17], тобто вказане 

поняття охоплює в собі методологічний аспект пізнання права (крізь призму 

процесу та результату такого пізнання) та методологічний аспект подальшого 

дослідження права(крізь призму його регулятивного та охоронного 
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призначення). Ю. М. Оборотов до питання визначення праворозуміння 

підійшов з точки зору розмежування таких категорія як «праворозуміння», 

«розуміння права» і «розуміння у правовій сфері», де кожне з них має власне 

методологічне значення. Професор робить висновок, що праворозуміння є 

одним із постулатів права як відображення «згустків» правової реальності, 

що в свою чергу має аксіоматичне значення в процесі подальшого 

дослідження права. Відповідно категорія «розуміння права» вже визначає 

саме його пізнання як в контексті процесу цієї діяльності, так і в контексті 

результату. Водночас категорія «розуміння у правовій сфері» визначається як 

пізнання того, що пов’язано з правом, його формуванням та реалізацією [181, 

с. 50]. Таким чином, кожна із виокремлених категорій вкладає в себе 

методологічний аспект, акумулюючи постулати права, процес та результат 

його пізнання, а також пізнання того, що пов’язане із правом, його 

формуванням та реалізацією. Отже, як бачимо, при формулюванні поняття 

праворозуміння виникають теоретичні дискусії та розбіжності в підходах до 

його розуміння. 

На нашу думку, найбільш доведеною видається позиція 

П. М. Рабіновича, яка буде взята за основу в межах цього дисертаційного 

дослідження, згідно з якою праворозуміння – це категорія, яка існує у 

свідомості людини та допомагає зрозуміти певні явища об’єктивної дійсності 

за допомогою поняття права [228, с. 154]. Переважно це правові явища, які 

можливо зрозуміти через сформоване, осмислене, обґрунтоване розуміння 

права. В такому ж ключі формулює визначення поняття «праворозуміння» 

А. Д. Машков, вказуючи на те, що «праворозуміння – це сукупність (або 

система) уявлень (або знань) про те, що є таке право за своєю суттю та 

змістом, яка мета його існування, яка його соціальна сутність, соціальна 

цінність та соціальне призначення для суспільства, у яких формах існує та 

реалізується право, носієм яких є певний носій праворозуміння (суб’єкт 

праворозуміння)» [159, с. 343]. Тобто акцент зроблено на суб’єкта 

праворозуміння, який в подальшому засновує своє дослідження правових 



56 

 

явищ на відповідному власному сформованому і усвідомленому розумінні 

права. Можемо дійти висновку, що праворозуміння – це категорія, що існує в 

свідомості людини, за допомогою якої осмислюється сутність права та його 

реалізація, пояснюється те, що відображає поняття, позначене словом 

«право», а також яка допомагає осягнути деякі явища об’єктивної дійсності, 

використовуючи поняття право. 

В юридичній літературі, характеризуючи праворозуміння як наукову 

категорію, вченими звертається увага на особливості його суб’єктів, об’єкту, 

цілей, рівнів, видів та типів. Враховуючи особливості предмету нашої 

дисертаційної роботи, що стосується застосування антрополого-

комунікативного методологічного підходу до пізнання права, важливим 

питанням, на якому потрібно зупинитись, є типологія праворозуміння. 

«Типологія» за тлумачним словником української мови – це «вид наукової 

систематизації, класифікації чогось за спільними, найбільш суттєвими 

ознаками» [41, с. 1449]. Типологію праворозуміння, на переконання 

М. І. Козюбри, доцільно розуміти як розчленування за певними найбільш 

суттєвими ознаками такого цілісного, системного утворення як 

праворозуміння на відповідні складові – типи [112, с. 14]. Звідси випливає, 

що тип праворозуміння – це певний образ права, що зумовлений світоглядом 

суб’єкта пізнання та відображає найбільш істотні та загальнотеоретичні 

ознаки права, відповідно до цієї позиції.  

В контексті розробки проблематики природи, змісту, функціонального 

призначення антрополого-комунікативного методологічного підходу до 

пізнання права питання типології праворозуміння варто розглянути декілька 

запропонованих в науковій літературі підходів до виокремлення її критеріїв 

та загалом до класифікації типів праворозуміння, що дозволить акумулювати 

найбільш домінуючі образи права, що відображають найбільш істотні та 

загальнотеоретичні ознаки права та складають основу застосування 

вказаного методологічного підходу. Залежно від розмежування чи 

ототожнення права і закону В. С. Нерсесянц виокремлює юридичний (від jus 
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— право) і легістський (від lex — закон) типи праворозуміння [176, с. 32-34]. 

В. А. Четвернін виокремлює позитивістський і юридичний типи 

праворозуміння [315, с. 10-15]. І. Л. Честнов наголошує на наявності 

традиційного підходу до типології праворозуміння, який пов’язаний з 

вирішенням фундаментального онтологічного питання: що є право, яка його 

роль в суспільстві, які взаємовідносини з іншими соціальними явищами, як 

воно функціонує. Звідси випливають «класичні» юридичні школи: 

природного права, позитивізму, соціології права [313, с. 8]; в залежності від 

ставлення до «основного питання філософії» – співвідношення матеріального 

й ідеального, М. І. Козюбра виокремлює матеріалістичний та ідеалістичний 

типи праворозуміння, в свою чергу в межах цих типів праворозуміння вчений 

додатково виокремлює такі їх види як метафізичний, механічний, 

економічний (матеріалістичний тип); теологічний, натуралістичний, 

формально-догматичний тощо (ідеалістичний тип) [140, с. 10-11]. В іншій 

науковій роботі М. І. Козюбра вказує на те, що найбільш поширеним 

критерієм типологізації праворозуміння є «ідеологічний», тобто вихідні 

концептуальні ідеї, які визначають зміст праворозуміння. Відповідно до 

нього виокремлюються природно-правовий (юснатуралістичний), юридико-

позитивістський (нормативістський) і соціологічний типи праворозуміння» 

[112, с. 10-21]. 

П. А. Оль пропонує в якості емпіричної типології, яка, по суті, базується 

на кількісній обробці й узагальненні відомостей щодо правових уявлень, 

понять різних суб’єктів праворозуміння, систематизації та відповідній 

науковій інтерпретації результатів типологічного опису та зіставлення, 

розглянути типологію, автором якої є Г. Г. Бернадський, який виокремлює 

наступні основні типи філософсько-правових напрямків: теологічний, 

натуралістичний, об’єктивно-ідеалістичний, суб’єктивно ідеалістичний, 

містичний, економічний, політологічний, соціальний, формально-

догматичний [27, с. 144-146]. Наразі суттєвим недоліком такого роду 

типології є відсутність можливості встановлення закономірностей, які змогли 
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б надати евристичного характеру класифікації типів праворозуміння. Якраз 

теоретична типологія, під якою розуміємо побудову ідеальної моделі права, 

яка виступає певним узагальненим вираженням сукупності його ознак, 

виявлених в результаті дослідження окремих правових образів, покликана 

виправити ці недоліки [189, с. 6-7]. А. В. Поляков пропонує, принаймні, дві 

підстави для класифікації типів праворозуміння: практичний і теоретичний. 

Нас цікавить саме теоретичне праворозуміння, яке, на його думку, 

оформлено концептуально, а ціннісні мотиви в ньому ідеологізовані і часто 

завуальовані. Виходячи з цього критерію, вчений розглядає три основних 

теоретичних підходи до розуміння права: природно-правовий, етатистський і 

соціологічний. Важливо, що схожої позиції дотримується О. В. Мартишин, 

який виокремлює чотири типи: юридичний позитивізм (нормативізм), 

соціологічний позитивізм, теорії природного права і філософське розуміння 

права. Крім цих класичних підходів вчений вказує на ще один, похідний від 

них, – інтегративний, який заснований на поєднанні в різному 

співвідношенні принципів, що лежать в основі перших чотирьох підходів 

[156, с. 14-15]. 

На сучасному етапі розвитку наукових знань про право ми досягли того, 

що маємо безліч підходів до праворозуміння, що в свою чергу, породжує 

необхідність їх впорядкування, систематизації, бо в інакшому випадку їх 

подальший розвиток буде відбуватись шляхом їх приросту без узгодження 

між собою, тобто екстенсивно. Виходячи з цих міркувань в юридичній 

літературі актуалізовано питання розробки концепції узагальненої 

юриспруденції, з’ясування методологічних та теоретичних основ синтезу 

існуючих теорій розуміння права. Доцільність розробки такої концепції 

посилюється і станом дослідження методологічних аспектів в сучасній 

юриспруденції, в тому числі і антрополого-комунікативного методологічного 

підходу, що потребує застосування положень широкого кола типів, шкіл, 

концепцій праворозуміння, забезпечуючи при цьому реалізацію 

інтегративної функції наукового пізнання, що, на переконання 
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А. О. Фальковського, реалізується через процес міждисциплінарного 

осягнення, а також через призму розуміння права, що склалося історично 

[289]. Оцінюючи вказану «ситуацію» в сфері праворозуміння, О. В. 

Петришин робить однозначний висновок про те, що основу подальших 

наукових досліджень в юриспруденції має становити інтегративна концепція 

права, яка дозволить подолати традиційність підходів та наукових шкіл [204, 

с. 245]. 

В юридичній літературі існують декілька термінів для позначення 

одного й того ж явища: «інтегративне», «інтегральне» та «інтеграційне» 

праворозуміння. Окремо виділяється «інтегративна чи інтегральна 

юриспруденція». Отож, варто визначити доцільність використання того чи 

іншого терміну, що дозволить уточнити положення інтегративного 

праворозуміння як основи застосування антрополого-комунікативного 

методологічного підходу до пізнання права. Слова «інтегративний», 

«інтегральний» та «інтеграційний» є запозиченими з англійської мови, а тому 

звернемось до англійського тлумачного словника та з’ясуємо значення. 

Термін «інтегративний» відповідає англійському «integrate / integrated / 

integration» та означає: «якщо дві чи більше речі інтегровані або якщо ви їх 

інтегруєте, вони поєднуються чи працюють разом в більш ефективний 

спосіб», «інтегровані системи, інститути та інше поєднують в собі багато 

груп, ідей чи частин в спосіб, щоб вони працювали добре» [336]. Щодо 

терміну «інтегральний» можна зазначити, що походить він від слова 

«integral», що означає «формуючий необхідну частину чогось» або 

«передбачений як частина чогось, аніж щось відокремлене» [336]. Водночас, 

«інтеграл» (з лат. «integer» — «цілий») є одним з найважливіших понять 

математики, що позначає кінцеву вимірну величину відносно до нескінченно 

малої її частини - до диференціалу або ж ціла величина, що розглядається як 

сума своїх нескінченно малих частин. «Інтеграційний», зазвичай, вживається 

в значенні об’єднання політичних, економічних, державних, громадських 

структур в межах регіону, країни, світу, в понятті «інтеграційні процеси».  
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Отже, на нашу думку, в юриспруденції доцільніше використовувати 

термін «інтегративний» для позначення окремого підходу в праворозумінні, 

оскільки його значення найбільше співпадає з тим, яку суть вкладають 

правники-дослідники в це поняття. Терміни «інтегральний» та 

«інтеграційний» застосовуються в інших сферах наукових знань, тому заради 

уникнення плутанини їх не варто застосовувати в контексті праворозуміння. 

Постає також проблема в розмежуванні понять «інтегративне 

праворозуміння» та «інтегративна юриспруденція». Як вважає С. І. Алаіс, 

«остання охоплює наукову, освітню і практичну юридичну діяльність, яка 

спрямована на реалізацію ідей інтегративної школи права, що базується на 

багатоаспектному праворозумінні» [4, с. 13]. Тобто в даному випадку 

інтегративна юриспруденція є поняттям більш загального порядку і 

спрямоване на втілення в життя самого ж інтегративного праворозуміння. 

Сьогодні в науково-правовій думці відсутня єдність у вживанні термінів, 

що стосуються інтегративного праворозуміння. Проаналізувавши етимологію 

та значення кожного із пропонованих в літературі термінів, робимо висновок 

про доцільність використання саме поняття «інтегративне праворозуміння». 

Є потреба також розмежовувати поняття інтегративне праворозуміння та 

інтегративна юриспруденція. Визначення поняття інтегративного 

праворозуміння найоптимальніше подано С. І. Алаіс в своєму 

дисертаційному дослідженні. Варто також додавати в його зміст такий 

момент, що ця теорія покликана синтезувати теоретично значущі моменти 

традиційних шкіл права. Виникають проблеми і з встановленням, які саме 

типи праворозуміння можливо та варто узгоджувати в рамках інтегративного 

праворозуміння, від цього безпосередньо й буде залежати методологічна 

основа, роль, сильні та слабкі сторони тієї чи іншої інтегративної теорії 

права. Однак залишається спільним момент для всіх теорій – це подолання 

дуалізму та взаємопроникнення ідей природно-правової та позитивістської 

теорії права.  
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У вітчизняній юридичній літературі вчені по-різному підходять до 

визначення суті інтегративного праворозуміння та його методологічного 

значення. Наприклад, в навчальному посібнику, автором якого є 

К. Г. Волинка, висвітлюються різні підходи до права, різні визначення права і 

прагнення до їх синтезу в рамках єдиного поняття, у рамках інтегративного 

підходу до права. В якості визначення змісту останнього висвітлюється 

сучасний інтегративний підхід до розуміння права, який включає в себе 

сукупність різних підходів, що забезпечує всебічне й об'єктивне вивчення 

права. Але в його основі лежить нормативний підхід, що, однак, не виключає 

й інших підходів, які, разом з тим, не повинні суперечити нормативному 

розумінню права [45, с. 34-35]. Як бачимо, ця позиція тяжіє до 

перебільшення та звеличення ролі нормативістського підходу до 

праворозуміння відносно інших підходів, тому оцінити її як об’єктивну 

важко. Г. Ю. Лук’янова закладає в інтегративний (синтетичний) підхід до 

праворозуміння ідею про те, що він «не просто інтегрує окремі аспекти буття 

права, а й ґрунтується на інтерпретації права як багатоєдної структури, що 

забезпечує синтез тих складових права, які позначаються різними, 

конкурентними науковими теоріями» [140, с. 13], тобто мова іде про 

подальше пізнавальне значення інтегративного праворозуміння, що поєднує 

складові права, його аспекти та є характерним для пізнання права з точки 

зору його антрополого-комунікативних аспектів.  

На багатоаспектності права як основи його інтегративного розуміння 

засновує визначення поняття «інтегративне праворозуміння» С. І. Алаіс, яка 

розкриває в своєму дисертаційному дослідженні інтегративне розуміння 

права як наслідок теоретичного пізнання та практичного освоєння соціально-

правової дійсності, яке базується на комплексному використанні досягнень 

природної, історичної, психологічної, соціологічної, нормативістської і 

аналітичної шкіл права, які у своїй гармонійно синтезованій єдності 

відображають широке, багатоаспектне бачення права: його сутності 
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(природи), джерел, процесів формування і функціонування, цінності та 

призначення в житті окремої людини, суспільства, держави» [4, с. 13]. 

Досить поширеними є ідеї вчених, які розкривають визначення 

інтегративного праворозуміння через їх пізнавальний потенціал. Так, 

В. В. Єршов, враховуючи теоретичну дискусійність та практичну 

недостатність юридичного позитивізму і природно-правової доктрини права 

в сучасний період, вказує на доцільність керуватись інтегративним 

праворозумінням, суть якого зводиться до того, щоб не протиставляти 

різноманітні типи праворозуміння, а знаходити точки їх зіткнення. Сучасне 

інтегративне праворозуміння, на його думку, може ґрунтуватись на 

позитивістській, соціологічній, ліберальній та природно-правовій концепціях 

[79, с. 105]. Таким чином вчений робить спробу знайти ті аспекти в праві, 

котрі становлять об’єкт осмислення в більшості типів праворозуміння та 

дозволяють забезпечити в подальшому їх поєднання в межах інтегративного. 

В свою чергу А. В. Поляков вважає, що такий тип праворозуміння 

покликаний синтезувати теоретично значущі моменти, напрацьовані 

конкуруючими науковими теоріями: нормативний аспект права і його 

специфічний механізм функціонування в державі – в етатистському підході; 

суб’єктно-діяльнісний аспект права – в соціологічній школі; сприйняття 

права як цінності – в юснатуралізмі; психічну складову права – у 

прихильників психологічної школи і т. д. [212, с. 7]. Вчений також вказує, що 

інтегративне праворозуміння виникає на основі діалогу всіх шкіл і течій у 

сучасному правознавстві як західних, так і східних, припускаючи синтез всіх 

відомих концепцій. 

Поширеними є підходи вчених до розуміння інтегративного типу 

праворозуміння як такого, що поєднує найпрогресивніші здобутки класичних 

типів праворозуміння. Р. А. Ромашов під інтегративним типом 

праворозуміння вважає за потрібне розуміти не якийсь відокремлений підхід, 

а спробу вилучення позитивного змісту, який існує в кожному окремому типі 

праворозуміння. Критично сприймаючи ідею Р. А. Ромашова Р. Палєха 
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вважає, що інтегративний підхід в нього не встановлює будь-яких змістовних 

характеристик права, а формує лише його контури, які дозволяють створити 

визначений правовий малюнок виключно в конкретних історичних умовах із 

врахуванням діючих різноманітних об’єктивних та суб’єктивних факторів 

[198, с. 39]. Хоча позиція Р. Ромашова набуває розвитку і в інших наукових 

доробках. Наприклад, на думку О. В. Мартишина, непродуктивно 

праворозумінню йти по шляху створення єдиного визначення права. 

Незважаючи на те, що й на Заході існує тенденція до зближення і зіставлення 

різних підходів до права без пошуку єдиного визначення права, й на те, що 

ця тенденція помітно розвивається на українських та російських наукових 

теренах, ця плідна тенденція недостатньо домінує, бо більшість вчених 

продовжують шукати єдине визначення права. Ці пошуки супроводжуються 

колосальними труднощами: по-перше, єдине визначення повинне було б 

стати дійсно універсальним, тобто придатним для всіх часів та країн, для всіх 

правових систем та традицій; по-друге, навряд чи можливо об’єднати 

теоретичний та практичний підходи до права; по-третє, протиріччя, 

аналогічне відмінностям між філософським та прикладним розумінням, існує 

й між належним та існуючим в праві, тобто між правом, яким воно повинно 

бути, та між правом, яким воно є насправді [156, с. 17]. 

Інтегративний підхід до праворозуміння покликаний не механічно 

об’єднати, а синтезувати теоретично значимі моменти етатистського підходу, 

соціологічної школи, юснатуралізму, психологічної школи права. 

Можливість такого синтезу буде обумовлена безпосереднім баченням в 

цілісній структурі права таких аспектів: нормативний, суб’єктивно-

діяльнісний, ціннісний, психологічний тощо [212, с. 7]. Щодо 

методологічного аспекту інтегративного праворозуміння російський вчений 

В. Г. Графський зауважує, що наше завдання не в тому, щоб злити всі 

елементи права (соціальний, нормативний, психологічний, державно-

наказовий, тощо) воєдино, а в тому, аби більш відповідальніше, ретельніше 

та детальніше розчленувати різноманітні складові частини та напрями 
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наукового пізнання права. Тільки цим шляхом можливо підготувати 

підґрунтя для заключного синтезу, який повинен привести нас до цілісного й 

повноцінного знання про право [58, с. 116]. О. В. Мартишин вважає, що 

інтегративний підхід до праворозуміння ґрунтується не на механічному 

з’єднанні, а на взаємодії, взаємозалежності й сполученні в різному 

співвідношенні принципів, що знаходяться в основі чотирьох основних 

традиційних типів праворозуміння: юридичного позитивізму (нормативізму), 

соціологічного позитивізму, теорії природного права й психологічного 

розуміння права [156, с. 13]. 

Розглядаючи питання про можливість поєднання основних типів 

праворозуміння та формування на їх основі єдиного інтегративного (або 

багатоаспектного) розуміння права, М. І. Козюбра зазначає, що «із 

світоглядно-ціннісних методологічних позицій, на яких ґрунтуються 

природно-правовий, юридико-позитивістський і соціологічний типи 

праворозуміння, це зробити неможливо. Ці позиції настільки різні, навіть 

антагоністичні, що будь-які спроби здолати розбіжності між ними приречені. 

Навіть між юридико-позитивістським і соціологічним типами 

праворозуміння, хоча вони, здавалося б, ґрунтуються на спільному 

фундаменті — філософському позитивізмі, змістовно-ціннісні відмінності в 

інтерпретації сутності та смислу права настільки суттєві, що об’єднувати їх в 

єдиному позитивістському, а тим більше легістському типі праворозуміння, 

як це інколи можна спостерегти в пострадянській літературі, навряд чи 

коректно. Проте, якщо абстрагуватися від світоглядних установок, на яких 

базуються відповідні концепції, й зосередитися на формах буття права, на 

яких фокусується увага цих концепцій, то його розуміння як феномена, що 

існує в різних виявах, безперечно, збагатиться. І в цьому контексті синтез 

здобутків зазначених концепцій не тільки можливий, а й необхідний [112, 

с. 19-20]. 

В контексті розгляду інтегративної юриспруденції Дж. Холла вченими 

вказується на те, що від традиційного протиставлення природного права 
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позитивному інтегративна юриспруденція рішуче відмовляється. Розділення 

природного права і позитивного ліквідовує зв’язок останнього з етичними 

принципами. Система цінностей даної теорії не складає самостійного 

правового ряду. Інтегративна юриспруденція направлена на те, щоб етично 

виправдати діюче право, виходячи з нього самого. Для інтегративної 

юриспруденції цінність і норма права в плані етики — одне і теж. Вона 

відмовляється від пошуків морального виправдання діючого права поза ним 

самим, щоб виключити можливість критики цього права [50, с. 24; 107, с. 33]. 

Отже, з методологічної точки зору інтегративна теорія права знаходиться 

поза традиціями природно-правового напрямку в його класичному розумінні. 

У той же час вона не відходить від вирішення традиційного для природно-

правової школи питання про те, «що є право і яким воно повинно бути». 

Однак в інтегративній юриспруденції підміняється питання про те, яким 

повинно бути діюче право, питанням про те, що «повинно бути» з точки зору 

самого діючого права. Іншими словами, інтегративна юриспруденція 

займається дослідженням належності, вираженої в діючому праві, в той час 

як в традиціях природного права диктували позитивному праву вимоги 

належного. Якраз саме відмова від правового дуалізму дає можливість 

намітити конструктивний план зближення з іншими правовими вченнями. 

В літературі зазначено також, що спроби вироблення інтегративних 

підходів до правознавства сьогодні нерідко «наражаються на дещо скептичне 

ставлення до результативності і взагалі доцільності подібних переорієнтацій 

правової науки, хоча й доводиться визнати, що ефективність класичної 

методології виявляється досить обмеженою, а тому є потреба в розробці 

нових комплексних підходів, котрі б забезпечували синхронність підвищення 

легітимаційного та прогностичного потенціалу методів юридичного 

мислення [351, с. 3], однак пропозиції щодо інтегральних підходів до права 

нерідко кваліфікуються не інакше, як еклектика, що полягає в механічному 

та часто-густо довільному змішуванні різних, нерідко добре відомих теорій, 

концепцій та поглядів [345, с. 40].  
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Для того ж, щоб обґрунтовано вважатися самостійним методом, 

необхідно не тільки відповідати вимогам системного підходу, а й виокремити 

свій особливий спосіб конкретизації даних вимог і при цьому 

«конституюватися» як знаряддя їхнього виконання. Попри те, що на перший 

погляд така «суміш» справляє враження певної новинки, вона навряд чи 

здатна забезпечити отримання якісно нового знання. Будь-яке дійсно 

інтегроване розуміння права може бути побудоване виключно на 

конкретному, чітко визначеному концептуальному ядрі та світоглядно 

обґрунтованих філософських засадах. Як тільки таке «ядро» буде знайденим 

та визначеним, ми отримуємо тим самим можливість аналізувати підстави 

такої інтеграції, визначати її принципи та механізми, а, отже, й ту міру, до 

якої вона є виправданою [345, с. 40; 281, с. 75]. 

Як бачимо, важко заперечувати, що потрібно розглядати інтегративний 

підхід до праворозуміння на підставі певних концептуальних засад, які 

сягали б глибинного розуміння сутності феномену права, і аж ні в якому 

випадку не можна вважати справжнім той інтегративний погляд на право, 

який передбачає лише механічне поєднання різнопредметних методів, 

оскільки в такому випадку це буде суто еклектичний підхід. Наразі 

інтегративне праворозуміння полягає у пошуках «синтетичного» тлумачення 

сутності права, що змогло б відігравати роль координуючої основи, на 

підставі якої можливо було б зблизити альтернативні, водночас, дотичні одна 

до одної теоретико-методологічні концепції. В іншому випадку, на нашу 

думку, буде необґрунтованим виокремлювати інтегративний підхід, бо він не 

зможе протиставити себе еклектичному.  

Проблемним на сьогодні залишається питання концептуальних засад 

інтегрування через відсутність однозначного підходу, але це не є підставою 

для відхилення ідеї інтегративного праворозуміння, оскільки «не стільки 

метод породжує теорію, скільки, навпаки, теорія створює метод» [335, с. 74]. 

І. С. Тімуш з цього приводу зазначає, що зараз зарано вести мову про 

«інтегративну правову методологію», оскільки спочатку потрібно виробити 
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концептуальні засади інтегративного праворозуміння. На її думку, 

методологічні функції інтегративного підходу до права полягають, «по-

перше, у спрямуванні на адекватне розуміння сутності права (котре не 

обмежувалося б абсолютизацією тих чи інших його окремих аспектів) і, по-

друге, у визначенні критеріальних мірил обрання самого шляху, на якому має 

здійснюватися пошук таких рішень» [281, с. 76-77]. Інакше кажучи, не 

можливо побудувати будь-якого єдиного «інтегративного методу», який 

замінив би собою та витіснив усі інші, зокрема й ті, які відносяться до 

класичних та давно використовуються. Даний проект був би утопічним та 

цілком не відповідав би духові «постмодерну».  

Це, в свою чергу, обумовлює важливість вироблення такого 

методологічного підходу до пізнання права, за якого функціонально-цільова 

взаємовідповідність окремих методів, кожен з яких має свою предметну 

специфіку, працювала б таким чином, що сукупна дія цих методів не 

створювала б перешкод в ефективній роботі кожного з них окремо в аспекті 

їхньої направленості задля досягнення спільного бажаного результату – 

утвердження чи поновлення правової справедливості. 

Окрему сторону методології інтегративного праворозуміння висвітлив 

А. С. Соболєв, зазначивши, що «за інтегративного підходу не варто 

наполягати на тому, що та чи інша ознака права є неприйнятною чи, навпаки, 

сутнісною, необхідною, без якого права взагалі немає. Очевидно, є такі риси, 

відсутність яких робить право недосконалим, збитковим, консервативним, 

реакційним і      т. д. Навряд чи в дійсності мислиме цілком досконале право. 

Але якщо й шукати істотні ознаки права, то робити це треба окремо стосовно 

змісту і форми права. І тоді справедлива міра волі характеризуватиме зміст 

права, а формальною властивістю істотного характеру стане 

загальнообов’язковість, що ґрунтується на примусі, який чинитиме чільна 

структура даного соціуму. Таким чином, для практика (судді, прокурора, 

працівника міліції, юрисконсульта) не так уже й важливо, де містяться 

нормативи, якими треба керуватися, – в писаних актах-документах, у 
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правових відносинах, у правосвідомості (інтелектуальній чи почуттєвій його 

частині) – головне, щоб рішення виражало ту міру волі й справедливості, що 

фактично захищена в цьому суспільстві. Інакше неминучі конфлікти, 

нехтування всякої справедливості» [262, с. 56]. Як бачимо, зачіпається й 

практична складова, наслідки якої треба враховувати при конструюванні 

інтегративного праворозуміння. Отже, методологія в інтегративному 

праворозумінні є одним з ключових аспектів, але в ній присутні моменти, які 

потребують доопрацювання. Більшість вчених акцентують увагу на 

важливості того, що не можна зводити елементи класичних правових шкіл 

воєдино без їх узгодження між собою, й, по суті, вважають, що в 

інтегративному праворозумінні якраз і відсутнє механічне чи еклектичне їх 

поєднання. Проблемним питанням є розробка загальних філософсько-

світоглядних концептуальних засад інтегрування, а подальшої перспективи 

розвитку має набути інтегративна правова методологія. 

В плані формування методологічної основи наукового дослідження 

права, виокремлення та застосування методологічних підходів наукового 

дослідження, в тому числі і антрополого-комунікативного методологічного 

підходу, значення та роль інтегративного праворозуміння є суттєвим, 

забезпечуючи утворення пізнавальної основи наукового дослідження, 

визначаючи стратегію і тактику його здійснення. Проте надають різну оцінку 

інтегративному типу праворозуміння в контексті його значення і ролі у 

формуванні методологічної основи наукового дослідження, застосуванні 

методологічних підходів та методів наукового пізнання, визначаючи як 

переваги даного типу праворозуміння, так і критичні зауваження стосовно 

нього.  

Позитивне значення інтегративного праворозуміння Н. В. Добренька 

обґрунтовує такими положеннями:  

 по-перше, воно поєднує елементи усіх розглянутих нею в статті 

підходів до праворозуміння; 
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 по-друге, саме в його межах можливо сформулювати універсальні 

принципи права як явища: право відображає міру свободи, рівності, 

справедливості, гуманізму, є моральною засадою розвитку цивілізації та 

культури; має нормативну, регулятивну, функціональну природу; має 

інтелектуально-вольовий характер; виражається у певній офіційній формі та 

на системному рівні; має загальнообов’язковий характер; виражає волю та 

інтереси суб’єктів соціальних відносин; встановлюється, гарантується, 

забезпечується та охороняється державою та іншими суб’єктами суспільних 

відносин» [74, с. 25]. Таким чином в основу значення інтегративного типу 

праворозуміння вчена також покладає ідеї багатоаспектності права, що 

можливо відобразити виключно в межах інтегративного праворозуміння.  

Досліджуючи особливості сучасної постмодерної правової культури, 

О. В. Гесельов наголошує на доцільності встановлення пізнавального 

значення типу праворозуміння, відповідно до якого в подальшому і 

здійснювати дослідження предмету його наукової роботи (в даному випадку 

правової культури крізь призму її сучасного, так званого постмодерного 

характеру). Продовжуючи вказану думку, вчений вважає, що найбільш 

повним та оптимальним є підхід до праворозуміння, що полягає у створенні 

цілісної, інтегративної концепції права, яка відображає реалії сучасної 

соціокультурної цивілізаційної ситуації й об'єднує ідеї основних напрямків та 

підходів до розуміння права. При цьому для опису різноманіття проявів 

права знаходиться, тим не менш, головний критерій, на якому ґрунтується 

право та який перетворює видиму соціокультурну розмаїтість права в 

усвідомлювану, пізнавану логіко-значеннєву єдність [51, с. 309-310]. В 

даному випадку зауважується конкретний історичний контекст, в якому і 

розвивається сучасне праворозуміння, і яке більшість науковців називають 

«постмодерним». Основною рисою «постмодерного» етапу розвитку 

юридичної науки є можливість рівноправного існування різних підходів до 

праворозуміння, а також відсутність моністичного, загальноприйнятого типу 

праворозуміння.  
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А. М. Ковтонюк в своїй наукові праці здійснює дослідження положень 

інтегративного типу праворозуміння та приходить до однозначного висновку 

про їх загальне методологічне значення. Вчений обґрунтовує думку про те, 

що інтегративний тип праворозуміння в цілому не дав бажаної однозначної 

відповіді на запитання про визначення поняття права, водночас, позитивний 

момент даної теорії виявляється в тому, що на відміну від інших концепцій 

праворозуміння, інтегративна юриспруденція зробила спробу об’єднати 

існуючі концепції права (або, принаймні, їх певні позитивні елементи), 

синтезувати їх та знайти найоптимальніший варіант визначення поняття 

права [107, с. 37], який в подальшому може бути взятий за основу 

дослідження права.  

В одній зі своїх наукових робіт ми підсумували, що відповідно до 

положень інтегративного підходу пропонується досить широке визначення 

права, яке для сучасного етапу розвитку юридичної науки є одним із засобів, 

за допомогою якого з’являється можливість подолати внутрішні протиріччя. 

В будь-якому разі інтегративна юриспруденція є унікальною, оскільки вона 

єдина, якій вдалося поєднати в собі положення різних та суперечливих за 

своєю суттю типів праворозуміння, внаслідок чого ми отримали визначення 

права, в якому кожен прихильник тієї чи іншої теорії може знайти своє 

бачення права, продовжити наукове дослідження права. Стверджується 

високий рівень оптимальності та обґрунтованості інтегративного типу 

праворозуміння [168, с. 281-282]. 

З точки зору пізнавального значення розкриває особливості 

інтегративного типу праворозуміння Р. Р. Палєха, яке, на переконання 

вченого, в значній мірі здатне усунути конфліктність між різноманітними 

типами праворозуміння в теоретико-методологічному аспекті та розширити 

можливості для ефективної правової регламентації і захисту найбільш 

важливих сфер суспільного життя в прикладному значенні за рахунок 

широкого розуміння формально-юридичних джерел права. Зваженим 

підходом до проблем сучасного розуміння права постає інтегративна 
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юриспруденція, яка дозволяє використовувати досягнення наявних концепцій 

праворозуміння, сприймати право комплексно та різносторонньо [198, с. 40]. 

Такий висновок знаходить своє підтвердження в позиції В. М. Карташова, 

який вказав, що хоча всі теорії мають право на існування, визначення права 

повинне: достатньо чітко виокремлювати сутнісні ознаки права, зокрема, 

його зміст та форми; мати яскраво виражений прикладний характер та 

дидактичне значення; об’єднувати і нормативне, і лібертарне, і природно-

правове, і філософське розуміння права. Оптимальним в плані перспектив 

наукових досліджень в сфері юриспруденції, на думку В. М. Карташова, 

вважається інтегративне праворозуміння [99, с. 36]. Інтегративна теорія 

праворозуміння, як вважає російський вчений-правознавець А. В. Поляков, 

може примирити та узгодити існуючі в різноманітних варіантах 

праворозуміння теоретичні опозиції «ідеального» та «матеріального», 

«раціонального» та «ірраціонального», «належного» та «існуючого», 

«суб’єктивного» та «об’єктивного», «природного» та «змодельованого» в 

праві, оскільки право, як своєрідний багатокутник, включає в себе всі ці 

сторони [212, с. 7]. 

Безперечною, перевагою інтегративного підходу, на думку      

О. В. Лисенкова, є прагнення синтезувати накопичений в рамках різних 

підходів до праворозуміння позитивний досвід, підтверджений практикою, 

врахувати в загальному понятті права його багатоаспектність, 

багаторівневість, різноманітність наявних у нього характеристик, які 

знаходять своє вираження в системі пов’язаних один з одним визначень. 

Разом з тим автор поділяє висловлену рядом фахівців думку про те, що 

очевидними недоліками більшості інтегративних теорій є їх еклектизм, 

поєднання в принципі непоєднуваних ідей, штучність конструкцій, 

внутрішня суперечливість [145, c. 21]. 

Окремим напрямом інтегративного праворозуміння є інтегративна 

юриспруденція Дж. Холла, американського філософа права, одного із 

засновників інтегративної теорії права, який обґрунтував поняття 
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«інтегративна юриспруденція» [333; 334]. Спробуймо дослідити, які 

положення і яких саме теорій об’єднує інтегративна юриспруденція. 

Дж. Холл виокремлює в сучасній теорії права три «виміри», що 

розробляються різними напрямками. Природно-правові теорії підкреслюють 

в праві «морально зобов'язуючі властивості правого порядку», тобто 

пов’язують його з системою цінностей. Проте ці теорії не приділяють 

належної уваги розробці юридичних понять і конструкцій, які є важливою 

складовою частиною догматичної юриспруденції. Юридичний позитивізм 

робить акцент на праві як на «велінні держави», на його нормативній 

встановленості та формальності. Однак позитивізм, на думку Дж. Холла, не 

здатний зв’язати правову форму з соціальними фактами, відділяється від 

життя і нехтує ціннісними началами права. «Правовий реалізм» розкриває 

соціальну і процесуальну сторони права, підкреслюючи значимість поведінки 

офіційних осіб, насамперед, суддів і фактичне існування права. Разом з тим 

«правовий реалізм» ігнорує нормативність права і його ціннісний вимір. 

Дж. Холл намагається подолати односторонність існуючих теоретичних 

підходів до права і, на відміну від сучасних йому теорій, в рамках яких 

виявились розділеними цінності, факти та правові норми, заснував 

«інтегративну юриспруденцію», тобто синтезуючу, цілісну теорію права, що 

долає «розірваність» теоретико-правового мислення [108, с. 470]. 

Підсумовуючи розуміння права Дж. Холла в контексті інтегративної 

юриспруденції, А. С. Соболєв підмічає позицію українського правознавця 

О. Д. Тихомирова, який вважає, що Дж. Холл бере з позитивістських і 

нормативістських теорій ідеї про юридичні поняття й терміни, зі школи 

природного права – вчення про моральну цінність права, з соціологічної 

юриспруденції – теорію соціальних умов виникнення права й розуміння 

права в процесі його функціонування [262, с. 55]. Зміст правової теорії 

Дж. Холла зводиться до того, що ті теорії праворозуміння, які існують та 

ґрунтуються на подібних комплексах теоретичних і практичних цінностей, 

але розвиваються окремо одна від одної, вже не відповідають вимогам часу й 
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мають бути «інтегровані», створивши тим самим нову школу, відповідну 

духові свого часу [333, с. 34]; під «інтеграцією» мається на увазі зведення, 

синтез норм, процесів і цінностей права в єдиному уявленні про право. 

Дж. Холл виокремлює «юридичну» і «динамічну» структури права. 

Розуміння права як системи норм, що встановлюють права та обов'язки, 

виявляє юридичну структуру права. Але як тільки норми потрапляють в 

сферу реалізації, право втрачає стабільність і набуває характеру процесу, 

виступаючи у вигляді динамічної, мінливої структури. Уявлення про процес 

як про постійно мінливу дійсність може дати, згідно з думкою Дж. Холла, 

тільки правовий досвід. Правовий досвід вчений розумів як злиття певних, 

чітко окреслених аспектів свідомості із зовнішнім світом фактів. 

Вчений доходить висновку, що правова структура (нормативний аспект 

права) і право-процес (норми, що реалізуються) є не окремими сутностями, а 

становлять єдину реальність. В пошуках концепції, яка б об'єднала ці два 

суттєвих поняття, Дж. Холл пропонує такий підхід: категорія «соціально-

правова ситуація» краща за поняття «правовий досвід», оскільки передбачає 

об’єктивність, а також включає в себе «правову структуру». Тому науковець 

з’єднує категорії «правової структури» і «процесу» в концепцію «соціо-

правового комплексу», що покликана позначити вихідні дані юриспруденції, 

деякі первинні модулі знання правового об’єкту. 

Дж. Холл вважав, що саме інтегративна юриспруденція здатна «знищити 

прірву» між «правовим концептуалізмом» (юридичним позитивізмом) і 

соціологією права. Вона дасть нове тлумачення процесам спеціалізації в 

юриспруденції. Вона сама в підсумку буде синтезом таких підрозділів 

юриспруденції, як правова аксіологія (тобто філософія права, теорія 

природного права), соціологія права і формальна (догматична) юридична 

наука (аналітична юриспруденція). Ще одним підрозділом її стане правова 

онтологія, яка багато в чому вже сформована творцем «чистої теорії» права 

Г. Кельзеном. Ось це синтезоване творіння і буде відповідати базовим 

потребам загальної юриспруденції – юриспруденції інтегративної, 
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адекватної. Ця юриспруденція не є породженням світу загальноприйнятних 

юридичних дефініцій, вона є конструктивним набором основних ідей, які 

утворюють відносно адекватну правову філософію.  

Проблема тут не в тому, що має бути вибір між відвертим 

партикуляризмом, який всіляко уникає юридичних актуальностей, і є 

набагато більш адекватною правовою філософією, яка деяким може здатися 

позначеною печаткою містицизму. Навряд чи варто в цій ситуації 

нагадувати, доходить висновку Дж. Холл, що традиційний формально-

юридичний догматизм займає настільки міцні панівні позиції в 

юриспруденції, що відпадають всі сумніви в тому, що створення адекватної 

юриспруденції постає в порівнянні «більш ризиковим підприємством» («the 

more venturesome endeavor») [333, с. 25, 39, 47]. 

Ще одним напрямом інтегративного типу праворозуміння вважається 

інтегративна юриспруденція Г. Дж. Бермана – американського історика і 

філософа права, який дотримується своєрідної позиції в питанні щодо шляхів 

створення сучасної інтегративної (синтезованої) юриспруденції. 

Розмірковуючи над цими питаннями впродовж тривалого часу і роблячи це, 

за його власним зізнанням, паралельно із зусиллями Дж. Холла і навіть не 

знаючи, що термін «інтегративна юриспруденція» вже був введений в 

науковий обіг, він обґрунтовує в 1988 р. ідею, що синтезована юриспруденція 

повинна являти собою філософію, об’єднуючу три класичні школи: правовий 

позитивізм, теорію природного права та історичну школу, так як «кожна з 

цих трьох конкуруючих шкіл виокремила один з важливих вимірів права, 

виключивши інші, і ... суміщення декількох вимірів в одному фокусі, по-

перше, є можливим, і, по-друге, є важливим [25, с. 340]. Ці три конкуруючі 

підходи Г. Дж. Берман пропонує примирити шляхом більш широкого 

визначення права в порівнянні з тими, які прийняті у кожній із шкіл окремо. 

Як справедливо зауважує Г. Дж. Берман, «необхідно перебороти оману 

щодо виключно політичної й аналітичної юриспруденції («позитивізм»), або 

виключно філософської й моральної юриспруденції («теорія природного 
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права»), або виключно історичної й соціоекономічної юриспруденції 

(«історична школа», «соціальна теорія права»). Потрібна юриспруденція, що 

інтегрує всі традиційні школи й виходить за їхні межі. Така єдина 

юриспруденція підкреслювала б, що у право треба вірити, інакше воно не 

буде працювати; а це включає не тільки розум, але також почуття, інтуїцію й 

віру. Це вимагає повного суспільного усвідомлення» [26, c. 16-17]. 

Намагаючись проникнути в сутність підходу Г. Дж. Бермана, визначити ті 

характерні риси, які надають індивідуальності його стилю осмислення права, 

П. Тічаут виділяє наступні елементи методології вченого: а) використання 

діалектичного методу; б) рух як всередині окремих роздумів, так і 

кумулятивно – до узагальнення, цілісного (інтегративного) уявлення; 

в) особливе значення історичної ретроспективи [347, с. 84-90]. 

Г. Дж. Берман, як вже було зазначено, відкидав «вузькі» визначення 

права. Для нього право – це не тільки те, що записано «в книгах», але і те, що 

перебуває в дії. Право в дії включає правові заклади і процедури, правові 

цінності і правові поняття та образ мислення, так само як і правові правила. 

Воно включає те, що іноді називають «правовим процесом».  «Право – це 

механізм з полегшення добровільних домовленостей через переговори за 

угодами, випуск документів ... та інші акти правового характеру. Право в дії 

складається з людей, що займаються законотворчістю, відправленням 

правосуддя, винесенням судових рішень, переговорами та іншими правовими 

діями» [26, c. 22].  

У 60-ті роки XX ст. відбулися правові зміни в науці, що актуалізували 

розвиток і антропологічного підходу до праворозуміння, у якому, у свою 

чергу, можна умовно виокремити кілька аспектів  – біоантропологічний, або 

біосоціальний і етнографічний, або етнологічний. Перший з них акцентує 

увагу на тому, що право, як і інші соціальні інструменти, зумовлене 

недосконалістю біологічної (біосоціальної) природи людини, тому заради 

самозбереження соціуму й забезпечення стабільності суспільства необхідні 

розподіл прав і обов’язків між людьми та дотримання принципу «людина 
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вільна в тій мірі, в якій вона не посягає на свободу інших осіб». Другий 

аспект антропологічного підходу основну увагу зосереджує на соціо- (етно-) 

культурній зумовленості правового статусу особистості й, відповідно, права. 

Це, у свою чергу, сприяло визнанню багатоманітності культур і правових 

систем сучасності, відмові від жорсткого “європоцентризму”, який тривалий 

час домінував у теорії права. Саме завдяки такому підходу відбулася 

інституалізація юридичної антропології, яка нині успішно розвивається, 

зокрема, й в Україні [161, с. 38]. 

В методологічному аспекті варто підтримати думку А. С. Токарської про 

те, що сформована з початку 60-х років ХХ ст., на нинішньому етапі теорія 

комунікації (а також і антрополого-комунікативний підхід. – Прим. авт.) 

синтезували ключові поняття, що становлять основу аналізу, а саме: право на 

комунікацію, правова комунікація; система комунікативного права; 

комунікативні механізми правової діяльності; комунікативна природа права; 

правосвідомісна модель професійної комунікації; протиправні комунікативні 

бар’єри; правовий дискурс, комунікативна інтенція. Комунікативна система 

права інтегрує форми і канали правових інтеракцій, які потребують у 

плюралістичному соціумі врахування умов сучасних правових відносин, 

економічних, політичних, духовних змін уявлень і потреб, урахування 

швидкозмінної системи новітньої комунікації, її герменевтичної сутності та 

аксіологічної детермінованості. А отже, сучасна теорія права вже не може 

бути, у традиційному розумінні, суто юридичною наукою, все більше 

потребуючи виходу в метаправові площини та асимілюючи результати 

досліджень багатьох інших наукових галузей  –  філософії, соціології, 

психології, культурології, етики, логіки, лінгвістики тощо. Саме через цю 

обставину сучасне правознавство все більше тяжіє до інтегративних підходів 

та методологій, здатних забезпечити такий поліпредметний синтез [283, 

с. 37-38]. В тому числі це стосується і формування та поширення 

застосування інтегративних методологічних підходів, яким є і антрополого-

комунікативний методологічний підхід, який здатен поєднати результати 



77 

 

досліджень як правової науки, так і інших неправових галузей, забезпечивши 

подальше дослідження права на метаправовому рівні. 

В межах інтегративного типу праворозуміння важливе місце займає 

комунікативна концепція права, що є однією з найвидатніших теорій, які 

також можуть бути віднесені до інтегративного праворозуміння. Ця 

концепція запропонована російським ученим Андрієм Васильовичем 

Поляковим. Вперше комунікативна теорія права була презентована в 

монографії А. В. Полякова «Загальна теорія права: Курс лекцій» [216] в 2001 

році. На думку А. Д. Машкова, «в її рамках право обґрунтовується як 

особлива форма комунікації, що має свою специфіку порівняно з іншими 

варіантами комунікативної дії. Тут слід зазначити, що вона спирається на 

висновки, уже визнані іншими науками, але поширює їх і на правознавство, 

являючи собою досвід побудови цілісного, інтегрованого правового знання» 

[156, с. 399-400]. 

Значний вплив на формування і розвиток комунікативного підходу до 

осмислення соціального світу в цілому і права, зокрема, спричинили праці 

одного з провідних сучасних філософів Ю. Хабермаса і перш за все його 

двотомне дослідження «Теорія комунікативної дії» (1981) [332]. 

Сформульована ним ідея комунікативної раціональності (у її розрізненні з 

інструментальною раціональністю) і розвиваюча її теорія комунікативної дії 

як дії, заснованої на взаєморозумінні та загальноприйнятих етичних нормах, 

що мають консенсуальну природу (на відміну від інструментальної дії, 

орієнтованої на успіх), дозволяють глибше зрозуміти механізми інтеграції 

сучасного суспільства з його ускладненою і диференційованою соціальною 

структурою і зростаючою різноманітністю типів комунікативних дій та 

погоджень. 

Ключовою ідеєю, що проходить лейтмотивом крізь всю творчість 

Ю. Хабермаса, є єдність пізнання та комунікативної соціальної практики. З 

позиції такого підходу теорія пізнання постає як теорія суспільства, а теорія 

істини – як теорія консенсусу [130, с. 342]. Деякі ідеї Ю. Хабермаса справили 
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вплив на А. В. Полякова. Ідея права як комунікації та всього, що з цією ідеєю 

пов’язане, вважає А. В. Поляков, є доволі перспективною в контексті пошуку 

сучасної теорії права, що була б адекватна духові свого часу [215, с. 27-28]. В 

цьому напрямку вже давно працювали і працюють багато зарубіжних вчених, 

наприклад, Р. Алексі, А. Кауфман, В. Кравіц, К.-Х. Ладьор, Н. Луман, 

Г. Тойнберг, Ю. Хабермас, М. ван Хоєк тощо. Аналізуючи позиції вчених 

відносно визначення понять правова комунікація чи правове спілкування, 

А. В. Поляков доходить висновку, що науковці зазвичай не бачать в цьому 

феномені головного. Комунікацію потрібно розглядати як первинний та 

основний факт соціального життя, факт, який змушує дивитись на людину 

крізь призму іншої людини. Якщо це не так, то жодна комунікативна теорія 

права є неможливою. Грубо кажучи, феноменологічно можливо виявити 

тільки комунікацію, а право можливе тільки як епіфеномен комунікації та 

тільки в її межах та можливостях. Право «як воно є» - це право як 

комунікація. Пізніше науковець відзначає, що відомі різноманітні підходи до 

визначення поняття комунікації. В соціології та філософії права найбільш 

відомими та конкуруючими варіантами є концепції Н. Лумана та 

Ю. Хабермаса [215, с. 30, 32]. А. В. Поляков справедливо зазначає про те, що 

адекватне запитам часу праворозуміння повинно засновуватись на сучасних 

соціогуманітарних знаннях, на нових ідеях, які отримали визнання в науці, 

але це має відбуватись без тотального заперечення надбань науки минулого. 

Є певні проблеми із застарілістю та консервативністю підходів в юридичній 

науці. Нові ідеї, які закріпились в гуманітарних науках, дозволяють істотно 

скорегувати наші уявлення щодо соціальної реальності. Головне те, що 

соціальна реальність розглядається як продукт людських комунікацій. Будь-

яка правова теорія, а не тільки комунікативна, повинна вирішувати три 

основні проблеми: проблему суб’єкта і його свідомості, який інтерпретує 

«життєвий світ» як світ текстуальний (проблема того, як відбувається 

інтерпретація); проблему правових текстів чи джерел права і правових норм 

(проблема того, що інтерпретується); проблему правової взаємодії 
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(взаємообумовленої поведінки) у формі корелюючих прав та обов’язків 

(проблема переміщення інтерпретованого в соціально-правову дію). Звідси 

три аспекти правової реальності: ментальний (психічний), текстуальний 

(культурологічний) і діяльнісний (праксіологічний). Їх взаємозалежність і 

дозволяє характеризувати право як психосоціокультурну цілісність, 

створювану безперервністю правової комунікації [116]. 

Поза комунікації право взагалі неможливе, оскільки поза комунікації 

існує не право, а лише деякі матеріальні об’єкти. Умовою правоґенеза є не 

виникнення держави, а формування психосоціокультурних реалій, що мають 

комунікативну спрямованість, в яких знаходять свою об’єктивацію правові 

тексти, правові норми і правові відносини, які породжуються 

інтерсуб’єктивною (комунікативною) діяльністю членів соціуму. Якщо текст 

закону претендує на наявність в ньому правового змісту, то він має 

відповідати певній правовій «території», щоб бути правовим текстом. Цей 

простір і є простором правової комунікації. Правовий текст являє собою 

систему знаків (знаковий комплекс), інтерпретація яких створює певний 

правовий сенс (правове означення), спрямований на регулювання поведінки 

суб’єктів шляхом визначення їх правомочностей і правообов’язків. Правовий 

текст опосередковує правову комунікацію. Зауважимо, що правовий текст 

слід відрізняти від правової норми [116]. 

Ще одним важливим положенням комунікативного підходу є те, що 

наявність чи відсутність права в конкретному суспільстві варто судити не за 

наявністю чи відсутністю законів, а за наявністю чи відсутністю реальних 

прав і обов’язків самих членів суспільства, за наявністю правової комунікації 

[213, с. 63-64].  

У методологічному плані комунікативний підхід дозволяє під іншим 

кутом зору поглянути на проблему розуміння норми права. Норму права не 

варто ототожнювати з правовим текстом. Правова норма – це норма 

поведінки, та нормою правової комунікації може стати тільки те правило, яке 

реалізується в поведінці суб’єктів. Норма ментальна та інтерсуб’єктивна. 



80 

 

Правова норма знаходиться не в тексті, а в психосоціокультурній дійсності, 

виступаючи як ідеально-матеріальний феномен. Правова норма 

конституюється не одним правовим текстом, а всією сукупністю текстів 

даної культури (інтертекстом), інтерпретація яких легітимізує і конкретизує 

правові можливості та обов’язки суб’єктів. Відповідно і дослідження права 

варто проводити крізь призму їх антрополого-комунікативного пізнання як 

явищ, в яких поєднані соціокультурні, психологічні, інтерсуб’єктивні 

закономірності. 

Право знаходиться в постійній динаміці текстуально-інформаційного та 

енергійно-поведінкового взаємообміну. Право – це система здатна до 

саморозвитку та самоорганізації. Право як цілісне явище завжди є діюче 

право. Як матерія неможлива без руху, так і право неможливе поза своєї дії. 

Дія права означає його системне функціонування. Важливим елементом 

механізму дії права є субмеханізм його соціально-правової легітимації. Поза 

соціальної легітимації правові тексти як джерела права не існують. Їх 

легітимація, що верифікується на основі їх функціонування в якості джерела 

права, і початок правової дії (виникнення правової комунікації), свідчать про 

їх соціально ціннісний зміст і соціальне буття права [116, с. 64]. 

Завданням сучасного правознавства є створення такої теоретичної 

моделі правової дійсності, в рамках якої можливо було суміщення розуміння 

права з позиції юридичної практики з максимально можливим рівнем 

наукового узагальнення, що протистояло б його теоретичній фрагментації. 

Уявляється, що можливим варіантом такої теорії може бути теорія, яка 

використовує комунікативний підхід. А. В. Поляков вважає, що саме 

параметрами імпліцитної правової комунікації задаються онтологічні та 

аксіологічні (трансцендентальні) характеристики права, а цінність самого 

права та чим задаються правові стандарти свободи і справедливості виходять 

з імпліцитних умов самої правової комунікації. Вчений зазначає, що 

вищесказане дозволяє зрозуміти інтегративну сутність права в рамках 

комунікативної теорії і ця інтегративність виявляється не через суміщення 
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різних ознак права, а через виокремлення позиції, з якої ці різні ознаки права 

виявляються елементами цілісного праворозуміння. Такою позицією є погляд 

на право як на феномен комунікації. Право подається як цілісна 

багатоєдність, в основі якої лежить ідея розвитку цілого через розвиток його 

елементів [213, с. 65-67]. Оцінюючи теорію А. В. Полякова, вченим 

відзначається, що для сучасної теорії права перспективним є акцент на 

комунікативній взаємодії суб’єктів суспільних відносин. Важливим при 

цьому, особливо для практики законотворення, є вивчення процесу 

нормотворення, тобто перш за все тих форм суспільних відносин, які 

складаються на засадах свободи і формальної рівності їх учасників [116]. На 

думку І. Ю. Козліхіна, А. В. Поляков прагне використовувати всі найбільш 

значущі досягнення сучасних соціальних наук: і феноменології, і 

герменевтики, і синергетики, і семіотики, і теорії комунікації. За допомогою 

них він створює нову «феноменолого-комунікативну теорію права», яка є 

зразком інтегративного типу праворозуміння епохи «постмодерну». Але що 

ми отримуємо в кінцевому рахунку? А. В. Поляков визначає право як 

заснований на соціально визнаних і загальнообов’язкових нормах 

комунікативний порядок відносин, учасники якого взаємодіють шляхом 

реалізації своїх прав і обов’язків [217, с. 296–297]. І. Ю. Козліхін критично 

зауважує, що дане визначення звучить достатньо банально. Розглядаючи 

основну категорію «комунікація», А. В. Поляков підкреслює багатозначність 

цього слова. Справді, як вважає І. Ю. Козліхін, мова йде навіть не про 

багатозначність слова, а про те, що в різних теоріях воно набуває різного 

змісту. Водночас, підхід А. В. Полякова висвітлює лише один з аспектів 

права. Якщо ж його абсолютизувати, то нічого крім плутанини не виникає 

[109, с. 34-35]. Доречно буде згадати думку А. Д. Машкова щодо 

комунікативної теорії права А. В. Полякова, який пише, що «неважко 

помітити, що фактично А. В. Поляков намагається сполучити нормативну 

теорію із соціологічним праворозумінням. Це визнає і сам вчений, оскільки 

для нього право з’являється у разі припису із суб'єктом і переміщення 
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припису в соціальну дію, виправдану й очікувану іншими соціальними 

суб'єктами, тобто при виникненні правової комунікації. Таке трактування 

права, звичайно, з одного боку, відрізняється прагматизмом і реалізмом, але, 

з іншого боку, націлює суб’єкта на самостійні дії заради втілення власних 

комунікативних ідеалів, у тому числі, правових. Щоправда, слід зазначити, 

що в розглянутій теорії є елементи властиві і психологічній школі 

праворозуміння» [156, с. 400-401]. Відтак, вважає А. Д. Машков, сильними 

сторонами комунікативного праворозуміння є переваги тих теорій, які 

об’єднує А. В. Поляков. До недоліків комунікативної теорії права 

А. Д. Машков відносить: «зникнення чіткої межі між правом і 

правовідношенням; відсутність ясного й обґрунтованого розмежування 

соціального й правового регулювання; можливий суб’єктивізм тлумачення 

«позначуваного» у процесі перекладу його в соціальну дію; значна 

психологізація правореалізаційного механізму; затушовування 

забезпечувальної (правоохоронної) ролі держави в його розумінні. Це, до 

речі, відбувається при тому, що інтегрується в розглянутій концепції 

нормативна теорія права і т. д.» [156, с. 401]. Як бачимо, А. Д. Машков 

схильний критично оцінювати комунікативну теорію праворозуміння, 

знаходячи в ній доволі такі негативні моменти, над якими треба ще 

працювати. Однак професор Р. А. Ромашов, оцінюючи наукову теорію 

А. В. Полякова, вказує на те, що невизначеним в достатній мірі є 

формулювання поняття права, оскільки під подібне розуміння можливо 

підвести будь-яку соціальну регулятивно-управлінську систему; незрозуміло, 

яким чином співвідносяться поняття система права і система норм права 

[116].  

На нашу думку, ця теорія праворозуміння в цілому відповідає розвитку 

сучасної постнекласичної науки. Інтегративність цього підходу 

обґрунтовується логічними поясненнями того, чому саме з цієї позиції можна 

розглядати різноманітні властивості права та зводити їх воєдино. Водночас, 

вважаємо, це не прояв механічного поєднання різних підходів до 
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праворозуміння. Важливо також підкреслити, що дана концепція набуває 

значного розвитку та поширення не лише в Росії, Україні, а й закордоном, а 

монографічне дослідження А. В. Полякова стало, по суті, першоосновою, 

провісником нового погляду на право.  

Однак жодна з теорій не може претендувати на єдину істинну теорію 

інтегративного праворозуміння, оскільки кількість теорій, які, можливо, 

істинні, залишається нескінченною в будь-який момент часу й після будь-

якої кількості вирішальних випробувань. В силу відсутності єдиної точки 

зору на інтегративний тип розуміння права, будь-яка концепція, що 

відноситься авторами до інтегративної, носитиме суб’єктивний характер, 

хоча б тому, що питання, яку концепцію можна віднести до інтегративної, а 

яку ні, до кінця не з’ясоване [78, с. 162-167]. 

Безперечно, значення та роль інтегративного праворозуміння є 

суттєвими, проте цьому типу праворозуміння науковці дають різну оцінку, 

визначаючи як переваги даної теорії, так і критичні зауваження стосовно неї. 

Стосовно позитивного значення інтегративного праворозуміння з точки зору 

самої спроби з урахуванням сучасної соціокультурної цивілізаційної ситуації 

поєднати позитивні моменти різних типів праворозуміння, значною мірою 

усунути теоретико-методологічну конфліктність між ними. Водночас, 

очевидними недоліками більшості інтегративних теорій є їх еклектизм, 

поєднання в принципі непоєднуваних ідей, штучність конструкцій, 

внутрішня суперечливість. Існують наукові позиції вчених, що не розділяють 

ентузіазму стосовно інтегративного праворозуміння, висловлюють критичне 

ставлення до останнього. Це підтверджується висновком низки авторів, що 

жодна з відомих історії правової науки спроб побудови теорії інтегративного 

праворозуміння не запропонувала нічого принципово нового, окрім визнання 

взаємозалежності різних типів праворозуміння та відмови від домінування 

одного з них. У них немає якої-небудь загальної концепції чи хоча б відносно 

єдиного погляду на проблему [109, с. 36-37]. 
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В юридичній літературі також поширені погляди вчених, в яких не 

поділяється ентузіазм інших науковців стосовно інтегративного підходу до 

праворозуміння або взагалі висловлюється критичне ставлення до 

останнього, наголошується на тому, що жодна з відомих історії правової 

науки спроб побудови синтетичної (інтегральної) юриспруденції не 

запропонувала нічого принципово нового, окрім відмови від власних переваг 

будь-якою з альтернативних правових шкіл (позитивізму, теорії природного 

права та історичної школи) та визнання їхньої взаємозалежності. У них немає 

якої-небудь загальної концепції чи хоча б відносно єдиного погляду на 

проблему». Тому можна сперечатися стосовно того, чи є такий підхід до 

визначення сутності права синтетичним або ж еклектичним. Очевидно одне – 

він не прижився [109, c. 36-37]. 

Аналіз особливостей визначення інтегративного типу праворозуміння 

можливо було б продовжувати, однак нами розкрито зміст найбільш 

поширених поглядів вчених, що дає в цілому уявлення про інтегративний тип 

праворозуміння та його методологічне значення. Беручи до уваги існуючи 

підходи до розуміння інтегративного типу правопізнання та особливості 

антрополого-комунікативного методологічного підходу, які мають історично 

обумовлений характер та відображають його місце в методологічній основі 

наукового дослідження, вважаємо що інтегративний тип праворозуміння та 

антрополого-комунікативний методологічний підхід у пізнанні права є 

взаємопов’язаними категоріями, що обумовлюється наступним: 

 по-перше, стосуються одного й того ж явища – права, як 

багатоаспектного, складного феномену, котрий зумовлює пізнавальний 

інтерес та визначає широкий спектр наукових поглядів на його розуміння, що 

об’єктивно дозволяє їх типологізувати; 

 по-друге, функціонують в юридичній сфері, оскільки стосуються 

права, визначаючи закономірності його виникнення, зародження, розвитку, 

функціонування та удосконалення; 
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 по-третє, мають пізнавальний характер, оскільки націлені на 

отримання нових знань про право, їх акумулювання, переосмислення, 

узагальнення та типологізацію; 

 по-четверте, залежать від розумової діяльності людини, оскільки 

пов’язані із відповідною мисленнєвою діяльністю людини, яка стосується 

накопичення інформації про право, її сприйняття, усвідомлення, 

переосмислення та формування нової інформаційної бази; 

 по-п’яте, виконують інтегративну функцію, забезпечуючи 

поєднання різноманітних аспектів розуміння права в одній концепції та 

поєднання принципів, прийомів, способів і засобів їх пізнання. 

На початку свого дослідження проблем інтегративного типу 

праворозуміння ми вказали на його ключову роль у застосуванні 

антрополого-комунікативного методологічного підходу до пізнання права. І 

це не випадково, адже інтегративний методологічний підхід в сучасних 

умовах розвитку юридичної науки знаходиться в центрі уваги науковців в 

процесі здійснення ними наукових пошуків. Тому, на нашу думку, важливо 

було б встановити значення інтегративного праворозуміння по відношенню 

до антрополого-комунікативного методологічного підходу в сучасних умовах 

розвитку юридичної науки. В юридичній науці вироблено ряд критеріїв 

істинності наукових теорії, оцінюючи їх адекватність з позиції 

загальнофілософських вимог до них та системних вимог загальної теорій 

права. До таких критеріїв можна віднести:  

1) предметність – це наявність у теорії свого предмету пізнання; 

2) повнота – як повне визначення і пояснення предмету;  

3) системність, тобто теорія повинна являти собою систему 

взаємопов’язаних знань;  

4) несуперечливість: теорія не може містити положення, які 

спростовують інші її положення;  
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5) можливість застосувати теорію на практиці, тобто відповідність 

теорії навколишній дійсності й можливість її практичної реалізації [93, c. 27-

30; 131, с. 49-50; 64, с. 89-90; 78, с. 162-167]. 

З точки зору зазначених критеріїв можливо дати оцінку юридичним 

теоріям, зокрема, інтегративним, в тому числі і тим питанням, які стосуються 

їх значення. Аналіз зазначених концепцій дозволяє стверджувати, що вони 

виходять із розрізнення права та закону і є синтезом окремих положень 

класичних концепцій, причому, як правило, одній із сторін права надаються 

сутнісні властивості, які являються постійною основою та сутністю права.  

Якщо звернутися до вищезазначених критеріїв, видається можливим 

зробити наступний висновок щодо значення інтегративного праворозуміння 

для застосування антрополого-комунікативного методологічного підходу до 

пізнання права. Вказаний висновок можливо подати у вигляді наступних 

положень: 

1. Світоглядний аспект інтегративного праворозуміння, що 

виявляється у спроможності вказаного типу праворозуміння забезпечити 

вплив на свідомість дослідника, забезпечивши загальне формування уявлень 

про право як про складне багатоаспектне явище, окремими аспектами якого є 

антрополого-комунікативні аспекти його зародження, становлення, розвитку, 

вдосконалення та функціонування. 

2. Пізнавальний аспект інтегративного праворозуміння, яке сприяє 

науково-дослідній діяльності в сфері пізнання права, забезпечуючи 

формування у дослідника уявлень про право, його наукознавчі аспекти, 

методологічні основи його дослідження, процес пізнавальної діяльності та 

результат. 

3. Системоутворюючий аспект інтегративного праворозуміння, 

положення якого забезпечують поєднання антропологічних та 

комунікативних властивостей права, тим самим створюють основу для 

поєднання пізнавального потенціалу антрополого-правових та 

комунікативно-правових принципів, прийомів, способів і засобів пізнання 
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права. Як результат, забезпечується формування цілісного уявлення про 

право як про складне багатоаспектне явище, що виникло, розвивається, 

удосконалюється та функціонує як складне антрополого-комунікативне 

системоутворююче явище.  

4. Прикладний аспект інтегративного праворозуміння, що передбачає 

можливість відображення положень інтегративного праворозуміння в 

правовій реальності, що знаходить своє відображення у антрополого-

комуінкативних характеристиках права.  

Значення інтегративного типу праворозуміння для методології 

наукового пізнання права в цілому та для застосування антрополого-

комунікативного методологічного підходу важко переоцінити. Окрім 

виокремлених нами переваг вказаного типу праворозуміння, важливим є 

встановлення природи та змісту антрополого-комунікативного підходу в 

системі наукового пізнання, що відображатиме його самостійність в системі 

методології правопізнання. Вказане питання буде розкрите в наступному 

підрозділі цієї дисертації.   

 

 

1.3 Антрополого-комунікативний підхід в системі методології 

наукового пізнання: природа та зміст 

 

У попередніх підрозділах дисертації ми неодноразово звертали увагу на 

те, що антрополого-комунікативний методологічний підхід – це 

методологічна категорія, що позначає комплекс принципів, прийомів, 

способів та засобів здійснення пізнавальної діяльності. Тому, встановивши 

особливості генези антрополого-комунікативного методологічного підходу 

та з’ясувавши специфіку інтегративного типу праворозуміння як основи його 

застосування, логічним продовженням цього дослідження стане аналіз 

феноменологічних аспектів антрополого-комунікативного методологічного 

підходу, які стосуються його природи, змісту та місця в системі наукового 
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пізнання. В юридичній літературі антрополого-комунікативний 

методологічний підхід розкривається епізодично, переважно крізь призму 

його наукознавчого потенціалу. Водночас єдиного, цілісного розуміння 

антрополого-комунікативного підходу як самостійного феномену 

сформовано не було, що перешкоджає його подальшому практичному 

застосуванню для пізнання права, а також для подальшого наукового 

дослідження вказаного методологічного підходу. Вченими також 

наголошується на тому, що антрополого-комунікативний методологічний 

підхід потребує належного наукового розгляду крізь призму органічного 

поєднання пізнавального потенціалу антропології права та положень 

комунікативної теорії права [209, с. 49-50]; необхідності переосмислення 

методологічної основи пізнання права з метою приведення її у відповідність 

до поточних потреб розвитку наукових досліджень [240, с. 14-15]; посилення 

практичного спрямування наукових досліджень, максимального наближення 

до реального життя людей, функціонування суспільства, соціальних 

комунікацій, забезпеченості статусу людини в праві [205, с. 80] тощо. 

На нашу думку, у зв’язку зі поточною зміною наукової раціональності 

на постнекласичну, перехідним етапом розвитку суспільно-політичного 

життя та економіки в Україні, становленням нових європейських цінностей, 

проблема сутності права та теоретико-методологічних засад його 

дослідження переосмислюється в правовій доктрині. Сучасна правова наука 

відчуває своєрідну методологічну кризу, вирішенню якої приділяється 

основна увага в теоретико-правових дослідженнях, а також розробляються 

нові шляхи її подолання. Ми пропонуємо антрополого-комунікативний 

підхід, який має потенціал до вироблення взаємоузгодженої позиції з різних 

правових питань через комунікацію між людьми, суспільством, державами, 

тримаючи першочергово у фокусі людину, її права та свободи, визнаючи їх 

цінність та пріоритет. 

З огляду на зазначене вище, вважаємо за доцільне взяти за основу 

результати дослідження, здійсненого у попередніх підрозділах дисертації в 
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частині стану наукової розробки антрополого-комунікативного 

методологічного підходу та пізнавального значення інтегративного 

праворозуміння для застосування вказаного методологічного підходу, та в 

межах цього підрозділу дисертації: 

 здійснити аналіз наукових поглядів вчених до розуміння природи та 

змісту антрополого-комунікативного підходу, здійснити їх узагальнення; 

 розкрити основні характеристики антрополого-комунікативного 

підходу до пізнання права; 

 з’ясувати природу та зміст антрополого-комунікативного підходу; 

 встановити місце антрополого-комунікативного підходу в системі 

методології наукового пізнання, обґрунтувати його самостійність. 

В юридичній літературі, як нами вже зазначалось вище, розуміння 

природи та змісту антрополого-комунікативного методологічного підходу 

розкрито епізодично та непослідовно, місце антрополого-комунікативного 

методологічного підходу в системі наукового пізнання також остаточно 

невизначено. Лише в поодиноких поглядах вчених була зроблена спроба 

виокремити антрополого-комунікативний методологічний підхід та надати 

характеристику тим або іншим його особливостям. Розуміння антрополого-

комунікативної парадигми дослідження права заклали в своїх роботах              

С. В. Бобровник [28], Д. А. Гудима [66], Ю. М. Оборотов [181], А. В. Поляков 

[215; 212; 116; 217], П. М. Рабінович [228], І. Л. Честнов [313] та інші. Однак 

необхідно зазначити, що антрополого-комунікативний підхід до вивчення 

права потребує доктринального аналізу, визначення його основних 

теоретико-методологічних засад та сутнісних особливостей, його природи та 

змісту, місця в системі наукового пізнання, оскільки наукове дослідження 

відрізняється від інших видів пізнавальної діяльності використанням 

спеціальних засобів та методів дослідження, а також характеризується 

системністю та структурністю. 

Одним з перших на пострадянському просторі досліджував і розвинув 

антрополого-комунікативний підхід до права А. В. Поляков. Він вважає, що 
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антрополого-комунікативний підхід в методологічному аспекті дозволяє 

розглянути сутність права як права людини par excellence, але права, які 

існують не самі по собі, а виявляються пов’язаними і з правовими 

обов’язками, і з правовими нормами, і з правовими текстами суб’єктів, 

суспільства та держави в рамках рекурсивної системи правових комунікацій 

[211, с. 16-19]. З огляду на вищевикладене можливо зробити висновок, що 

право необхідно розглядати, з однієї сторони, як «людиновимірний 

феномен», а з іншої сторони – як «психосоціокультурну систему». 

Аналізуючи погляди А. В. Полякова та критичні зауваження вчених на його 

концепцію правопізнання, в одній зі своїх публікацій ми наголошували, що 

термін «право» в аспекті антрополого-комунікативного підходу дослідження 

повинен використовуватися в його інтегративному значенні як 

соціокомунікативний феномен, оскільки право в залежності від того, під 

яким кутом зору його розглядати, може сприйматися і як система правових 

норм, і як система принципів та цінностей, і як певна сукупність соціальних 

зв’язків та правовідносин, і як особливий цивілізаційний феномен, що має 

свою історичну цінність [163, с. 241-242; 170, с. 129]. 

На думку І. С. Тімуш, якими б обґрунтованими на перший погляд не 

видавалися спроби звільнити правовий світогляд від «соціологічного 

детермінізму» на користь чисто «антропологічного бачення права» вони, як 

нескладно переконатися, показують своєрідну однобічність, що призводить 

до ряду логічних протиріч і невідповідностей. Хоча такі суперечності мають 

потенціал до вирішення в разі синтетичного з’єднання даних підходів [281, 

с. 213]. В цій позиції знаходимо підтримку на користь досліджуваного нами 

антрополого-комунікативного підходу до аналізу права. Водночас, на нашу 

думку, варто застосовувати інтегративну методологію до поєднання цих 

напрямків. Правова комунікація дозволяє зрозуміти інтегративну сутність 

права в рамках комунікативної теорії і ця інтегративність виявляється не 

через суміщення різних ознак права, а через виокремлення позиції, з якої ці 

різні ознаки права виявляються елементами цілісного праворозуміння. Таким 
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є погляд на право як на феномен комунікації. Право подається як цілісна 

багатоєдність, в основі якої лежить ідея розвитку цілого через розвиток його 

елементів [213, с. 65-67]. 

Наразі антрополого-комунікативний підхід до правових проблем 

визначає обумовленість права такими людськими якостями, як: свобода, 

відповідальність, власність, які як правові феномени виникають не самі по 

собі, а у вигляді необхідних системних компонентів людського та 

соціального буття [211, с. 16-24]. Саме ця обставина визначає 

людиновимірність права та його розвиток в рамках комунікативної 

парадигми. 

Варто додати, що А. В. Поляков виходить із припущення: право – само і 

є видом соціальної комунікації, суб’єкти якої на основі інтерпретації 

правових текстів реалізують свої права і обов’язки [218, с. 28-29]. Про 

феномен права та правову комунікацію можливо говорити тільки тоді, коли 

взаємодіючі в рамках правової системи суб’єкти усвідомлюють і визнають, 

що вони реалізують власні права та обов’язки, які випливають з відповідних 

соціально-легітимованих правових текстів. 

З точки зору наукового пізнання правових систем за допомогою 

антрополого-комунікативного методологічного підходу варто наголосити на 

тому, що він дозволяє розкрити її як самовідтворювальну систему, котра має 

характер автономної, тобто такої, що має властивість підтримувати 

самоорганізацію та контролювати внутрішньосистемні зміни. М. Ван де 

Кершов і Ф. Ост найменшу частку правової системи виявляють в актах 

комунікації, тим самим надаючи міжсуб’єктним правовідносинам значення 

основного елемента правової системи. Тому, на думку згаданих вчених, 

правову систему можливо віднести до аутопоетичної, оскільки властиве їй 

співвіднесення до самої себе впливає не тільки на її структуру та спосіб 

самоорганізації, але також на основні елементи цієї системи. Правова 

система досліджується як статична та, водночас, динамічна, як відкрита, так, 

і в той же час, закрита, автономна і та, яка залежить від зовнішніх факторів 
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[47, с. 168-170]. Одночасне існування таких характеристик системи свідчить 

про витіснення ідеї класичної науки щодо протилежності відкритих та 

закритих систем, про посилення ролі інтегративної методології в рамках 

постнекласичної наукової раціональності. На думку Г. Тойбнера, правова 

система є автономною, якщо її елементи – правові акти – є компонентами в 

сенсі, що їх інтердії є функціонально закритими відповідно до правових актів 

та рекурсивно самовідтворюють правові акти. Самопов’язану замкнутість 

правової системи можливо знайти в обіговому зв’язку між юридичними 

рішеннями та нормами: рішення мають відношення (направляють, 

відсилають) до норм, а норми до рішень [348, с. 295]. 

Звернемо увагу й на те, що даний підхід містить в собі синтез двох 

складових: індивідуального (суб’єктивного), пізнаваного, що відображає 

антропологічний аспект права, і соціального (об’єктивного), досліджуваного 

в рамках комунікативного аспекту права. Пізнавальні основи вказаного 

методологічного підходу закладено положеннями комунікативної теорії, 

обґрунтованої, насамперед, Ю. Хабермасом й Н. Луманом, які наголошують 

на методологічній доцільності пошуку основ раціональності в сфері 

комунікативної взаємодії індивідів, їх буття, змістом чого є сукупність 

відносин, які виступають основою зародження, розвитку, удосконалення та 

функціонування, в тому числі і права. Саме комунікативна парадигма в 

сучасних умовах розвитку правової реальності дозволяє трансформувати 

ракурс вивчення права в сторону його суб’єктності, акцентуючи увагу не 

стільки на вивченні функціонуючих правових явищ, скільки на пізнання 

суб’єктних аспектів, ролі і значення індивіда як центрального суб’єкта 

правової реальності, відображають особливості набуття ним своєї правової 

ідентичності, власного правового простору, де він існує, взаємодіє з іншими 

індивідами, вливає на функціонування соціальних утворень, реалізує власні 

інтереси тощо.  

Слід підтримати думку Н. М. Оніщенко в тому, що комунікативні 

властивості притаманні багатьом інститутам, які можливо віднести до 
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загальнолюдських надбань (громадянському суспільству, моралі, державі, 

праву тощо). Комунікативна складова є необхідною умовою політичних 

процесів, правового регулювання, зрештою подолання соціальних 

конфліктів, досягнення компромісу, функціонування й розвитку 

громадянського суспільства [194, с. 91-92]. Продовжуючи цю ідею, слід 

відзначити, що комунікативний аспект, як і антропологічний, є невід’ємною 

властивістю права, що визначає його природу та сутність, характер 

функціонування та взаємодії, поточний стан розвитку та перспективи 

удосконалення. Тому і наукове пізнання має стосуватись в тому числі і 

дослідження антрополого-комунікативних аспектів правових явищ як 

основоположних засад зародження, виникнення, розвитку, удосконалення та 

функціонування права в цілому та правових явищ, зокрема. Особливо це є 

актуальним в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства, 

становлення правової держави. На це вказує і Д. В. Андреєв, наголошуючи на 

тому, що філософське-правове наукове осмислення феномену суспільно-

правової комунікації державної влади і суспільства є невідкладним 

завданням забезпечення демократичних перетворень в Україні [8, с. 10]. 

Слід зазначити про те, що пізнавальною основою антропологічного 

методологічного підходу до пізнання права є положення юридичної 

антропології, яке характеризує один з напрямів правопізнання, що 

сформувався на перетині етнології, антропології та правознавства [106, 

с. 100; 59, с. 138; 249, с 144], деякими вченими конкретизується, що на 

перетині юриспруденції та соціальної антропології, етнології, соціології, 

культурології, історії та філософії [62, с. 18]. На переконання А. Х. Саїдова, 

об’єктивними передумовами функціонального призначення антропології 

права, постійного зростання її значення є посилення гуманізації 

правознавства; буття людини у сфері права, утвердження свободи людини, 

що породжує свободу генерування правових культур, а так само буття 

«правової людини» у сучасних правових системах, у національних, етнічних, 

релігійних та культурних спільнотах; розвиток інституційних елементів 
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правової держави і громадянського суспільства (людини, держави, права, 

практики); зростаюча роль країн, що розвиваються і традиційних правових 

систем, що характеризуються багатьма самобутніми ознаками та 

тенденціями; розширення економічних і культурних, науково-технічних і 

правових зв’язків між державами; інтенсивна практика конкретно-

антропологічних юридичних досліджень[247, с. 157-158]. Це зумовлює і 

розвиток самого антропологічного пізнання права, що виявляється у 

розширенні об’єкту наукового пошуку, активізації наукових досліджень 

антропологічних аспектів права, в тому числі і виокремлення 

антропологічного підходу до пізнання права, його поєднання з іншими 

методами і методологічними підходами, забезпечуючи його комплексне 

пізнання.  

Виокремлення антропологічного підходу до пізнання права зумовлено, 

насамперед, розвитком самої антропології права, в тому числі значною 

інтенсифікацією здійснення конкретно антропологічних наукових 

досліджень [285; 254; 97; 177; 286], методологічне значення якого 

посилювалось існуючими історичним, порівняльним, соціологічним, 

формально-догматичним розумінням права [248, с. 64]. 

В юридичній літературі вченими підкреслюється важлива роль 

антропологічного підходу дослідження права, особливо це стосується 

відповіді на питання зародження, становлення та розвитку людини як істоти 

(суб’єкта) юридичної, а також визначення місця і ролі людини в праві, її 

життєдіяльності в сфері права. Водночас вказаний підхід несе загрозу 

обмеження суто вузько антропологічного дослідження права, що нівелює 

значення інших аспектів права, які становлять пізнавальний інтерес. Тому в 

науковому аспекті є невиправданим обмеження наукового дослідження права 

виключно методологічними прийомами, способами і засобами антропології 

права, що може призвести до панування суто конкретно-антропологічних 

досліджень. Вказане підкреслюється і в літературі, де вченими зазначається, 

що не варто обмежуватись виключно конкретно-антропологічними 
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дослідженнями, оскільки це обмежує об’єкт дослідження вже існуючими 

методами [209, с. 48-49]. Антропологічний підхід є значно ширшим, ніж 

застосування конкретно-антропологічних методів, потребує застосування 

методологічного потенціалу і інших методів та методологічних підходів, 

забезпечуючи структуризацію напрямів дослідження за відповідним колом 

аспектів та рівнів [104, с. 42]. На переконання вчених антропологія права не 

лише зумовлює виокремлення та подальше застосування антропологічного 

підходу до пізнання права, але і потенційно потребує залучення до 

пізнавального процесу положень інших теорій, концепцій та підходів до 

пізнання, що в подальшому надає можливість розробляти та застосовувати 

свої методи вивчення права [106, с. 3]. На це вказує і А. Х. Саїдов, 

зазначаючи, що антропологія права потребує акумулювання, осмислення та 

подальшого застосування декількох методологічних прийомів, кожен з яких 

займає своє визначене місце в процесі дослідження права [248, с. 64].  

Слід окремо наголосити на тому, що антропологія права не є сталим 

феноменом, оскільки знаходиться в постійному розвитку, змінюється 

парадигма розуміння права та його пізнання. В сучасних умовах значно 

актуалізується питання поєднання пізнавальних можливостей антропології 

права з положеннями інших концепцій, теорій праворозуміння. Вказане 

стосується і поєднання пізнавального потенціалу антропологічного та 

комунікативного методологічних підходів, що дозволяє виокремити єдиний 

синтезований методологічний підхід – антрополого-комунікативний, який 

поєднує в собі ідеї визнання виключного пріоритету людини, її інтересів, 

потреб в правовій сфері, а також взаємодію між суб’єктами соціуму як 

основу утворення права, його розвитку і функціонування як 

соціокультурного феномену. На переконання вчених, зазначений 

методологічний підхід здатен під новим кутом зору розкрити проблематику 

розвитку та функціонування сучасних правових систем, особливості 

міжнародно-правового виміру буття людини [209, с. 53-54], проблеми 

взаємодії традиційних та сучасних правових систем, їх синтезу, формування 
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уявлень про буття людини в правовій сфері в сучасних умовах [106, с. 23], як 

наслідок, значно розширюється діапазон наукових досліджень, що 

акцентують увагу на питаннях прав людини [246, с. 17]. 

Необхідність застосування антрополого-комунікативного підходу 

обґрунтовується потребою в модернізації трьохвимірної системи соціальних 

координат «людина – суспільство – держава». На думку С. В. Бобровник, «на 

зміну етатистським та юснатуралістським уявленням повинно прийти 

пізнання того, що зазначені суб’єкти є насамперед партнерами, які 

функціонують у людському середовищі й разом вирішують загальні 

завдання» [28, с. 32]. Таким чином, антрополого-комунікативний підхід за 

своєю сутністю спрямований на забезпечення компромісності в правовій 

сфері, спроможний визначити зміст та в подальшому вдосконалити правовий 

взаємозв’язок між індивідом і соціумом, виходячи з філософсько-

світоглядної позиції людиноцентризму в праві та положень комунікативної 

теорії.  

Актуальність використання антрополого-комунікативного 

методологічного підходу, його наукова витребуваність та відповідність 

поточним потребам розвитку науки та життєдіяльності суспільства в цілому 

підкреслена і в поглядах О. Макух, який у своїй науковій праці розкриває 

методологічні аспекти дослідження такого явища як політика. Вченим 

справедливо зазначається про те, що сьогодні місце раціоналізації посіла ідея 

варіантності вибору, яка обмежується інституційними утвореннями. Саме 

комунікація у формі дуалістичного бачення виступає як спонукальна дія, 

вибір, альтернатива, можливість, спрямована на підтримку рівноваги та 

стійкості не лише системи політичних відносин, а й суспільно-політичної 

сфери. Ця парадигма пропонується автором як альтернатива класичній теорії 

пізнання: у центрі перебуває суб’єктивний розум, носієм якого є 

«гносеологічний суб’єкт», започатковувач політичної дії, її мета. Саме він 

здійснює опанування та перетворення навколишнього світу, детермінуючи ті 

чи інші процеси. Таким чином, висхідним пунктом існування особи в 



97 

 

політиці є його дія, спрямована на результат у конкретній формі [152, с. 123-

124]. 

С. А. Калінін на прикладі дослідження теоретико-правових аспектів 

правотворчості звертає увагу на особливості антрополого-комунікативного 

методологічного підходу як ключової пізнавальної інституції, що дозволяє 

дослідити теоретико-правові аспекти крізь призму людиноцентристських 

засад творення права, витоками якого є комунікативні закономірності. 

Вчений наголошує на тому, що антрополого-комунікативний методологічний 

підхід, насамперед, надає можливість розкрити проблематику впливу 

суб’єктів права на правотворчість, прагнучи закріпити (відобразити) в них 

власні інтереси і цінності, нав’язати їх як загальнообов’язкові для інших 

суб’єктів. Такий вплив може мати безпосередній характер та реалізовуватись 

в процесі виборів, а також і опосередкований та здійснюватися шляхом 

внесення пропозицій щодо зміни законодавства. Вказаний методологічний 

підхід, на переконання вченого, дозволяє сформулювати ряд вихідних 

методологічних постулатів, придатних для вирішення низки проблем у сфері 

держави і права, а саме: 

1) визначити модель динамічної взаємодії суб’єктів права 

(комунікація), що вимагає певного загальнообов’язкового, процесуально-

процедурного, формалізованого забезпечення; 

2) розкрити взаємозв’язок між суб’єктами, що вступають в 

комунікацію та розрізняються за своєю природою(безпосередні суб’єкти 

права і держава); 

3) врахувати стан множинності суб’єктів, що породжує конфлікт між 

ними, коли кожен суб’єкт в принципі прагне «нав’язати» іншому власне 

бачення комунікації, в тому числі шляхом впливу на державу; 

4) з’ясувати комунікативні здібності суб’єкта, обмежені його 

цінностями і інтересами, що входять в систему світогляду, а також визначити 

коло природних прав та свобод людини, що мають бути враховані в процесі 

правотворчості. 
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В свою чергу, правова комунікація як підсумок правотворчості може 

досліджуватись з позиції її простоти, адекватності, своєчасності, вартості для 

держави і соціуму [96, с. 77]. 

Аналіз наукових підходів до розуміння антрополого-комунікативного 

методологічного підходу можливо було б продовжувати, водночас, ці 

погляди мають обмежений характер, а здійснений нами аналіз в цілому 

відображає ключові підходи до його розуміння. Вважаємо, що доктринальне 

розуміння антрополого-комунікативного методологічного підходу до 

пізнання права можливо узагальнити в межах декількох наступних напрямів, 

які дадуть можливість розкрити його багатоаспектність та встановити 

особливості розуміння. Так, антрополого-комунікативний підхід до пізнання 

права можливо визначити як:  

 поєднання двох самостійних філософських підходів, що 

акумулюють в собі комплекс принципів та категорій філософії права, котрі 

покликані реалізувати методологічне призначення по відношенню до 

правознавства в цілому, досліджуючи право в межах різноманітних типів 

правопізнання та праворозуміння. Перевагами вказаного напряму розуміння 

антрополого-комунікативного методологічного підходу є можливість 

поєднати різноманітні філософські напрями наукового пізнання, 

консолідувати їх пізнавальний потенціал та сформувати в подальшому 

цілісне вчення про право як про особливу антрополого-комунікативну 

модель. Однак, недоліки вказаного розуміння антрополого-комунікативного 

методологічного підходу до пізнання права полягають в тому, що фактично в 

них абсолютизовані антропологічні та комунікативні аспекти права, не 

враховано інші аспекти права, що призводить до однобічного розуміння 

права, штучно синтезує методологічні положення антропології права та 

комунікативної теорії права; 

 особливий складний метод наукового дослідження, що може бути 

застосований для пізнання окремих людиновимірних та інформативних 

аспектів права, який може бути застосований у поєднанні з іншими методами 
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наукового пізнання, а отримані результати його застосування становитимуть 

лише окрему частину загального вчення про право. Перевагами такого 

напряму доктринального розуміння антрополого-комунікативного 

методологічного підходу є предметність розуміння його пізнавального 

потенціалу, що виявляється у наборі кола методологічних інструментів, які 

застосовуються в межах більш загального підходу до правопізнання. 

Водночас його недоліками є нівелювання реальних пізнавальних 

можливостей антрополого-комунікативного методологічного підходу до 

формування та обґрунтування самостійного правового вчення, однобічність 

його розуміння суто крізь призму його інструментального призначення; 

 самостійний методологічний підхід, що синтезує в собі комплекс 

методів, прийомів, способів та засобів антропології права та пізнавальних 

положень комунікативної теорії права, що дозволяють здійснити вивчення 

права як особливого антропного-комунікативного феномену. Серед переваг 

вказаного напряму розуміння антрополого-комунікативного методологічного 

підходу до пізнання права слід наголосити на тому, що його дослідження 

засновується на визнанні антропологічних та комунікативних аспектів права 

в якості невід’ємних, основоположних його властивостей, відповідно 

вказаний методологічний підхід функціонально здатен розкрити 

антрополого-комунікативні особливості як його сутнісні властивості. 

На нашу думку, останній напрям є найбільш оптимальним, оскільки 

дозволяє максимально ємно охарактеризувати антрополого-комунікативний 

методологічний підхід як особливий методологічний підхід, що поєднує 

пізнавальні можливості філософії та теорії права, змістом якого є керівна 

ідея, комплекс світоглядних принципів і положень, що функціонують в 

процесі всього наукового пізнання та обґрунтування наукових ідей. Таким 

чином природою антрополого-комунікативного методологічного підходу до 

пізнання права є методи, прийоми, способи та засоби антропології права та 

пізнавальні положення комунікативної теорії права, що дозволяють 

здійснити вивчення права як особливого антропного-комунікативного 
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феномену, закладаючи в основу методологічного підходу елементи 

індивідуального (суб’єктивного), що відображає антропологічний аспект 

права, і соціального (об’єктивного), що стосується комунікативного аспекту 

права. 

Все це дозволяє говорити про комплексність та системність 

методологічного пізнання, що, на переконання Д. А. Керімова, забезпечує 

органічне поєднання принципів, засобів і методів наукового дослідження, 

розробленими гуманітарними науками, що застосовуються в процесі 

пізнання специфіки правової дійсності та її практичного перетворення [103, 

с. 144-146]. 

На нашу думку, поєднання пізнавальних можливостей антропологічного 

підходу та комунікативної теорії права надає можливість створити 

самостійний методологічний підхід – антрополого-комунікативний, який 

відповідає викликам сьогодення та існує в межах постнекласичного типу 

наукової раціональності. У концептуально-світоглядних засадах 

антрополого-комунікативного підходу закладений потенціал до вирішення 

теоретичних та практичних правових проблем в сучасній науці та 

взаємоузгодження різних позицій. Змістом вказаного методологічного 

підходу є наукознавчий потенціал, націлений на: 

 аналіз права, а також переосмислення існуючих наукових 

результатів його пізнання під новим кутом зору, що раніше не охоплювався 

методологією юридичної науки, взявши за основу пізнання проблем 

зародження, становлення, розвитку, вдосконалення та функціонування права, 

ідею його обумовленості природою людини, її фізико-біологічними 

особливостями, а також соціокультурними особливостями. За допомогою 

цього підходу право досліджується з урахуванням філософсько-світоглядної 

позиції людиноцентризму, концепції людиновимірності, верховенства права 

та комунікативної парадигми, а діалог і толерантність між суб’єктами 

правової комунікації розглядаються як імперативи людських відносин; 
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 подолання однобічності пізнання права або як феномену 

людиноцентристського плану, або як явища соціокультурного виміру, 

змістом якого є інформаційний простір, що наділений правовими 

властивостями, тим самим дозволило розкрити право з точки зору, раніше не 

охоплюваною сферою правознавства; 

 поєднання ідей світоглядного антропологічного уявлення про 

явища дійсності з положеннями комунікативної обумовленості їх 

функціонування, та екстраполювати їх на площину права, розкривши його як 

складне багатоаспектне явище; 

 вироблення методологічних засобів, прийомів, способів наукового 

дослідження, зумовивши виокремлення антрополого-комунікативного 

методологічного підходу як самостійного елементу методологічної основи 

пізнання права. 

Методологічна основа будь-якого дослідження зумовлена самим 

предметом наукового пізнання, що визначає коло методологічних прийомів, 

способів, засобів та принципів його вивчення, використання яких дозволить 

максимально повно, всесторонньо, достовірно та оперативно дослідити 

предмет наукового дослідження. Складність та багатоаспектність права як 

предмету наукового пізнання потребує вироблення адекватного кола 

методологічних прийомів, способів, засобів, принципів їх вивчення, що 

здатні максимально повно врахувати властивості досліджуваного явища та 

надали б можливість забезпечити приріст нових знань або/та переосмислення 

існуючих.  

Багатоаспектність та складність права виявляється в тому, що воно може 

бути досліджене з точки зору різноманітних аспектів його пізнання. Зокрема 

як самостійна юридична категорія, що становить елемент понятійно-

категоріального апарату юридичної науки, наділена системою невід’ємних 

ознак, котрі забезпечують формулювання (уточнення) його понятійного 

визначення; як явище функціонального характеру, що реалізує комплекс 

функцій, впливає на явища правової реальності, змінюючи її, виконує певну 
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роль в правовому середовищі; як явище системного плану, що становить 

елемент більш широкої системи, з одного боку, та саме складається з 

елементів, що взаємопов’язані між собою та визначають системні властивості 

досліджуваного явища, з іншого боку, тощо. Вказаний перелік пізнавальних 

аспектів можливо було б продовжувати, водночас, він свідчить про складний 

і багатоаспектний характер права. Враховуючи складність та 

багатоаспектність права, його пізнавальний потенціал потребує вироблення 

адекватної методологічної основи наукового дослідження, що є важливим 

елементом при підготовці та здійснення наукового пошуку в юриспруденції 

[67, с. 229; 184, с. 26-29; 142, с. 12-13].  

Найбільш принциповим питанням теорії права в частині аналізу 

антрополого-комунікативного методологічного підходу є з’ясування його 

місця в системі методології наукового пізнання, що дозволить в подальшому 

охарактеризувати його взаємодію з іншими елементами методології 

наукового пізнання права, а також розкрити наукознавчий потенціал 

вказаного методологічного підходу та його функціональне призначення, що 

ми спробуємо зробити в межах наступних розділів дисертації. Для з’ясування 

місця антрополого-комунікативного методологічного підходу в системі 

методології наукового пізнання, обґрунтування його самостійності та 

визначення особливостей його взаємодії з іншими елементами системи 

наукового пізнання необхідно звернути увагу, насамперед, на проблематику 

розуміння методології наукового дослідження та її елементів. В юридичній 

науці склалося декілька підходів до розуміння методології наукових 

досліджень в сфері права, що зумовлено складністю і багатоаспектністю 

права, а також неоднозначністю розуміння внутрішньої будови методології, 

практики її застосування в процесі здійснення наукових досліджень. 

Методологія наукових досліджень вченими визначається як особлива 

самостійна наука, що вивчає прийоми, способи, засоби, принципи та 

методологічні підходи до вивчення правових явищ, а також забезпечує 

розробку технологій, правил, методик їх використання в залежності від 
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особливостей предмету наукового пізнання [184, с. 21]. Відповідно 

антрополого-комунікативний методологічний підхід до пізнання права, з 

одного боку, може розглядатись, як особливий інструмент, що застосовується 

в процесі його вивчення уповноваженими суб’єктами, які володіють 

професійними знаннями про технологію і методику його застосування, а з 

іншого боку – як об’єкт наукового пізнання, в межах якого особливий 

науковий інтерес складають питання його дослідного потенціалу по 

відношенню до вивчення права. Про приналежність методологічних підходів 

до методології наукового пізнання зазначають і інші вчені, які є 

прихильниками так званого широкого розуміння методології наукових 

досліджень [86, с. 26; 234, с. 24; 3, с. 26; 144, с. 13; 255, с. 10-11; 75, с. 17]. За 

таким самим принципом будують свої погляди і С. С. Алексєєв та 

П. М. Рабінович, розподіляючи розуміння методології наукових досліджень 

на інструментальну частину, змістом якої є система принципів і способів 

організації і побудови теоретико-пізнавальної діяльності в галузі 

дослідження державно-правової дійсності [6, с. 32], комплекс філософсько–

світоглядних підходів та засобів науково – юридичного дослідження [230, с. 

7] та наукову частину – як вчення про вказану систему [6, с. 32]; вчення про 

використання елементів інструментальної частини в пізнанні право-

державних закономірностей [230, с. 7]. 

Поширеним в юридичній науці є і суто інструментальний підхід до 

розуміння методології в цілому [309, с. 30-36; 127, с. 15; 184, с. 21], що може 

бути закладено в основу розуміння і антрополого-комунікативного 

методологічного підходу як набору інструментів, які забезпечують 

отримання нових знань про досліджуване явище або/та переосмислення 

існуючих знань.  

А. Д. Машков, незважаючи на запропоноване ним розуміння методології 

наукового дослідження як певним чином упорядкованої логічної системи 

взаємозв’язку і взаємодії феноменів, що її формують [159, с. 146], що 

визначається в: а) онтологічному розумінні, як система методологічних 
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принципів, прийомів, способів, засобів, методів та методик наукового 

пізнання, які використовуються для отримання даних в процесі дослідження 

державно-правової дійсності у контексті завдань юридичної практики; та 

б) гносеологічному розумінні, як наука про методологічні принципи, 

прийоми, способи, засоби, методи та методики наукового пізнання, що 

використовуються у юриспруденції [159, с. 154-155], взагалі не включає 

методологічні підходи до складу методології наукового пізнання. Так само не 

включають до складу методологічної основи наукового дослідження 

методологічні підходи і деякі інші вчені [56; 75; 101; 158; 175; 235], що, на 

нашу думку, є не виправданим, оскільки залишає поза увагою питання 

стратегії і тактики наукового пізнання, обмежує розуміння поняття 

методології. Поняття «методологічного підходу» в юридичній літературі 

розглядається неоднозначно, проте переважна більшість поглядів вчених, які 

стосуються розуміння вказаного поняття, можливо структурувати на три 

окремі напрями: 

1) погляди, які пов’язують розуміння методологічних підходів з їх 

структурною будовою та місцем методологічного підходу в системі 

методології наукового пізнання, які складаються з кола самостійних методів 

наукового дослідження, що можуть бути поєднані в процесі здійснення 

науково-дослідної діяльності [95, с. 8-9]; є сукупністю знань про процес 

наукового дослідження [29, с. 111]; 

2) погляди, які пов’язують розуміння методологічних підходів із їх 

науковим значенням, що виявляється у здатності сформувати світоглядну 

аксіоматичну ідею, яка заснована на загальних (філософських) категоріях та 

визначає загальну стратегію наукового дослідження, вибір досліджуваних 

фактів та інтерпретацію результатів наукового пізнання [229, с. 24]; 

сформувати наукову позицію дослідника, забезпечити ґрунтовну оцінку 

відповідних явищ і процесів, спрямованість дослідження на отримання 

наукового результату [278, с. 17]; 
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3) погляди вчених, які поєднують системне та функціональне 

розуміння методологічних підходів та визначають їх як один із головних 

компонентів пізнавальної парадигми, що складається із системи 

взаємозалежних наукових методів, які певним чином пов’язані між собою, 

серед яких один або декілька є головними, а всі інші підпорядковані їм, 

залежні від них, мають допоміжний характер (С. Д. Гусарєв, 

О. Д. Тихомиров) [67]. В такому ж контексті розкриває розуміння поняття 

«методологічний підхід» і А. С. Піголкін. На думку вченого, методологічний 

підхід – це методологічний орієнтир, що вказує вченому напрямок наукового 

дослідження, вибір засобів пізнання, в значній мірі визначає його світогляд. 

Методологічні підходи – це стратегія наукового дослідження, що обирається 

вченим, методологічна платформа, на якій базуються його погляди при 

вивченні права [208]. Таким чином, антрополого-методологічний підхід за 

своїм змістом містить комплекс методологічних положень, що формують та в 

процесі наукового дослідження визначають орієнтир науково-дослідної 

діяльності вченого, визначають як здійснити оптимальний вибір засобів 

пізнання та сформувати світогляд дослідника, який визначатиме в 

подальшому загальну спрямованість наукового пізнання. 

Вважаємо за доцільне підтримати ідеї вчених, які синтезують 

функціональне призначення методологічного підходу та його системні 

характеристики, визначаючи методологічний підхід в якості невід’ємного 

елементу методології наукового пізнання, що складається із системи 

взаємозалежних наукових методів, прийомів, способів та засобів наукового 

пізнання, які є пов’язаними між собою та забезпечують формування 

світоглядного уявлення в дослідника про явище більш загального плану 

(наприклад, право), визначають загальну стратегію наукового дослідження, 

формують та в процесі наукового дослідження визначають орієнтир науково-

дослідної діяльності вченого, дозволяють здійснити оптимальний вибір 

засобів пізнання, досліджуваних фактів та інтерпретацію результатів 

дослідження.  
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В системі наукового пізнання варто розрізняти підхід та метод як засоби 

пізнання, враховуючи їх особливості та функціональне призначення. На 

думку В. А. Козлова підхід визначає основний шлях та стратегію вирішення 

поставленої задачі, дає розуміння лише найзагальнішої особливості того чи 

іншого методу [110, с. 88]. Н. Н. Тарасов, підтримуючи заданий напрямок 

характеристики методологічного підходу, доповнює, що по відношенню до 

методу науки він виступає його вираженням у вигляді принципових 

категорій, базисних уявлень і дослідних рамок і в цьому сенсі можна 

розуміти підхід як лише предметну орієнтацію відповідної науки. Що 

стосується методу конкретного дослідження, то методологічний підхід 

виступає як його конструктивний елемент, оскільки в дослідженні в 

залежності від його цілей і завдань можуть використовуватися одночасно 

найрізноманітніші підходи [275, с. 47-49]. Таким чином, метод – це спосіб 

дослідження, в результаті застосування якого ми отримуємо нове знання, а 

підхід – це позиція, з якої здійснюється розуміння отриманого знання.  

Можливо стверджувати, що методологічний підхід в правознавстві – це 

розуміння права в процесі його дослідження. Аналізуючи класифікацію 

методологічних підходів в теорії права варто підтримати висновок про те, що 

найбільш поширеною є типологія методологічних підходів на основі 

праворозуміння, тобто світоглядного за своїм характером знання про сутність 

права [253, с. 459], відповідно до цього базовими підходами є – формально-

догматичний (позитивістський), соціологічний та природно-правовий 

(аксіологічний). Але така типологія була виправдана в кінці ХІХ-го – на 

початку ХХ століття, коли світоглядні засади мали жорсткий та чіткий 

характер. У сучасних умовах вона потребує вдосконалення та розширення, 

оскільки відбулись зміни типу наукової раціональності, зміни в характері 

наукової рефлексії. 

Враховуючи особливості постнекласичного періоду розвитку науки, 

можливе поєднання положень декількох типів праворозуміння в рамках 

одного підходу – інтегративне праворозуміння, ми пропонуємо антрополого-
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комунікативний підхід дослідження права, враховуючи ідеї перспективних 

напрямків в сучасній філософії права, зокрема, антропологію, 

феноменологію, синергетику, комунікативну теорію, тощо. 

Продовжуючи аналіз особливостей антрополого-комунікативного 

методологічного підходу до пізнання права, вважаємо за доцільне розкрити 

специфіку етимологічного розуміння поняття «підхід», що дозволить нам 

з’ясувати правильність слововживання по відношенню до характеристики 

антрополого-комунікативного методологічного підходу. Слово «підхід» в 

тлумачному словнику української мови в одному зі значень визначається як 

сукупність прийомів, способів розгляду чого-небудь; впливу на кого-небудь, 

чого-небудь; ставлення до кого-, чого-небудь [41, с. 977]; дія за 

значенням підійти, підходити [261]. В методологічному плані в літературі 

значення слова «підхід» пов’язується з категорією «відправної тези», змістом 

якої є вказівка на певну універсальну ідею, в якій автором підсумовано і 

узагальнено результати дослідження [42, с. 72]; «апріорної ідеї» про сутність 

досліджуваного явища, логічний суб’єкт і логічний предикат якого 

утворюють вихідну посилку в теоретико-емпіричному аналізі [42, с. 75]. В 

цьому аспекті справедливо зазначає М. Д. Прищак, що поняття «підхід» має 

не тільки методологічно-пізнавальну (гносеологічну) суть. Підхід визначає 

онтологічну, телеологічну та аксіологічну сутність предмета чи явища [223, 

с. 134-135]. Продовжуючи вказану думку, вчений зазначає про особливості 

комунікативного підходу пізнання на прикладі освіти, розглядаючи під ним 

універсальну ідею, яка визначає, розкриває, актуалізує комунікацію як 

онтологічну, телеологічну, аксіологічну основу розвитку особистості та 

методологічну основу функціонування освіти. Методологічно-

гносеологічною сутністю комунікативного підходу в освіті є розгляд освітніх 

явищ через призму поняття освітньо-педагогічної комунікації [223, с. 134-

135]. В науковому плані важливо також встановити і розуміння 

словосполучення «антрополого-комунікативний», що дасть можливість 

з’ясувати його смислове значення, яке вкладається в основу виокремлення 
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його як самостійної категорії. Словосполучення «антрополого-

комунікативний» складається із самостійних слів «антропологічний» та 

«комунікативний», які поєднані між собою як рівнозначні поняття, 

відповідно поєднується і їх смислове навантаження. В енциклопедичних 

джерела слово «антропологічний» тлумачиться як прикметник до слова 

«антропологія», тобто наука про походження та еволюцію людини, 

утворення людських рас та про нормальні варіації фізичної будови людини 

[41, с. 35]; наука, що вивчає біологічну природу людини [261], що стосується 

антропології [291]. Поняття «комунікативний» в енциклопедичних джерелах 

розкривається як прикметник по відношенню до слова «комунікація», тобто 

обмін інформацією, спілкування; або до слова «комунікативність», тобто 

здатність до спілкування, контактування з чим-, ким-небудь [41, с. 562]; 

здатність до спілкування [261], що відноситься до спілкування, передачі 

інформації від людини до людини [69]; теж саме, що й комунікабельний, 

тобто характеристика людини, здібної до спілкування [260]. Поєднання 

етимологічного розуміння слів «антропологічний» та «комунікативний» 

дозволяє зробити висновок про те, що у словосполучення «антрополого-

комунікативний» вкладається ідея поєднання положень про походження та 

еволюцію людини, утворення людських рас, біологічну природу людини, з 

одного боку, та положення про обмін інформацією, спілкування між людьми, 

здатність до спілкування, контактування з чим-, ким-небудь, з іншого боку. 

Оскільки словосполучення «антрополого-комунікативний» є прикметником, 

відповідно, вказане розуміння стосується іншого явища чи процесу, яке 

позначається іншим словом, що в реченні виконує роль іменника, а саме 

підхід, який є елементом методології. Враховуючи існуючі підходи до 

визначення антрополого-комунікативного методологічного підходу до 

пізнання права, беручи за основу проведений аналіз особливостей 

етимологічного розуміння слів, з яких складається вказане словосполучення, 

вважаємо за можливе і науково доцільне запропонувати уточнююче 

визначення поняття «антрополого-комунікативний методологічний підхід до 
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пізнання права», під яким доцільно розуміти самостійний методологічний 

підхід, що сформувався в рамках постнекласичного типу наукової 

раціональності, який синтезує методи, прийоми, способи і засоби 

антропології права та пізнавальні положення комунікативної теорії права, що 

дозволяють здійснити вивчення права з урахуванням філософсько-

світоглядної позиції людиноцентризму, концепції людиновимірності, 

верховенства права та комунікативної парадигми як особливого антропного-

комунікативного феномену, обумовленого природою людини, її фізико-

біологічними особливостями, а також соціокультурними аспектами взаємодії 

суб’єктів соціуму. 

 

 

Висновки до Розділу 1. 

 

Історія зародження та розвитку уявлень про антрополого-

комунікативний методологічний підхід періодизовано в межах наступних 

етапів: а) панування світоглядного розуміння, який тривав до сер. ХІХ ст., 

заснований на загальних поглядах мислителів і філософів того часу 

(Ф. Аквінський, Аристотель, Ф. Бекон, Геракліт, Т. Гоббс, І. Кант, 

М. Монтень, Т. Мор, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтеск’є, М. Падуанський, Платон, 

Ж.-Ж. Руссо, Сенека, Цицерон) щодо сприйняття та осмислення оточуючого 

середовища, впродовж якого формувалась світоглядна основа розуміння 

поєднання антропологічних та комунікативних аспектів життєдіяльності 

соціуму та індивідів в єдиній універсальній пізнавальній парадигмі, що може 

бути використана для подальшого дослідження та характеристики будь-яких 

явищ соціальної дійсності; б) панування наукового розуміння, 

хронологічними рамками якого є кін. ХІХ ст. – перш. пол. ХХ ст., протягом 

якого відбувається поступове поєднання ідей антропології (М. Шелер, А. 

Гелен, К. Лоренц, Е. Кассирер, М. Бердяев, С. Франк) та теорії комунікації 

(Х.-Г. Гадамер, Е. Гуссерль, Ж. Лакруа, Е. Муньє, М. Недонсель, П. Рікер, 
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А. Піппер, Дж. Роулз, П. Ульріх, Ю. Хабермас), визначення їх пізнавального 

потенціалу та подальше наукове визнання антрополого-комунікативного 

методологічного підходу як самостійного елементу методології наукових 

досліджень; в) панування вузько наукового розуміння, що починається з сер. 

ХХ ст. та триває до сьогодні, змістом якого є активізація наукових 

досліджень функціональних можливостей антрополого-комунікативного 

методологічного підходу крізь призму пізнання явищ, які належать до сфери 

філософії (Ф. С. Бацевич,  Є. К. Бистрицький, О. І. Галяшина); психології 

(Г. М. Андреєва, Е. В. Руденський, Л. Д. Столяренко); політології 

(Є. Б. Тихомирова); педагогіки (А. Є. Фірсова, Л. М. Лузіна В. І. Максакова, 

Г. Б. Корнетов), в тому числі і правознавства (Ю. Г. Барабаш, 

С. В. Бобровник, Д. А. Гудима, М. Ю. Кравцов, Г. В. Мальцев, 

Ю. М. Оборотов, М. С. Пілюгіна, А. В. Поляков, О. А. Пучков, 

П. М. Рабінович, В. В. Трофімов), що сприяє посиленню вузько наукових 

досліджень функціональних можливостей вказаного методологічного 

підходу в залежності від сфери належності явищ, що досліджуються, а також 

безпосереднього застосування його функціональних можливостей до 

вивчення вказаних явищ. 

Перспективними напрямами подальшого наукового дослідження 

антрополого-комунікативного методологічного підходу є: а) здійснення 

ґрунтовного дослідження питань ґенези виникнення, становлення та розвитку 

уявлень про антрополого-комунікативний методологічний підхід як елемент 

методологічної основи вивчення права; б) вивчення сучасних типів 

праворозуміння, їх змісту, ключових положень пізнавальної основи 

застосування антрополого-комунікативного методологічного підходу до 

вивчення права; в) встановлення природи, змісту та наукового значення 

антрополого-комунікативного підходу в системі наукового пізнання; 

г) визначення місця, ролі та значення антрополого-комунікативного 

методологічного підходу як фактору розвитку інтегративного 

праворозуміння; д) ґрунтовне переосмислення феноменологічних аспектів 
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права як антрополого-комунікативної моделі; є) встановлення особливостей 

дії права як його антрополого-комунікативної властивості; ж) виокремлення 

перспектив застосування антрополого-комунікативного методологічного 

підходу щодо аналізу взаємодії національного права України та права 

Європейського Союзу. 

Позитивне значення інтегративного праворозуміння полягає у спробі з 

урахуванням сучасної соціокультурної цивілізаційної ситуації поєднати 

переваги різних типів праворозуміння та усунути теоретико-методологічну 

конфліктність між ними. Водночас, очевидними недоліками більшості 

інтегративних теорій є їх еклектизм, поєднання в принципі непоєднуваних 

ідей, штучність конструкцій та їх внутрішня суперечливість. 

Взаємозв’язок інтегративного типу праворозуміння та антрополого-

комунікативного методологічного підходу у пізнанні права обумовлюється 

тим, що вони: по-перше, стосуються одного й того ж явища – права як 

багатоаспектного, складного феномену, що обумовлює пізнавальний інтерес 

та визначає широкий спектр наукових поглядів на його розуміння, що 

об’єктивно дозволяє їх типологізувати; по-друге, функціонують в юридичній 

сфері, визначаючи закономірності виникнення, зародження, розвитку, 

функціонування та удосконалення права; по-третє, мають пізнавальний 

характер, оскільки націлені на отримання нових знань про право, їх 

акумулювання, переосмислення, узагальнення та типологізацію; по-четверте, 

залежать від розумової діяльності людини, змістом якої є накопичення 

інформації про право, її сприйняття, усвідомлення, переосмислення та 

формування нової інформаційної бази; по-п’яте, виконують інтегративну 

функцію, забезпечуючи поєднання різноманітних аспектів розуміння права в 

одній концепції та поєднання принципів, прийомів, способів і засобів його 

пізнання. 

Значення інтегративного праворозуміння для застосування антрополого-

комунікативного методологічного підходу до пізнання права структуровано в 

межах: а) світоглядного аспекту, що виявляється у спроможності вплинути 
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на свідомість дослідника, забезпечивши загальне формування уявлень про 

право, як про складне багатоаспектне явище, окремими аспектами якого є 

антрополого-комунікативні аспекти його зародження, становлення, розвитку, 

вдосконалення та функціонування; б) пізнавального аспекту, що сприяє 

науково-дослідній діяльності в сфері пізнання права, забезпечуючи 

формування у дослідника уявлень про наукознавчі основи права, 

методологічні основи його дослідження, а також про процес пізнавальної 

діяльності та її результат; в) системоутворюючого аспекту, що забезпечує 

синтез антропологічних та комунікативних властивостей права, тим самим 

створюючи основу для поєднання пізнавального потенціалу антрополого-

правових та комунікативно-правових принципів, прийомів, способів і засобів 

пізнання права; г) прикладного аспекту, що передбачає можливість 

відображення положень інтегративного праворозуміння та знаходить своє 

втілення в антрополого-комуінкативних характеристиках права.  

Природою антрополого-комунікативного методологічного підходу до 

пізнання права є методи, прийоми, способи та засоби антропології права та 

пізнавальні положення комунікативної теорії права, що дозволяють 

здійснити вивчення права як особливого антропного-комунікативного 

феномену, закладаючи в основу методологічного підходу елементи 

індивідуального (суб’єктивного), що відображає антропологічний аспект 

права, і соціального (об’єктивного), що стосується комунікативного аспекту.  

Зміст антрополого-комунікативного методологічного підходу являє 

собою комплекс пізнавальних положень, націлених на аналіз права, а також 

переосмислення існуючих наукових результатів його вивчення, взявши за 

основу ідею їх обумовленості природою людини, її фізико-біологічними 

особливостями, а також соціокультурними особливостями як суб’єкта 

соціуму; подолання однобічності пізнання права або як феномену 

людиноцентристського плану, або як явища соціокультурного характеру, 

змістом якого є інформаційний простір, що наділений правовими 

властивостями. 



113 

 

РОЗДІЛ 2  

АНТРОПОЛОГО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДО 

КАТЕГОРІАЛЬНОГО РОЗУМІННЯ ПРАВА 

 

 

2.1 Пізнавальний потенціал антрополого-комунікативного 

методологічного підходу до вивчення права як самостійної категорії 

 

 Пізнавальний потенціал антрополого-комунікативного методологічного 

підходу до вивчення права важко переоцінити, оскільки він дозволяє не лише 

дослідити той або інший аспект права, але і сформувати пізнавальну 

стратегію наукового дослідження, забезпечити формування та обґрунтування 

самостійного вчення про право як складне багатоаспектне явище. 

Застосування антрополого-комунікативного методологічного підходу надає 

можливість здійснити аналіз права крізь призму філософсько-світоглядної 

позиції людиноцентризму, концепції людиновимірності, верховенства права 

та комунікативної парадигми, як особливого антропного-комунікативного 

феномену, обумовленого природою людини, її фізико-біологічними 

особливостями, а також соціокультурними аспектами взаємодії суб’єктів 

соціуму. Продовжуючи наукове дослідження природи, змісту та 

функціонального призначення антрополого-комунікативного 

методологічного підходу до вивчення права, вважаємо за доцільне, взявши за 

основу результати дослідження, здійсненого у попередньому розділі 

дисертації, встановити його функціональне призначення, що найбільш 

всебічно розкривається крізь призму його потенціалу для пізнання права як 

самостійної категорії та дієвості права як його антрополого-комунікативної 

властивості.  

Будь-які явища правової дійсності наділені власним функціональним 

призначенням, що характеризує їх роль в правовому просторі, визначає їх 

призначення в правовому житті суспільства, забезпечуючи цілісність 
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правової системи та взаємодію правових явищ між собою. Функціональне 

призначення правових явищ з токи зору методології наукового пізнання, на 

переконання Т. В. Котенко, дозволяє, по-перше, охарактеризувати 

особливості їх правового впливу на розвиток суспільства; по-друге, надають 

змогу узагальнити напрями правового впливу на суспільні відносини, 

дослідити їх та виробити шляхи їх вдосконалення [118, с. 58]. Функціональне 

призначення антрополого-комунікативного підходу до пізнання права, 

насамперед, виявляється у його пізнавальних властивостях, змістом яких є 

вивчення права з точки зору єдиної стратегії наукового пізнання, яка 

заснована на визнанні принципового значення комунікативних властивостей 

права, поєднаних з його антропологічною сутністю. Таким чином, 

функціональне призначення антрополого-комунікативного методологічного 

підходу до пізнання права виявляється в його потенційній здатності впливати 

на наукову сферу життєдіяльності суспільства, тобто у його практичній  

складовій, а також у його науковознавчому потенціалі, що дозволяє 

узагальнити напрями впливу вказаного методологічного підходу на 

пізнавальну діяльність, їх вивчення, виокремлення і обґрунтування шляхів 

удосконалення його застосування – тобто у його науковій складовій.  

Функціональне призначення антрополого-комунікативного 

методологічного підходу до пізнання права має високий ступінь 

актуальності, що підтверджується його принциповим значенням, яке 

виявляється в його здатності до переосмислення ролі й місця держави і 

права, виокремлення і обґрунтування посилення їх функціонування крізь 

призму поліпшення життєдіяльності людей, посилення гарантування 

соціальної цінності людини [23]; виокремлення положень, які відображають 

призначення явищ політико-правового характеру [24, с. 23; 21, с. 14]. 

Водночас, функціональне призначення антрополого-комунікативного 

методологічного підходу має складний характер, що, на нашу думку, може 

бути розкрите з точки зору декількох напрямів його впливу на пізнання явищ 

правової реальності. Насамперед, мова іде про категоріальний аналіз права, 
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де антрополого-комунікативний методологічний підхід функціонально 

здатен обґрунтувати понятійність права, запропонувати нове або 

удосконалити існуюче визначення відповідного поняття, а також розкрити 

ознаки вказаного методологічного підходу з точки зору його самостійності як 

особливого антрополого-комунікативного феномену. Здійснення вказаного 

дослідження дозволить не лише розкрити пізнавальний потенціал 

антрополого-комунікативного методологічного підходу до вивчення права як 

самостійної категорії, але і з’ясувати теоретико-правові аспекти права як 

антрополого-комунікативної системи.  

В межах проблем функціонального призначення антрополого-

комунікативного методологічного підходу дослідження права важливим 

напрямом пізнання явищ правової реальності стають проблеми діяльнісного 

розуміння права та його ролі у пізнанні антрополого-комунікативного 

методологічного підходу, що потенційно спроможний розкрити питання дії 

права як його антрополого-комунікативної властивості, а також встановити і 

охарактеризувати особливості функціонального рівня антрополого-

комунікативного аналізу права. Вказані підходи до характеристики 

функціонального призначення антрополого-комунікативного 

методологічного підходу до пізнання права не є виключними та 

відображають найбільш ключові напрями його функціонування, його роль в 

контексті аналізу права національного та міжнародного рівнів.  

У межах цього підрозділу дисертаційної роботи ми зробимо спробу 

встановити та проаналізувати пізнавальний потенціал антрополого-

комунікативного методологічного підходу до вивчення права як самостійної 

категорії, що можливо реалізувати шляхом виконання наступних задач: 

 з’ясувати актуальність, наукову та практичну витребуваність  

дослідження пізнавального потенціалу антрополого-комунікативного 

методологічного підходу до вивчення права як самостійної категорії; 

 визначити особливості формування понятійно-категоріального 

апарату юридичної науки, на підставі чого встановити значення антрополого-



116 

 

комунікативного методологічного підходу на сучасному етапі його 

формування та удосконалення визначень понять і категорій юридичної 

науки; 

 виокремити та охарактеризувати пізнавальні аспекти права, які 

потенційно можуть бути закладені в основу розуміння категоріальних 

закономірностей права шляхом застосування антрополого-комунікативного 

методологічного підходу. 

Досліджуючи проблематику пізнавального призначення антрополог-

комунікативного методологічного підходу, варто наголосити на тому, що в 

юридичній літературі вказана проблематика безпосередньо майже не 

досліджувалась. Лише в окремих наукових роботах в межах наукового 

дослідження проблем методології наукового пізнання, антропології права та 

феноменології права опосередковано зверталась увага на проблематику 

пізнавального потенціалу антропології права та положень комунікативної 

теорії права в частині пізнання права як самостійної юридичної категорії. 

Незважаючи на досить високий рівень наукової активності дослідження 

методологічних основ в юриспруденції, питання пізнавального потенціалу 

антрополого-комунікативного методологічного підходу до пізнання права як 

самостійної категорії майже не розкриті. Це зумовлює наявність певної 

прогалини в пізнанні права як самостійної категорії, оскільки питання його 

антрополого-комунікативного визначення, виокремлення як самостійного 

елементу понятійно-категоріального апарату юридичної науки не отримали 

належного аналізу зі сторони вчених-правознавців. Посилює актуальність 

наукового вивчення антрополого-комунікативного методологічного підходу 

до пізнання права як самостійної юридичної категорії існуюча криза в сфері 

методології юридичної науки. Сучасна правова наука відчуває своєрідну 

методологічну кризу в зв’язку зі змінами наукової раціональності на 

постнекласичну, перехідним етапом розвитку суспільно-політичного життя 

та економіки в Україні, становленням нових європейських цінностей. 

Антрополого-комунікативний підхід має потенціал до вироблення 
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взаємоузгодженої позиції з різних життєвих обставин правового характеру, 

що виникають між людьми, суспільством, державою та поза її межами, 

тримаючи першочергово у фокусі людину, її права та цінність. Існує 

необхідність у з’ясуванні пізнавальних можливостей антрополого-

комунікативного підходу як відповідного методологічного підходу в 

загальній теорії права, за допомогою якого можливо дослідити проблематику 

категорійності права, його однозначного та оптимального визначення як 

складного багатоаспектного явища, яке має антропологічну сутність та 

обумовленість комунікативними закономірності існування і функціонування 

соціуму.  

На нашу думку, пізнавальний потенціал будь-якого методологічного 

підходу в правознавстві має вихідний, основоположний характер, оскільки 

визначає його роль і значення не лише для розвитку юридичної науки, її 

активізації, націленості на перспективи наукового пізнання, але і для 

розвитку і розбудови громадянського суспільства в цілому, що засноване на 

розвиненій науковій сфері, обґрунтоване науковими здобутками. Отже, 

наукове дослідження пізнавального потенціалу антрополого-

комунікативного методологічного підходу до пізнання права потребує 

посиленої уваги зі сторони науковців, оскільки встановлення 

закономірностей його пізнавального потенціалу має бути закладено в основу 

розвитку наукових досліджень в правознавстві, забезпечення ефективності 

функціонування методологічної основи дослідження права, визначення 

стратегії науково-дослідної робити в юридичній науці, вдосконалення 

функціонування антрополого-комунікативного методологічного підходу до 

пізнання права як самостійної юридичної категорії.  

Актуальність вивчення пізнавального потенціалу антрополого-

комунікативного методологічного підходу підтверджується також і 

існуючою неоднозначністю розуміння права, невизначеністю його місця в 

системі понятійно-категоріального апарату юридичної науки, неоднозначною 

характеристикою його властивостей, сутності та функціонального 
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призначення. Вказаний стан розуміння права як самостійної юридичної 

категорії засвідчує необхідність зміни методологічної парадигми пізнання 

права, винайдення єдиного методологічного підходу або декількох підходів 

для встановлення місця права в системі понятійно-категоріального апарату 

юридичної науки, здійснення формулювання та обґрунтування найбільш 

доцільного і оптимального визначення поняття «права», встановлення його 

ознак та визначення їх змісту. В одній зі своїх наукових праць ми звертали 

увагу на те, що науково-технічний прогрес з початком ХХІ століття 

характеризується неабияким швидким розвитком. Нові технічні пристрої, 

програмне забезпечення, наукові винаходи отримують людські риси, 

набувають здібностей до саморозвитку. Процес комп’ютеризації та 

технологізації поширюється не лише на виробничу сферу, а й активно 

впроваджується в інші сфери людської діяльності, зокрема, в право та 

державу [173, с. 217-218]. Вказані трансформаційні зміни, які відбуваються в 

сучасному суспільстві, зумовлюють доцільність зміни методологічної 

парадигми пізнання права, в тому числі і в частині визначення ролі та місця 

людини в світі, суспільстві та державі, що спрямовує юридичну науку на 

концепцію людиноцентризму та людської цінності, а це, відповідно, і 

зумовлює зміни у підходах до визначення права, його формулювання та 

встановлення понятійних закономірностей. У сучасних умовах трансформації 

суспільства за відсутності довгострокових традицій функціонування правової 

системи в Україні, питання поняття права, його властивостей та ознак 

потребують відповідного наукового переосмислення з метою вироблення як 

загальнотеоретичних доктринальних положень самостійності права, так і 

обґрунтування його антрополого-комунікативних характеристик як сутнісних 

положень права.  

Складність наукового дослідження права як самостійної юридичної 

категорії крізь призму антрополого-комунікативного методологічного 

підходу підтверджується також і міждисциплінарним характером самого 

явища права як наукознавчої категорії, оскільки різноманітні аспекти його 
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прояву можуть становити об’єкт дослідження як юридичної науки, так і ряду 

інших суспільних наук – політології, соціології, психології, культурології, 

антропології тощо. На нашу думку, лише наука теорії права здатна дослідити 

закономірності права як самостійної категорії з точки зору акумулювання 

пізнавальних властивостей антропології права та положень комунікативної 

теорії права, що надасть змогу в цілому виявити закономірності зародження, 

виникнення, розвитку та вдосконалення права, вклавши їх в основу 

визначення відповідного поняття.  

Наукове дослідження права як самостійної юридичної категорії потребує 

застосування широкого кола методологічних підходів та методів наукового 

пізнання, котрі забезпечать плюралізм підходів до визначення поняття 

«права», а також акумулювання властивостей права, які можуть бути 

закладені в основу визначення поняття «право», забезпечити єдині підходи 

до його розуміння. Антрополого-комунікативний методологічний підхід 

потенційно здатен суттєво вплинути на формування та розвиток понятійно-

категоріального апарату юридичної науки, в тому числі і в контексті 

узагальнення і оновлення розуміння права як самостійного поняття 

юридичної науки. У зв’язку з цим, важливого значення мають питання меж 

застосування антрополого-комунікативного методологічного підходу до 

пізнання категоріальних закономірностей права.  

Антрополого-комунікативний методологічний підхід за своєю сутністю 

передбачає аналіз права не лише з точки зору його антропологічних основ 

зародження, виникнення, розвитку та удосконалення, а також 

комунікативних закономірностей його існування і функціонування, але і з 

точки зору його спроможності до виявлення найбільш істотних ознак права, 

які можуть становити основу понятійного формулювання права, включення 

його до складу понятійно-категоріального апарату юридичної науки.  

Продовжуючи наукове дослідження слід звернути увагу на особливості 

формування понятійно-категоріального апарату юридичної науки, що в 

подальшому дозволить встановити роль антрополого-комунікативного 
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методологічного підходу на сучасному етапі його розвитку та удосконалення 

визначень понять і категорій юридичної науки.  

Понятійно-категоріальний апарат за своєю сутністю і призначенням є 

найважливішим елементом комплексу логічно узагальненої інформації про 

досліджуване явище, яке складається з чітко визначеної сукупності понять як 

взаємопов’язаного кола змістовних предметних образів, що відтворюють в 

мисленні об’єктивну сутність реальних процесів правової дійсності і 

відносин, що існують в ній, і висловлюють правову якісну визначеність 

даних явищ [38, с. 57]; із взаємопов’язаного кола фундаментальних понять, 

які є граничними за рівнем узагальнення абстрактними визначеннями, що 

позначають досліджувані явища [38, с. 58]; термінів, тобто кола слів, які 

позначають правові поняття, надаючи можливість відобразити та закріпити 

зміст нормативно-правових приписів [124] (у вузькому значенні), або слова 

чи  словосполучення, що виражають поняття з правової сфери суспільного 

життя і мають визначення в юридичній літературі (нормативно-правових 

актах, юридичних словниках, довідниках, енциклопедіях, наукових працях 

тощо) [326, с. 482] (в широкому значенні), які дозволяють в узагальненій 

формі охарактеризувати правові явища шляхом надання узагальненого 

визначення, в яких фіксуються їх виявлені істотні властивості, ознаки і 

закономірності. Понятійно-категоріальний апарат в юридичній науці 

формується шляхом застосування відповідних методологічних підходів та 

методів наукового пізнання, що дозволяють виявити істотні властивості, 

ознаки і закономірності досліджуваного явища, здійснити їх аналіз, на 

підставі чого обґрунтувати самостійне місце в системі понятійно-

категоріального апарату відповідного поняття, категорії або терміну, що 

позначатиме досліджуване явище, та в подальшому побудувати найбільш 

точне визначення виокремленого поняття, категорії або терміну, що 

відображатиме його істотні властивості, ознаки і закономірності, 

розкриваючи його автентичність, спільність та відмінність з іншими явищами 

реальності. Понятійно-категоріальний апарат юридичної науки не лише 
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заснований на відповідній методологічній основі, але і стимулює дослідника 

максимально використовувати пізнавальний потенціал методології наукового 

пізнання, оскільки це дозволить побудувати і обґрунтувати так звану вихідну 

логіко-методологічну базу теоретичного пізнання, сформувати основний 

пізнавальний інструментарій, котрий не лише забезпечить приріст нових 

знань, але і створить методологічний фундамент для подальших наукових 

досліджень, в тому числі і тих, що стосуються розвитку понятійно-

категоріального апарату юридичної науки, оскільки понятійно-

категоріальний апарат юридичної науки не лише удосконалює та уніфікує 

розуміння явищ державно-правової реальності, але і забезпечує формування 

цілої системи узгоджених і взаємопов’язаних понять, категорій і термінів, 

позначених словами і словосполученнями, необхідних для подальшого 

пізнання вказаних явищ. 

Формування понятійно-категоріального апарату юридичної науки 

пов’язане із застосуванням всього комплексу методологічних підходів та 

методів наукового пізнання, які використовуються юридичною наукою для 

пізнання явищ і процесів державно-правової дійсності, тобто кожен елемент 

методології дослідження державно-правової дійсності потенційно здатен 

вплинути на формування та подальше удосконалення понятійно-

категоріального апарату юридичної науки. І антрополого-комунікативний 

методологічний підхід до пізнання права не є виключенням в цьому плані, 

оскільки дозволяє: 

 по-перше, виявити та здійснити аналіз істотних властивостей, ознак 

і закономірностей права крізь призму поєднання його антрополого-правової 

сутності та комунікативного виміру; 

 по-друге, обґрунтувати самостійне місце відповідного поняття, 

категорії або терміну в системі понятійно-категоріального апарату, що 

позначатиме досліджуване явище як елемент антрополого-комунікативної 

системи; 
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 по-третє, сформулювати найбільш точне визначення виокремленого 

поняття, категорії або терміну, що відображатиме його істотні властивості, 

ознаки і закономірності, розкриваючи його антрополого-комунікативну 

індивідуальність, спільність та відмінність з іншими явищами правової 

реальності [171, с. 26-27]. 

А. М. Васильєв у своїх ідеях справедливо вказував на те, що за своєю 

сутністю будь-яке наукове мислення, дослідження, незалежно від 

застосовуваного методологічного інструментарію відбувається, функціонує, 

а також в подальшому і розвивається у відповідній понятійній формі, що 

забезпечує чітке, ідеальне відтворення у змісті самого поняття сутності 

об’єкта, що пізнається, забезпечуючи акумулювання та подальшу 

концентрацію істинних знань (науково перевіреної та обґрунтованої 

інформації) про вказаний об’єкт [38, с. 57]. Продовжуючи вказану думку в 

контексті поточних процесів розвитку юридичної науки та формування її 

понятійно-категоріального апарату вважаємо, що за своїм змістом 

формування понятійно-категоріального апарату юридичної науки передбачає 

формулювання системи відповідних дефініцій, що включає в себе два 

елементи: 1) матеріальний зміст відповідного поняття, терміну або категорії, 

що позначає досліджуване явище; 2) формальний зміст, який фактично 

позначає форму виразу вказаного явища. Окрім того для обґрунтування 

самостійності відповідного поняття, категорії або терміну в системі 

понятійно-категоріального апарату юридичної науки, а також для 

формулювання його визначення необхідно встановити всі його істотні 

властивості, ознаки та закономірності, які всі без виключень мають бути 

залучені до складу самого визначення, бути взаємопов’язаними, відображати 

відмінність від інших явищ правової реальності.  

З методологічної точки зору вироблення понять, категорій і термінів в 

юридичній науці, а також їх удосконалення, наповнення новим змістом, 

впровадження в правотворчу, правоінтерпретаційну, правозастосовну 

практику є особливою інтелектуальною діяльністю вчених-правознавців, 
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змістом якої є застосування методологічного інструментарію, результатом 

чого є, по-перше, плюралізація підходів до формування понятійно-

категоріального апарату юридичної науки, по-друге, плюралізація підходів 

до визначення відповідних понять, категорій та термінів юриспруденції. Це 

пояснюється, з одного боку, певним суб’єктивізмом в теорії держави і права, 

що має тенденцію до посилення, а з іншого боку, існуючою доцільністю 

вдосконалення фундаментальних наукових досліджень в напрямку розробки 

понять, категорій і термінів, що будуть здатні адекватно відображати знання 

(інформацію) про закономірності в державно-правовій реальності. У зв’язку з 

цим в юридичній літературі обґрунтовані пропозиції щодо розробки 

«загального поняття права» як однієї з фундаментальних категорій [13, с. 23], 

що дозволить відтворити державно-правову дійсність у всій її повноті і 

відобразити у своєму змісті якісні характеристики права. Це дозволить 

нарешті визначити право як багатогранне і багатопланове явище об’єктивно 

існуючого світу [13, с. 9]. Нам важко погодитись з такою думкою, оскільки 

багатоманітність і складність права вже самі обумовлюють плюралізм його 

розуміння, водночас, така плюралізація має носити не виключно суб’єктно 

обумовлений характер, а повинна мати професійний характер, засновуватись 

на загальних принципах формування понятійно-категоріального апарату, 

формулювання і обґрунтування визначень понять, категорії та термінів 

юридичної науки.  

З точки зору антрополого-комунікативного методологічного підходу 

право як явище складне та багатоаспектне, обумовлене власним понятійно-

категоріальним значенням, а це, в свою чергу, зумовлює плюралізм 

відповідних формулювань вказаної категорії. Вказаний стан плюралізації 

розуміння права, з одного боку, зумовлює можливість вироблення і 

обґрунтування визначення поняття «право» так званого антрополого-

комунікативного змісту з точки зору його розуміння як антрополого-

комунікативної моделі, а з іншого боку, обумовлює доцільність вироблення 

узагальненого розуміння поняття «права», його універсалізації, що охопило б 
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більшість його істотних властивостей, ознак та закономірностей, основу 

якого може становити саме антрополого-комунікативний підхід до 

категоріального визначення права, що має антрополого-комунікативну 

сутність та комунікативний вимір.  

У своїй єдності існуючі визначення категорії «права» утворюють зміст 

понятійно-категоріального апарату, виступають засобом фіксації 

властивостей, істотних ознак та закономірностей права. Слід погодитись з 

думкою М. І. Панова, що правові категорії і поняття відображають певний 

рівень (зріз) знань (інформації) в області державно-правових явищ незалежно 

від того, чи включені вони чи ні в зміст позитивного права – закони або 

підзаконні нормативно-правові акти. Ці наукові правові утворення як 

результат наукового пізнання, безумовно, завжди передують їх офіційному 

(нормативно-правовому) визнанню і закріпленню в правовій матерії в 

процесі правотворчості [199, с. 3-4; 200, с. 18-19]. З огляду на це 

антрополого-комунікативний методологічний підхід до пізнання права як 

самостійної категорії не пов’язує категорійність права з його формально-

юридичним закріпленням, а обґрунтовує значно ширший підхід до його 

формулювання, що може мати як доктринальний рівень, тобто бути 

сформованим у положеннях правової доктрини, так і реальний рівень, тобто 

існувати і функціонувати в реальному житті соціуму та людини. Окрім того, 

можливо вести мову і про наявність юридичного рівня, за якого право 

набуває правових властивостей виключно будучи закріпленим за допомогою 

засобів юридичної техніки у змісті відповідних правових актів.  

Ми не погоджуємось з однобічним розумінням поняття права як такого, 

що закріплене за допомогою правових норм, яке, тим самим, набуває 

офіційного статусу, гарантується зі сторони держави [81, с. 28-29; 80, с. 139]. 

Така позиція, по суті, веде до ігнорування активної ролі правової науки, а 

також і юридичної практики в розробці її понятійного апарату, не відображає 

її активного впливу на правотворчість і тому з нею не можна погодитися 

[199, с. 4; 200, с. 19]. Антрополого-комунікативний методологічний підхід 
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надає можливість розкрити право не лише з точки зору його формального 

закріплення та загальнообов’язковості поширення на суспільні відносини, що 

фактично відображає форму комунікативних взаємовідносин між суб’єктами 

та антропологічну сутність права, що але і з точки зору його природи, 

сутності, змісту, походження, утворення, поширеності на суспільні 

відносини, що має не лише формально визначений загальнообов’язковий 

характер, а є явищем значно ширшим та багатоаспектним, відображаючи 

його реальність та дієвість в процесі упорядкування суспільних відносин.  

Формування та подальший розвиток понятійно-категоріального апарату 

юридичної науки – це складний тривалий процес, котрий фактично за своєю 

сутністю є особливим процесом формалізації результатів наукової діяльності 

в частині виявлення і узагальнення істотних ознак, властивостей 

досліджуваного явища [5, с. 147-164], відмежування факультативних, 

несуттєвих ознак досліджуваного явища та виявлення і відображення у змісті 

визначення закономірностей розвитку досліджуваного явища, найбільш 

істотних загальних (типових) ознак, відмінностей від інших споріднених 

явищ правової дійсності [190, с. 127; 17, с. 44-48; 16, с. 28-42]. Дослідження 

державно-правових явищ і процесів, а також формалізація визначень понять, 

категорій і термінів, які характеризують досліджувані явища і процеси, 

потребує відповідного методологічного підходу та/або методів наукового 

дослідження. В юридичній літературі наголошується на тому, що таким 

методом чи методологічним підходом може бути будь-який метод або підхід 

юридичної науки, який здатен забезпечити приріст наукових знань та вкласти 

в основу відповідного визначення ті властивості, ознаки, закономірності 

досліджуваного явища, що відображають його самостійність в системі 

понятійно-категоріального апарату. Незважаючи на те, що загальним і 

універсальним методом формування правових понять виступає діалектичний 

метод наукового пізнання [199, с. 5-6], що включає, як відомо, необхідні і 

дуже важливі етапи так званого «сходження від абстрактного до 

конкретного» [73, с. 69], і далі – «від конкретного до абстрактного» [273, 
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с. 436], інші методи та методологічні підходи юридичної науки також 

функціонально спроможні здійснити дослідження правових явищ на предмет 

їх понятійно-категоріальних аспектів. Тут завжди мають місце складні 

взаємопов’язані методи наукового пізнання та логіко-гносеологічні 

процедури, які можна охарактеризувати як внутрішньо суперечливий і 

одночасно органічно взаємопов’язаний і взаємодоповнюючий пізнавальний 

процес [199, с. 7].  

У науковій літературі існують також погляди, які розглядають сам 

понятійно-категоріальний апарат крізь призму його методологічних 

здібностей до вивчення правової дійсності [316, с. 176], водночас, на нашу 

думку, таке ототожнення понятійно-категоріального апарату із методом 

наукового дослідження є невиправданим, більш переконливо говорити про 

методологічне значення самих понять та категорій юридичної науки, у змісті 

яких концентровано розкривається їх природа, сутність, функціональне 

призначення тощо.  

Також слід зазначити і про те, що право як явище міждисциплінарного 

плану акумулює в собі не лише властивості, істотні ознаки і закономірності 

юридичного плану, воно включає в себе і характеристики соціологічного, 

політологічного, психологічного аспектів. Вважаємо, що слід підтримати 

думку вчених про те, що категорії і поняття варто класифікувати на 

філософські, що мають узагальнений характер та приватно-наукові, що 

вироблені виключно конкретною наукою і відображають в собі властивості, 

істотні ознаки та закономірності, які розкривають специфіку досліджуваного 

явища з точки зору предмету конкретної науки та його методологічної бази 

[57, с. 86-89]. Антрополого-комунікативний методологічний підхід до 

пізнання права в цьому плані здатен акумулювати пізнавальний потенціал 

антропології права та положень комунікативної теорії права, забезпечивши 

при цьому поєднання філософських підходів до визначення права, 

врахування існуючих конкретно-наукових поглядів на розуміння права та 

сприяти виробленню узагальненого визначення поняття «право». Тим самим 
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вказаний підхід здатен одночасно представити у досить концентрованому 

вигляді стан розвитку знань про право, а також стане засобом формування 

нових знань в сфері конкретного, тобто в сфері правознавства. Окрім того 

антропологічна сутність права та його комунікативний вимір здатні 

консолідувати результати наукових досліджень права теоретико-правового та 

галузевого характеру, забезпечуючи їх сталий розвиток та вдосконалення 

наукових розробок на основі узагальненого визначення права, а також 

забезпечивши фундаменталізацію наукового знання, з одного боку, та їх 

систематизацію на рівні теоретико-правового та галузевого розуміння права, 

з іншого. 

Продовжуючи наукове дослідження спробуємо встановити та 

охарактеризувати пізнавальні аспекти права, які потенційно можуть бути 

закладені в основу розуміння категоріальних закономірностей права шляхом 

застосування антрополого-комунікативного методологічного підходу, що 

дозволить в подальшому обґрунтувати його місце в системі понятійно-

категоріального апарату юридичної науки та розкрити право як особливу 

антрополого-комунікативну систему. Є. К. Шишкіна та О. О. Носирєв в своїй 

науковій праці визначають наукове пізнання в цілому як особливий вид 

пізнавальної діяльності, спрямований на вироблення об’єктивних, системно 

організованих і обґрунтованих знань про природу, людину і суспільство [322, 

с. 29]. Зокрема, наукове пізнання відрізняється від інших видів пізнавальної 

діяльності використанням спеціальних засобів та методів дослідження, 

характеризується системністю та структурністю. Наразі антрополого-

комунікативний методологічний підхід до пізнання права визначає його 

обумовленість такими людськими якостями, як: свобода, відповідальність, 

власність, які, як правові феномени, виникають не самі по собі, а у вигляді 

необхідних системних компонентів людського та соціального буття [211, 

с. 16-24]. Саме ця обставина визначає людиновимірність права та його 

розвиток в рамках комунікативної парадигми, а тому антрополого-

комунікативний підхід має перевагу в пізнанні та розумінні насамперед 
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людиноцентризму в праві, що може в подальшому становити основу для 

обґрунтування понятійного розуміння права. Окреслимо основні аспекти 

розвитку людиноцентризму. Одним з найвидатніших дослідників філософії 

людиноцентризму В. Г. Кременем здійснено фундаментальну розробку 

даного питання, враховуючи національну ідею, проблеми в освітньо-

соціальній сфері буття людини. Згідно до його позиції людиноцентризм – це: 

1) актуалізація гуманістичних тенденцій у сучасну епоху, відхід від 

раціоналізованих прагматичних імперативів; 2) нова якість філософсько-

освітнього розуміння ролі людини, що сьогодні переважає як масштаби 

класичного антропоцентризму, гуманізму, моралізму, так і філософської 

антропології і персоналізму, оскільки виходить за їх межі; 3) нова якість 

інноваційного мислення людини, яка переважає масштаби гуманізму та 

виходить за межі філософської антропології [121, с. 7, 12-13]. В даних 

аспектах науковець зосереджує нашу увагу на тому, що людиноцентризм є 

проявом нової парадигми мислення та світогляду, проте йде перебільшення 

сутнісних рамок змісту цього явища.  

В науковій літературі не існує загального підходу до розуміння 

сутності людиноцентризму. Його визначають і як ідеологію, концепт 

(концепцію), стратегію розвитку суспільства, філософію, напрям 

філософської думки, принцип, світоглядне мислення. На нашу думку, при 

вирішенні даного питання необхідно з’ясувати, а що змістовно 

протиставляється людиноцентризму. Впродовж історичного розвитку 

суспільства та зміни епох в людини виникають різні екзистенційні 

самовідчуття, які можуть бути типологізовані в різні світоглядні напрями, в 

залежності від того, чому надається найбільша цінність та безумовний 

пріоритет в той чи інший період. Професор В. Г. Кремень вважає, що 

«завдяки цьому концептуалізуються філософсько-світоглядні позиції» [120, 

с. 7-8], а саме – логоцентризм, космоцентризм, теоцентризм, 

антропоцентризм, соціоцентризм, економоцентризм тощо. Епохи 

змінюються, змінюються і пріоритети. Відповідно із встановленням нового 
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пріоритету здійснюється переорієнтація та зміна світогляду. Поява 

«постлюдини» або «протолюдини» в епоху постмодерну обумовило 

створення нової філософсько-світоглядної позиції людиноцентризму, 

основним пріоритетом якого є людина в новій якості з її потребам та 

інтересами як мета та смисл прогресу та розвитку світу в багатоманітності 

проявів. 

Людиноцентризм в праві має свої особливості, тому зупинимось на 

його аналізі, застосовуючи антрополого-комунікативний підхід. Право має 

вирішувати завдання «збереження, упорядкування, регулювання та 

спрямування соціального буття за певними ціннісними і цільовими 

векторами» [48, с. 189]. Актуальним буде питання, які саме цінності та їхній 

спосіб функціонування притаманні певному періоду розвитку права. 

Професор Т. З. Гарасимів вважає, що «ці фактори детерміновані логікою 

культурно-цивілізаційного процесу етносу (етносів), нації, їхньою історією в 

минулому та стратегією в майбутнє» [48, с. 189]. В кінці XX століття та на 

початку XXI активно відбулись зміни в ідеології українського права з 

державоцентризму на людиноцентризм, що було обумовлено відходом від 

радянської доктрини права та побудови власної національної традиції права з 

урахуванням європейських цінностей. В дисертаційному дослідженні 

М. С. Кельмана доведено, що «важливими тенденціями розвитку сучасного 

правознавства є актуалізація людиноцентристських наукових досліджень у 

сфері як приватного так і публічного права» [102, с. 59-76]. Отже, пізнання 

права все більше орієнтоване на засади людиноцентризму, що дозволяє не 

лише розкрити його сприйняття, але і забезпечити удосконалення його 

формулювання. Водночас, в окремих наукових дослідженнях існує і інша 

позиція, що зміна відбулась не на людиноцентризм, а «на його 

модифікований у відповідності до теперішніх українських реалій різновид – 

“соціоцентризм”» через «низький рівень цивілізаційного розвитку 

української держави», а тому «пропонується здійснювати подальше 

оновлення права України проводити у трьохвимірній системі соціальних 
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координат – «людина», «суспільство» та «держава» [125, с. 48]. На нашу 

думку, вживати термін соціоцентризм як один з різновидів людиноцентризму 

є некоректним, оскільки змістовно він протиставляється 

людиноцентристській парадигмі. Соціоцентричний напрям, прикладом якого 

слугує марксизм, встановлюючи пріоритет соціуму, культури, стверджує 

принцип соціального детермінізму, згідно з яким індивід є залежним від 

загального плану історії, великих соціальних спільностей [120, с. 7]. 

Трьохвимірна система соціальних координат «людина – суспільство – 

держава» дійсно потребує модернізації. На думку С. В. Бобровник, «на зміну 

етатистським та юснатуралістським уявленням повинно прийти пізнання 

того, що зазначені суб’єкти є насамперед партнерами, які функціонують у 

людському середовищі й разом вирішують загальні завдання» [28, с. 32]. Як 

ми вже зазначали в попередньому розділі дисертації, антрополого-

комунікативний підхід до розуміння і дослідження права являє собою синтез 

двох складових: індивідуального (суб’єктивного), що пізнається за 

допомогою антропологічного аспекту і соціального (об’єктивного), 

досліджуваного в межах комунікативного аспекту права. Саме тому існує 

необхідність застосування антрополого-комунікативного підходу, який за 

своєю сутністю спрямований на забезпечення компромісності та спроможний 

вдосконалити взаємозв’язок індивіда та соціуму, виходячи з філософсько-

світоглядної позиції людиноцентризму в праві. 

Основою концепції людиноцентризму є права та свободи людини і 

громадянина. З огляду на положення статті 3 Конституції України: людина, її 

життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх 

гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава 

відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення 

прав і свобод людини є головним обов’язком держави [117], можливо 

стверджувати про закріплення людиноцентризму в праві на законодавчому 

рівні, але з урахуванням антрополого-комунікативного підходу право 
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неможливо звести до якогось одного елементу: «норми», «правовідносин», 

«закону», «правових емоцій», «звичаю» чи інше. Тому пізнання права та 

подальше його формулювання крізь призму антрополого-комунікативного 

методологічного підходу доцільно здійснювати крізь призму дослідження 

людиноцентризму в праві, в межах чого можливо з’ясувати стан 

інтегрованості правових цінностей у взаємовідносини між людьми. 

Одним з перших науковців, хто досліджував право та права людини за 

допомогою феноменолого-комунікативного підходу та антропологічної 

парадигми, став професор А. В. Поляков. Важливо відзначити, що згідно з 

його баченням антропологічний ракурс наукового дискурсу про права 

людини сумісний з філософською позицією антропоцентризму, що допускає і 

наукове, і релігійне світобачення. На думку С. С. Хоружего, 

антропоцентризм є принципом «центральності» людини у всесвіті (сутнісної, 

діяльнісної, проектної); але цей принцип не визначає відносин людини з 

іншими елементами світобудови, він сумісний як з установкою панування, 

так і з установкою служіння по відношенню до них [211, с. 8-15]. Як бачимо, 

для вирішення цієї проблеми варто застосовувати антрополого-

комунікативний підхід в пізнанні людиноцентризму в праві, оскільки саме 

«комунікація виступає як антропологічна константа людини» та в свою чергу 

комунікативна спрямованість людської особистості створює «природні» 

передумови для існування права як наслідку існування міжсуб’єктних 

взаємообумовлених відносин [211, с. 10-19]. 

Актуалізується проблема людиноцентризму в праві як основи розуміння 

права і в рамках тенденції до глобалізації та інтеграційних процесів 

правового та суспільно-політичного життя. В сучасній науковій праці, 

присвяченій проблемам міжнародних систем в умовах глобального розвитку, 

окремо ґрунтовно розглядається людиноцентризм як антропологічна 

парадигма євроінтеграційної політики. Автори вважають, що кінцева мета 

людиноцентризму як антропологічної парадигми євроінтеграційної політики 

– це олюднення оточуючого світу природи і суспільства з позицій 
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розвиваючих потреб людини. Це означає, що критерієм суспільного прогресу 

і його кінцевою метою виступає людська особистість, можливість і 

перспектива її усестороннього розвитку, а також її універсалізація у 

масштабах культури, соціуму і природи [264, с. 286], а також права і 

держави. Погоджуючись із цією думкою та в її продовження варто 

виокремити перспективи розвитку наукового пізнання людиноцентризму в 

праві з урахуванням надбань зарубіжних наукових досліджень. Наприклад, 

піднімається проблема взаємодії людини і природи [344, с. 273-280] в зв’язку 

з глобальним масштабом екологічних катастроф і як наслідок пропонується 

змінити згодом ідеологію людиноцентризму на екоцентризм 

(природоцентризм), в тому числі і в праві. В рамках концепції 

людиноцентризму важливо розуміти, що людина та її життя є головним 

пріоритетом світобуття не тільки для задоволення її інтересів та потреб «тут і 

зараз», а і для збереження себе як виду в майбутньому. Без природного 

навколишнього середовища це неможливо, оскільки людина є його частиною 

та залежить від нього в багато чому, тому актуалізується розвиток 

екологічного права. Отже, в сучасній правовій науці людиноцентризм – це 

нова філософсько-світоглядна позиція, яка має потенціал стати вирішенням 

багатьох теоретико-правових проблем, що активізувались на початку XXI 

століття. В одній зі своїх наукових статей ми прийшли до висновку про те, 

що за допомогою антрополого-комунікативного підходу пізнання права крізь 

призму людиноцентризму має всеохоплюючий характер, за якого людина як 

соціокультурна істота, її права та свободи, інтереси та потреби визнаються 

найвищою цінністю для держави та суспільства. Одночасно і комунікація 

відповідно до моделі «людина – суспільство – держава» має здійснюватись 

на засадах рівності, партнерства, ідеалах справедливості та соціального 

консенсусу і саме людина є пріоритетом для цивілізаційного прогресу. 

Людиноцентризм з позиції антрополого-комунікативного типу правопізнання 

– це людський вимір права, діалог і толерантність між суб’єктами правової 

комунікації як імперативи людських відносин та орієнтація на реальні 
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потреби сучасної людини, що забезпечують можливість виживання в 

кризовому соціумі постмодерної епохи. Зокрема, людина здійснюючи свою 

діяльність, реалізуючи себе та будучи в центрі уваги Всесвіту має із 

відповідальністю ставитись в рамках комунікації та взаємодії з іншими 

індивідами, суспільством, природою та іншими проявами світобудови [173, 

с. 219-220]. 

Розуміння права крізь призму антрополого-комунікативного 

методологічного підходу потребує аналізу також комунікативної складової 

права як невід’ємної його властивості в межах якої право виникає, 

розвивається, існує, функціонує, удосконалюється тощо. На переконання 

А. С. Токарської трактування права як засобу комунікації є поступом до 

сучасних раціональних правовідносин. Норми не повинні довільно 

привноситись у суспільне буття, а навпаки – мають виявлятися в контексті 

останнього як інтеракції оптимальної суб’єкт-суб’єктної взаємодії [283, 

с. 36]. 

Комунікативність як аспект визначення категорійності права 

обумовлена, насамперед, природною спроможністю людини ініціювати, 

брати участь, змінювати та припиняти взаємовідносини із іншими 

індивідами, а також завдяки цьому отримувати інформацію, її акумулювати, 

аналізувати та вчиняти в подальшому відповідні вольові поступки або 

утримуватись від їх вчинення. Окрім того, комунікативність права зумовлена 

також особливостями психіки людини, її здатністю до керування та 

підкорення, наслідками чого є комунікативна інтерсуб’єктивна взаємодія, що 

виявляється в правовій культурі, у соціальних інститутах, у правових текстах 

і втілюється в правосвідомості, правових нормах і правових відносинах, що 

утворюють єдину правову структуру [214, с. 1]. Таким чином право 

розуміється як універсальний засіб унормовування інтеракції для суб’єктів 

комунікації, забезпечуючи в подальшому виникнення, зміну, скасування 

комунікативних зв’язків у правовій сфері. Комунікативний аспект у 

розумінні права має важливе значення для формулювання правових норм в 
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процесі творення права, а також і для подальшої інтерпретації права та його 

застосування. Єдині підходи до визначення права забезпечують 

комплексність, одноманітність, єдиний стиль формулювання правових норм, 

а також можливість точного та однозначного розуміння права та його 

подальше поширення у взаємовідносинах між суб’єктами права. 

Аналізуючи позиції російських вчених щодо визначення понять 

правова комунікація чи правове спілкування, А. В. Поляков приходить до 

висновку, що науковці, зазвичай, не бачать в цьому феномені головного. 

Комунікацію потрібно розглядати як первинний та основний факт 

соціального життя, факт, який змушує дивитись на людину крізь призму 

іншої людини. Якщо це не так, то жодна комунікативна теорія права є 

невірною. Звідси феноменологічною можливо виявити лише комунікацію, а 

право можливе тільки як епіфеномен комунікації, що діє в її межах та 

залежить від її можливостей. Право «як воно є» - це право як комунікація. 

Вчений виходить із припущення про те, що право само і є видом соціальної 

комунікації, суб’єкти якої на основі інтерпретації правових текстів 

реалізують свої права і обов’язки. Наявність у правовій комунікації 

експліцитної і імпліцитної сторін дозволяє виокремити формальні і ціннісні 

підстави права [213, с. 66-65]. 

Поза комунікації право взагалі неможливе, оскільки поза комунікації 

існує не право, а лише деякі матеріальні об’єкти. Умовою правогенези є не 

виникнення держави, а формування психосоціокультурних реалій, що мають 

комунікативну спрямованість, в яких знаходять свою об’єктивацію правові 

тексти, правові норми і правові відносини, які породжуються 

інтерсуб’єктивною (комунікативною) діяльністю членів соціуму.  

Ще однією важливою ідеєю комунікативного підходу є те, що уявлення 

про наявність чи відсутність права в конкретному суспільстві, пов’язується 

не із наявністю чи відсутністю законів, а із наявністю чи відсутністю 

реальних прав і обов’язків самих членів суспільства, наявністю правової 

комунікації [213, с. 63-64]. Російський науковець відзначає, що правова 
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комунікація дозволяє зрозуміти інтегративну сутність права в рамках 

комунікативної теорії і ця інтегративність виявляється не через суміщення 

різних ознак права, а через виокремлення позиції, з якої ці різні ознаки права 

виявляються елементами цілісного праворозуміння. Таким є погляд на право 

як на феномен комунікації. Право подається як цілісна багатоєдність, в 

основі якої лежить ідея розвитку цілого через розвиток його елементів [213, 

с. 65-67]. 

Комунікативність права в контексті формування понятійно-

категоріального апарату юридичної науки та визначення поняття «права» 

дозволяє врахувати такі аспекти права як право на комунікацію, право як 

комунікативну систему, комунікативні механізми правової діяльності, 

комунікативна природа права, правова комунікація, правовий конфлікт та 

правовий компроміс,  правова комунікація; система комунікативного права 

тощо.  

Таким чином, антрополого-комунікативний методологічний підхід до 

пізнання права дозволяє виокремити та охарактеризувати пізнавальні аспекти 

права, які потенційно можуть бути закладені в основу розуміння його 

категоріальних закономірностей, основу яких становлять положення про:  

 поєднання в праві антропологічних засад його сутності та 

комунікативної парадигми його зародження, становлення, розвитку, 

удосконалення та функціонування, що заснована на ідеях визнання людини 

найвищою соціальною цінністю та взаємодії між суб’єктами соціуму; 

 можливість збалансування ідей абсолютизації людини та її взаємодії 

з іншими суб’єктами соціуму як передумови зародження, становлення, 

розвитку, удосконалення та функціонування права; 

 поєднання таких пізнавальних моделей в праві як «я ↔ інші», за 

якої в якості «Я» виступає індивід, наділений властивостями 

індивідуальності, наявності потреб та інтересів, соціалізованості, мислення, 

відповідальності, а під категорією «Інші» розуміються інші індивіди, 

соціальні групи, суспільство в цілому; а також моделі «людина ↔ 
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суспільство ↔ держава», що засновується на партнерських засадах, 

націлених на досягнення правового компромісу; 

 панування біполярної моделі соціального життя, що заснована на 

поєднанні інтересів людини та суспільства, а також людиновимірної 

парадигми з комунікативною складовою для забезпечення ефективної 

взаємодії між індивідом та соціумом; 

 об’єктивну необхідність створення ефективної комунікації 

(взаємодії), що заснована на людиноцентристських засадах з метою 

забезпечення результативності творення права, його інтерпретації та 

застосування. 

Належна доктринальна розробка понятійно-категоріального апарату 

юридичної науки має принципове значення для правотворчої діяльності, 

якості законодавчої бази та правового впорядкування суспільних відносин. 

Правові поняття являють собою результати розумової діяльності людини, які 

виявляються у системі термінів, правових визначень, дефініцій, які 

закріплені за допомогою правових норм, що відображають істотні ознаки, 

властивості, відмінні ознаки явищ та процесів, характеризуючи їх 

автентичність і відмінність від інших явищ та процесів правової реальності 

[260, с. 114]. В свою чергу правові категорії визначаються як такі, що є 

ширшими за обсягом, ніж поняття, є узагальненими та фундаментальними 

визначеннями, які фіксують суттєві закономірні зв’язки і відносини в сфері 

правової дійсності, характеризуючи явища та процеси, закладаючи при цьому 

основи їх законодавчого закріплення та подальшої наукової розробки. 

М. І. Панов справедливо звертає увагу на те, що, чим глибше і досконаліше 

розроблені (сформовані) правові поняття і категорії юридичної науки, тим 

досконаліше позитивне право як таке, тим точніше і якісніше воно здатне 

регулювати відповідні суспільні відносини. Ось чому проблема формування 

понять і категорій правової доктрини є найважливішим її завданням і 

власним призначенням [199, с. 5-6]. Сучасна законодавча база України 

налічує широке коло законодавчих термінів, водночас якість їх 
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формулювання та правового закріплення викликає серйозні зауваження зі 

сторони науковців в частині їх багатозначності закріплення (наприклад, 

термін «очищення влади (люстрація)», що вживається у одноіменному Законі 

України «Про очищення влади» від 16.09.2014 року № 1682-VII може мати 

різну інтерпретацію [90], наявності дублювань та повторів термінів 

(наприклад, термін «документ», визначення якого міститься в Законі України 

«Про інформацію» від 02.10.1992 року № 2657-XII [88] як матеріальний 

носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та 

передавання у часі та просторі; та в Законі України «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу» від 27.01.1995 року № 32/95-ВР [87] як матеріальна 

форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації, 

зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або 

іншому носієві); відсутності визначень термінів, що вживаються в 

нормативно-правовому акті (наприклад, Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації» від 09.04.1999 року № 586-XIV [89] взагалі не 

містить визначень термінів які в ньому вживаються; в юридичній практиці 

особливо «відчутним» є відсутність визначення поняття «акти місцевих 

державних адміністрацій», що створює проблеми в практиці застосування 

законодавчих положень, що вміщують вказаний термін) тощо. На нашу 

думку, головний недолік правового закріплення термінів в законодавчій базі 

України полягає, насамперед, у надмірній плюралізації розуміння права та 

відсутності єдиного доктринального підходу до його визначення. 

Враховуючи аналіз поглядів вчених на питання пізнавального 

потенціалу антрополого-комунікативного методологічного підходу до 

пізнання права, вважаємо за можливе та доцільне узагальнити значення 

вказаного методологічного підходу на сучасному етапі формування та 

удосконалення понятійно-категоріального апарату юридичної науки в межах 

наступних положень:   

 світоглядно-орієнтаційне значення, змістом якого є функціональна 

здатність антрополого-комунікативного методологічного підходу 
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забезпечити узагальнення розуміння права як багатоаспектного явища в 

межах філософського, загальнонаукового, спеціально-наукового (історико-

теоретичного, галузевого та спеціально юридичного) плану, а також 

здійснити вияв, акумулювання та аналіз властивостей, істотних ознак і 

закономірностей права, сформулювати найбільш точне визначення поняття 

«право», що відображатиме його істотні властивості, ознаки і 

закономірності, розкриваючи його антрополого-комунікативну 

індивідуальність, спільність та відмінність з іншими явищами; 

 методолого-орієнтаційне значення, що полягає у спроможності 

антрополого-комунікативного методологічного підходу узагальнити та 

акумулювати функціональний потенціал антропології права та 

комунікативної теорії права, сформувати самостійний методологічний підхід 

до пізнання права, що здатен виробити стратегію наукового дослідження 

права та може бути застосований до вивчення права як складного 

багатоаспектного антрополого-комунікативного феномену, орієнтованого на 

вироблення і обґрунтування антрополого-комунікативної концепції права; 

 формально-орієнтаційне значення, що виявляється у 

функціональній здатності антрополого-комунікативного методологічного 

підходу до узагальнення визначень понятійно-категоріального апарату 

юридичної науки, їх уточнення крізь призму поєднання антрополого-

правової сутності та комунікативного виміру права, що становитиме основу 

для подальшого термінологічного визначення правових понять і категорій та 

їх подальшого закріплення в положеннях чинного законодавства України. 

 

 

2.2 Право як антрополого-комунікативна модель 

 

Наукове дослідження функціонального призначення антрополого-

комунікативного методологічного підходу крізь призму його застосування до 

формування та удосконалення понятійно-категоріального апарату юридичної 
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науки потребує дослідження самого феномену права як особливої 

антрополого-комунікативної моделі, що обумовлена його антропологічними 

властивостями, поєднаними з комунікативною парадигмою його утворення, 

розвитку, існування та функціонування. У попередньому підрозділ дисертації 

ми звертали увагу на значення анторополого-комунікативного 

методологічного підходу для визначення права як самостійної категорії, що 

забезпечує врахування існуючих підходів до його формулювання, 

акумулювання його властивостей, істотних ознак та закономірностей, вияв 

переваг та недоліків існуючих підходів до визначення поняття «право», а 

також обґрунтування власного розуміння права, вклавши в його основу 

антропологічні засади сутності права та пізнавальні положення 

комунікативної парадигми його зародження, становлення, розвитку, 

удосконалення та функціонування, що засновані на ідеях визнання людини 

найвищою соціальною цінністю та комунікативних зв’язків між суб’єктами 

соціуму як основи утворення і реалізації права. Аналіз функціональних 

можливостей антрополого-комунікативного методологічного підходу 

підтверджує, що максимально повно вказаний методологічних підхід 

стосовно пізнання права розкривається шляхом виокремлення та аналізу 

права як особливої антрополого-комунікативної моделі. Це дозволяє: 

 по-перше, з’ясувати закономірності становлення і розвитку 

взаємодії антропології права та комунікативної теорії права крізь призму їх 

пізнавального потенціалу; 

 по-друге, виокремити та проаналізувати антрополого-комунікативні 

закономірності зародження, становлення, розвитку, вдосконалення та 

функціонування права; 

 по-третє, встановити місце права як особливого антрополого-

комунікативного феномену в системі явищ соціальної дійсності; 

 по-четверте, розкрити зміст та структуру права як особливої 

антрополого-комунікативної моделі. 
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Незважаючи на досить обмежений стан наукового дослідження 

антрополого-комунікативного методологічного підходу в цілому та по 

відношенню до пізнання права, зокрема, слід вказати на те, що в юридичній 

літературі вченими подекуди піднімається питання про важливість пізнання 

права крізь призму антропологічної або комунікативної моделі. Це 

обумовлено, насамперед, існуючою зміною парадигм в науковому 

юридичному мисленні, що супроводжується доцільністю подолання 

класичної парадигми правового мислення, в результаті виникає прагнення до 

виходу за межі раціоналістичних традицій класичного правового мислення, 

що отримує своє втілення, в тому числі і у спробі створення і обґрунтування 

принципово нових моделей правового життя суспільства, гармонійно 

вбудованих в морально-ідеологічний і соціокультурний контексти [186, с. 27-

28], які засновані на антрополого-комунікативних аспектах, визначаючи 

відповідні моделі правового життя, втілюючи їх в реальну поведінку 

суб’єктів. Корисність такого дослідження полягає, насамперед, у визнанні, 

обґрунтуванні та застосуванні органічно поєднаного людського та 

інформаційного виміру в соціальному середовищі, що супроводжується 

поточним тяжінням до об’єктивності наукового пізнання, раціональності 

наукового мислення [312, с. 29-30]. Обґрунтованою в цьому аспекті є думка 

О. О. Агафонової про те, що антропологічний підхід (так само і у поєднанні з 

пізнавальними положеннями комунікативної теорії права. – прим. авт.) 

зміщує центр науково правового дослідження з формально-юридичного 

підходу, позитивістської інтерпретації права, концентруючи науковий аналіз 

на людині як безпосередньому носієві суб’єктивного права, його особливої 

цінності і значущості в об’єктивному праві. Природно, що, створюючи 

імператив цінності людини над публічними правовими засадами, 

забезпечується гнучкий науковий підхід до інтерпретації сутності правових 

систем світу, доводиться обґрунтованість існування національних систем 

права, створюється інструмент для розуміння сутнісних якостей і 

властивостей права, його моделювання не лише у вузькому позитивному 
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сенсі, але і права як соціального явища, більш широкого поняття, ніж закон 

[2, с. 66]. 

Слід підтримати вказані погляди вчених та окремо наголосити на тому, 

що вивчення будь-якого питання методології в юридичній науці потребує 

аналізу особливостей самого явища, що вивчається за допомогою вказаного 

методологічного підходу. Це дозволить з’ясувати його пізнавальні основи, а 

також встановити аспекти його розуміння крізь призму застосування 

відповідного методологічного підходу, визначення його закономірностей як 

особливого феномену, системи, моделі, комплексу тощо. Особливе значення 

має вивчення права крізь призму антрополого-комунікативної моделі як 

явища, що відображає в собі уявлення реальності у певній формі (моделі), 

дозволяє встановити антрополого-комунікативні аспекти вказаної реальності, 

тим самим сприяє отриманню відповідей на ті питання, що становлять 

пізнавальний інтерес в межах цієї дисертаційної роботи, а саме з’ясувати 

теоретико-правові аспекти природи, змісту та функціонального призначення 

антрополого-комунікативного методологічного підходу до пізнання права. З 

огляду на вказане вище, в межах цього підрозділу дисертації вважаємо за 

доцільне: 

 по-перше, здійснити критичний аналіз існуючих підходів до 

розуміння визначення права, з’ясувати та охарактеризувати стан наукового 

дослідження права, його визначення як самостійної юридичної категорії; 

 по-друге, оскільки проблематика розуміння соціальних явищ крізь 

призму моделювання представлена як в межах антропології права, так і в 

межах різноманітних теорій комунікації, вважаємо за доцільне узагальнити 

наукознавчий потенціал положень антропології права та теорій комунікацій 

до розуміння права крізь призму моделювання; 

 по-третє, охарактеризувати право як антрополого-комунікативну 

модель, розкрити його ознаки та обґрунтувати визначення як самостійної 

юридичної категорії. 
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Слід зазначити, що сучасна юридична наука сформувала надзвичайно 

широкий комплекс підходів до визначення права, які засновані на 

виокремленні, визнанні і обґрунтуванні «важливості» тих або інших аспектів 

права, які в подальшому закладені в основу його визначення. Водночас, 

юридична наука фактично акумулює широкий спектр підходів до визначення 

права, певною мірою залишаючи поза увагою проблематику 

фундаментальності дослідження понятійних закономірностей права, 

вироблення цілісних підходів до його розуміння та визначення, допускаючи з 

наукової точки зору надмірно невиправдану кількість окремих авторських, 

досить однобічних, недостатньо обґрунтованих підходів. Причиною цього є, 

насамперед, існуюча криза в положеннях існуючих типів правопізнання та 

праворозуміння, їх надмірна консервативність та інертність щодо сприйняття 

сучасного права, нездатність повноцінно врахувати його багатоаспектність, 

узагальнити його властивості, істотні ознаки і закономірності, розробити нові 

підходи раціонального типу правосприйняття.  

Ускладнює ситуацію з розвитком розуміння права існуючий вплив 

радянських традицій до визначення права як елементу базису, що залежить 

від держави як основного джерела позитивного права, єдиного можливого 

суб’єкта інтерпретації та реалізації права, його гарантування, охорони та 

захисту. Все це обумовлює певне гальмування у виробленні нових підходів 

до правопізнання і праворозуміння. Окрім того, призводить до штучного 

відмежування одне від одного категорій «право», «суспільство», «людина», 

«права людини», «суспільні відносини», «правовідносини», «правовий 

порядок», «законність», які фактично не лише досліджуються окремо один 

від одного, але і в методологічному плані результати їх пізнання 

застосовуються окремо, поза їх поєднанням в процесі вироблення і 

використання методологічних підходів до вивчення права. Розуміння 

категорії «суспільство» в контексті пізнання права враховується 

аксіоматично, суто як явище, в межах якого виникає, існує і функціонує 

право, яке існує незалежно від права, водночас, пов’язане з ним, а суспільні 
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відносини виступають лише сферою, в межах якої можуть існувати 

правовідносини. Так само і категорія «людина», її інтереси, потреби, 

існування в правовому середовищі розглядаються як окремий аспект 

формування і функціонування права, який рівною мірою присутній поряд із 

іншими факторами, що обумовлюють зародження, виникнення та розвиток 

права.  

Про поєднання антропологічних і комунікативних аспектів до 

визначення права в науковій літературі згадується лише окремими вченими і 

переважно поза питанням категорійності права, його визначення, 

методологічного потенціалу поєднання антрополого-правових та 

комунікативних властивостей права, можливості його визначення шляхом 

побудови відповідних моделей.  

Сучасний постнекласичний етап розвитку праворозуміння трансформує 

уявлення про право, яке вже розглядається не повністю відірваним від 

людини, а характеризується як людиновимірне явище, зумовлене 

різноманітними соціальними та психологічними факторами свого існування і 

функціонування. Водночас, право все одно розглядається крізь призму 

самостійності, відірваності від людини, хоча і визначається таким, що 

породжене людиною, зумовлене його соціопсихологічним розвитком, а 

також є пов’язаним з системою правових комунікацій [216]. Посткласичний 

етап правопізнання свідчить про недостатність розробки права, потребує 

посилення вивчення проблем його багатоаспектності та багатовимірності, 

вироблення і обґрунтування комплексних методологічних підходів до його 

пізнання. Це підтверджується і поглядами вчених про те, що сьогодні ми є 

свідками не стільки розвитку і вдосконалення уявлень про право, скільки їх 

переосмислення і зміни, додаткового обґрунтування і критики [52, с. 38], а 

витребуваним є саме формування цілісного посткласичного визначення, 

розвиток нових наукових посткласичних концепцій права [268, с. 622-623], 

які б були взаємопов’язані, засновані на широкому спектрі методологічних 

підходів наукового пізнання, розкривали б цілісне бачення феномену права, 
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де ключова роль відводилась би в тому числі і аспектам його антропології та 

комунікативної парадигми.  

Такий стан наукового дослідження права, його визначення як 

самостійної юридичної категорії, зумовлює однобічність уявлень про нього, 

розпорошеність наукового пізнання, відсутність єдиних методологічних 

засад до його вивчення та вироблення нових сучасних концепцій права. 

Особливість сучасного стану визначення права полягає у: 

 по-перше, відірваності права від людини, як єдиної біологічно та 

соціально цінної істоти;  

 по-друге, невиправданому категоричному протиставленні 

індивідуальності та колективності в праві, що призводить до підміни понять 

«людина» та «індивід», відособленості людини від правової сфери 

життєдіяльності соціуму, а також штучного визнання аксіоматичності 

положення про життєдіяльність людини виключно як елементу соціальної 

спільноти, що призводить до нівелювання людської природи та сутності як 

основи права, його утворення, розвитку удосконалення та функціонування; 

 по-третє, невизначеності комунікативних засад людського 

середовища в питанні зародження, виникнення, розвитку та функціонування 

права, а сама комунікація крізь призму правового життя соціуму 

визначається як шлях (сфера) реалізації індивідуальних можливостей 

людини, що в цілому мають соціально зумовлений характер, забезпечують 

збалансування інтересів індивідів, їх об’єднань, соціальних спільнот, 

публічних інституцій, в тому числі держави, міжнародного співтовариства, 

тим самим слугуючи засобом досягнення компромісу та соціальної гармонії; 

 по-четверте, відсутності єдиних сучасних концепції розуміння 

права, що дозволили б з принципово нової методологічної позиції розкрити 

право як складний феномен, що органічно існує, функціонує і розвивається в 

людському середовищі. 

Проблематика розуміння соціальних явищ крізь призму моделювання 

представлена як в межах антропології права, так і в межах різноманітних 
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теорій комунікації. Тому вважаємо за доцільне узагальнити наукознавчий 

потенціал положень антропології права та теорій комунікацій до розуміння 

права крізь призму моделювання. Необхідно наголосити на тому, що в межах 

антропології права досить активно вивчається проблематика звичаєвого 

права, його виникнення, становлення та розвитку як явища, що породжене 

життєдіяльністю людей, в результаті багаторазового повторювання 

поведінки людей, що підсвідомо набуває звичаєвого характеру та в 

подальшому доповнюється і правовими властивостями. Крізь призму 

вивчення звичаєвого права пропонується розуміти певні моделі поведінки, 

що сформовані історично, санкціоновані державною владою, що виникає 

разом з державою на перших етапах соціального розвитку [160, с. 123-124]. В 

свою чергу О. В. Малько та М. І. Матузов розкривають розуміння звичаєвого 

права як моделі поведінки, що склалась історично у взаємовідносинах між 

людьми, в яких найбільш повно виражаються інтереси і потреби людини, 

оскільки саме людиною і породжені ці моделі поведінки [158, с. 345]. 

Об’єктивність та первинність звичаєвого права відзначається в поглядах 

Є. М. Трубецького, який наголошував на тому, що воно походить від самих 

людей, від їх життя, усталеності взаємовідносин, є найбільш гармонічною, 

здатною побудувати алгоритми їх поведінки. Загальнообов’язковість цих 

алгоритмів поведінки зумовлюється не стільки діяльністю держави по їх 

санкціонуванню, скільки їх авторитетністю, об’єктивною доцільністю та 

визнанням зі сторони суспільства. Об’єктивність та первинність правового 

звичаю полягає в тому, що всі інші нормативні акти, що походять від 

державної влади мають спиратися на існуючі звичаї [284, с. 68]. 

Антропологічні аспекти звичаєвого права відзначають у своїх поглядах і інші 

вчені, наголошуюючи на їх первинності, орієнтуючій ролі, яку воно виконує, 

в контексті розвитку інших форм права [44, с. 413-415]; відображають в собі 

сучасне європейське соціально-правове мислення [186, с. 1-2]. Слід 

погодитись із думкою Д. Ю. Шапсугова, який вказує на те, що звичаєве право 

і сьогодні зберігає досить потужний регулятивний потенціал, що виявляє 



146 

 

себе часто поряд, а іноді на противагу нормативно-правовим актам держави 

[318, с. 252]. Г. Дж. Берман звертає увагу на те, що розуміння права 

виключно з точки зору його технічного нормативного виразу є помилковим, 

потрібен більш комплексний підхід, що дозволить відновити соціально-

антропологічне сприйняття права, за якого нормативність має сприйматись 

суто як технічний засіб виразу права, його моделювання у вигляді правил 

поведінки, що спрощує подальше сприйняття права. На переконання вченого 

технократичне ставлення до права призвело до відчуження від нього [26, 

с. 17], нам необхідно повернутись до сприйняття права як складного 

організму, сутність якого виявляється у людській природі, людській цінності, 

яке пов’язане з культурою народів, з іншими соціальними засобами 

впорядкування взаємовідносин між людьми (релігією, мораллю, політикою, 

звичаєм тощо). 

Подібним є і підхід І. Л. Честнова, який обґрунтовує інтегративне 

розуміння права та здійснює аналіз положень психологічного, 

феноменологічного, екзистенціального, герменевтичного та інших підходів 

до розуміння права. Підсумовуючи аналіз вчений засновує свої ідеї на 

антропологічних засадах визначення права, в основу яких вкладає ідеї 

модельності (визначеності) комунікативної взаємодії людей, де важливу роль 

відіграє психіка людини. Тому під поняттям «право» вчений вважає за 

доцільне розуміти психічні переживання імперативно-атрибутивного 

характеру як продукти індивідуальної інтуїції, що формується в конкретній 

життєвій ситуації, як порядок соціального спілкування, що забезпечує 

розвиток вільної екзистенції і т.п. [314, с. 67-69]. В. В. Лапаєва, 

виокремлюючи та досліджуючи антропологічний тип праворозуміння, 

доводить можливість застосування відповідного методологічного підходу, 

функціональні можливості якого дозволяють визначити право як явище, 

витоками якого є людина як соціобіологічна істота, особливо її психіка, 

генетика, гендерні особливості тощо. Таким чином саме антропологічний 

методологічний підхід до пізнання права дозволяє вивчити право крізь 
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призму складного комплексу соціально-біологічних факторів, що впливають 

на позицію законодавця і суб’єкта правозастосування в процесі пізнання, 

створення і застосування ними права [129, с. 9-10]. 

В. К. Бабаєв включає до змісту визначення права ідеї його існування у 

вигляді модельних установок, заснованості права на людській справедливості 

та на ідеях свободи; форма виразу права переважно знаходить своє 

закріплення в положеннях законодавства, а призначенням права є 

регулювання суспільних відносин. Як результат вчений пропонує визначення 

поняття «права», поєднуючи ідеї антропологічності природи і змісту права, 

його будови у вигляді відповідного комплексу моделей та комунікативності 

свого втілення у взаємовідносинах між людьми. Таким чином «право» являє 

собою систему нормативних установок, що спираються на ідеї людської 

справедливості і свободи, що виражена переважно в законодавстві і регулює 

суспільні відносини [185, с. 111]. 

Р. З. Лівшиць в межах обґрунтованого інтегративного підходу до 

розуміння права, в якому поєднані положення психологічного, 

аксіологічного, соціокультурного підходів до праворозуміння, робить спробу 

надати відповідне визначення права, під яким розуміє нормативно закріплену 

справедливість, яка полягає в реалізації суспільного компромісу [135, с. 68]. 

Фактично у цьому визначенні вчений поєднує ідею нормативності права, що 

забезпечує вироблення моделей поведінки, взаємозв’язок між ними, а також 

ідею справедливості і соціального компромісу, що дозволяє реалізувати ті 

людські потреби, які стосуються справедливих взаємовідносин між людьми.  

Засновники та послідовники положень теорії комунікації за аналогією з 

представниками антропології права обґрунтовують можливість та 

доцільність виокремлення моделей комунікації, що в подальшому 

застосовувались до пізнання тих або інших явищ, в тому числі і права. У 

своїх дослідженнях Г. Г. Почепцов приходить до висновку про можливість 

виокремлення типів комунікацій, в основу яких вчений вкладає ідею 

ступневості розвитку, що дає йому змогу виокремити такі типи моделей 
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комунікацій як соціологічні моделі, які розвиваються в межах соціальних 

спільнот; психологічні моделі, які існують і розвиваються на рівні взаємодії 

індивідів, що мають пріоритет над масовою комунікацією та націлені на 

передачу інформації. Третім типом моделей комунікації є семіотичні моделі, 

засновані на соціальних та психологічних моделях, забезпечуючи 

закріплення цієї інформації та її поширення на інших суб’єктів [220, с. 44-

46]. Беручи за основу вказані підходи до типологізації моделей комунікації та 

застосовуючи їх до пізнання права, можемо зробити висновок про те, що 

право, його виникнення, тлумачення та реалізація виступає самостійною 

моделлю комунікації, яка розвивається крізь призму взаємодії між 

індивідами щодо формування та передачі правової інформації про можливу, 

необхідну та заборонену поведінку, яка в подальшому закріплюється за 

допомогою правил юридичної техніки, що дозволяє надати форму та зміст 

правовій інформації та в подальшому відбувається загальний вплив цієї 

інформації на свідомість інших суб’єктів. Так звана теорія «спіраль 

мовчання», розкриває розуміння комунікації як особливої моделі, що 

побудована в суспільстві, відповідно до якої сформовано взаємодію між 

суб’єктами як реальну можливість загального впливу на суспільство шляхом 

визнання авторитету обмеженого кола суб’єктів, наділених правом приймати 

загальнообов’язкові рішення, поширюючи їх в подальшому на суспільство, 

підкорюючи його своїй волі. Спіральність функціонування цієї моделі 

заснована на тому, що в темпоральному плані відбувається зміна як 

суб’єктів, що наділені цим авторитетом, так і самих рішень, які мають 

загальнообов’язковий характер. Водночас, створюється в суспільстві 

атмосфера, що в цих рішеннях втілена воля більшості суспільства, 

відображені та забезпечені інтереси більшості, враховано думку більшості з 

числа соціуму, тим самим формується уявлення в людей про необхідність 

підкорення під страхом бути висміяними та опинитись у меншості, бути 

від’єднаними від більшості [180, с. 126-129]. В результаті право може бути 

охарактеризоване як комунікативна модель, котра заснована на підкореності 
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більшості, волі меншості, на засадах їх авторитетності та визнання 

корисності для суспільства, що наділені правом творення права, його 

тлумачення, реалізації. 

Положення «теорії метафори» розглядає комунікацію як модель 

закріплення інформації шляхом її перетворення у так звані мовленнєві 

метафори, що дозволяє здійснити перенесення назви з одних предметів, 

явищ, дій, ознак на інші на основі подібності між ними [128], в контексті 

розуміння права як моделі воно може бути розкрите з точки зору 

термінологічного забезпечення фіксації правової інформації, що забезпечує 

спрощення сприйняття права, його однозначне розуміння та усвідомлення 

вимог права.  

Цікавою в аспекті дослідження права як антрополого-комунікативної 

моделі є так звана «ідеологічна теорія» моделі комунікації, яка розглядає 

комунікацію в тому числі як модель поширення ідеології на суспільне життя 

шляхом впливу на свідомість людини, поширення інформації до інших 

людей, що забезпечує відповідний рівень поінформованості суспільства. 

Водночас така поінформованість повинна носити масовий та, водночас, 

контрольований характер, тому ідеологія є особливо важливою в сфері 

освіти, масової комунікації, інформатизації суспільства тощо [35; 36]. Беручи 

за основу положення вказаної теорії, право можливо уявити як особливий 

елемент ідеології, який складається з моделей поведінки, які репрезентовані у 

інформаційному просторі та через свідомість людини, її правовий світогляд, 

досвід, взаємодію з іншими суб’єктами поширюється на суспільство, де 

особливу роль відіграють сфери освіти (правової освіти, масової інформації 

та інформатизації).  

З точки зору так званої «дифузної теорії», яка розкриває модель 

комунікації як об’єктивний безперервний процес, пов’язаний із поширенням 

інформації на суспільство, де достатнім є донесення інформації та 

переконання в її істинності лише невеликої частини суспільства (до п’яти 

відсотків), які свідомо в подальшому забезпечать стабільне, безперервне 
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поширення інформації, масштаби якого збільшуватимуться в геометричній 

прогресії, тобто спрацьовуватиме принцип дифузії або розповсюдження 

інформації [239]. Тому і право слід розглядати як інформаційний масив, 

наділений рисами авторитетності, переконливості, загальнообов’язковості та 

об’єктивної витребуваності, що поширюється на обмежене коло суб’єктів 

(наприклад, правознавців), які в силу своїх здібностей (професійних, 

моральних, етичних тощо) здатні поширити правову інформацію на інших 

суб’єктів, забезпечивши її правильне сприйняття, усвідомлення та 

можливість подальшої передачі до інших суб’єктів права. В науковій 

літературі все більше набувають поширення та підтримки зі сторони вчених 

ті теорії комунікацій, які дозволяють розглядати соціальні явища з точки зору 

їх прояву як інформаційної моделі, що забезпечують цілісність та єдність 

комунікативного соціального середовища. На переконання Р. Якобсона [328], 

феномен права варто розглядати крізь призму комунікативної моделі, яка 

реалізує референтативну функцію у впорядкуванні життя соціуму. У 

поглядах вченого закладено ідеї, які дозволяють уявити право як особливий 

інформаційний масив, який створюється законодавцем та забезпечує зв’язок 

із суб’єктами, що сприймають право (тобто створену законодавцем 

інформацію), йому підкорюються, корегуючи свою поведінку. Законодавець 

творить такий інформаційний масив, що зорієнтований на суб’єктів з метою 

коригування їх поведінкою, забезпечення їх підкореності волі законодавця. 

Такий інформаційний зв’язок між законодавцем та правокористувачем 

опосередковується об’єктивними чинниками, до яких можливо віднести 

юридико-технічні засоби фіксації правової інформації, стан правової 

культури в суспільстві, рівень законності і правопорядку тощо, а також 

суб’єктивними чинниками, серед яких є свідомість законодавця та 

правокористувача, мотиви їх діяльності тощо. В цьому аспекті цікавими є 

погляди, які обґрунтовують так звані «семіотичні моделі комунікації», 

закладаючи в основу розуміння права ідеї його походження від культури того 

суспільства, поведінка суб’єктів якого впорядковується, що зумовлює 
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розуміння права як певної культурної моделі, що знаходить свій прояв через 

мовленнєві засоби виразу у відповідних правових приписах і в подальшому в 

правовідносинах між суб’єктами, які і формують зміст правової культури, 

забезпечують подолання природного протистояння між індивідуальним та 

суспільним [138, c. 6].  

За аналогією із вищезазначеними поглядами розуміння права як 

комунікативної моделі вченими доповнюється ідеями про його розуміння як 

моделі вирішення соціальних конфліктів за допомогою відповідного 

інформаційного впливу на суб’єктів, що забезпечує можливість вибору 

варіантів позитивних дій [238, с. 20]; моделі найбільш раціональної 

поведінки, що сформувалась суспільством та набула нормативного характеру 

закріплення, забезпечуючи в подальшому стандартизацію поведінки 

суб’єктів та приведення її до відповідності із закріпленими правилами [70, 

с. 71-72]; спроектованості різноманітних життєвих ситуацій, що дозволяє 

максимально ємко прорахувати моделі поведінки суб’єктів та встановити такі 

правові засоби, які або стимулюватимуть до певної моделі поведінки, або її 

заборонятимуть, або зобов’язуватимуть до неї [323, с. 41]; моделей двох 

видів: так званих «жорстких», що виключають можливість вибору варіантів 

поведінки, утворюються в результаті об’єктивної необхідності закріплення і 

загального поширення на взаємовідносини між суб’єктами вимог, що не 

допускають альтернативи у поведінці суб’єктів (фактично жорсткі моделі 

поведінки відповідають розумінню імперативних норм права); «м’які» 

моделі, що походять від суспільних відносин, які за рівних умов 

розвиваються в декількох можливих варіантах. В результаті такі «м’які» 

моделі закріплюються у формі диспозитивних норм права, допускаючи той 

чи інший варіант поведінки суб’єктів [12]. 

Вітчизняними науковцями в сфері філософії права так само зроблено 

спробу розкрити розуміння права з точки зору його комунікативних 

властивостей, що знаходить свій вираз у відповідній моделі. На переконання 

С. І. Максимова [151, с. 116-117], право слід розуміти як особливу модель, 



152 

 

що сформувалась в результаті життєдіяльності людей шляхом так званої 

«закоріненості» конкретних поведінкових форм, що відображає світогляд 

людини, її уявлення про соціальні цінності, що сформувались в результаті 

спілкування із собі подібними. Цікавими в цьому плані є ідеї 

А. А. Козловського [111, с. 24], який окрім комунікативного «компоненту» 

розуміння права, вкладає і антропологічний компонент, мотивуючи це тим, 

що право – це продукт діяльності, насамперед, людини, яка винайшла його в 

результаті об’єктивної необхідності, що утворилась в її життєдіяльності. 

Відповідно, і саме право слід розглядати насамперед крізь призму системи 

моделей поведінки людей, що забезпечать організацію співжиття людей, 

реалізацію їх потреб і інтересів, які походять від сутності людини шляхом 

впливу на людську поведінку. Окрім того, право виконує роль засобу 

адаптації життєдіяльності людини до відповідних вимог інших. В подальших 

своїх роздумах вчений приходить до висновку, що право походить від 

психології людей, які творять право, та тих, хто його сприймає (тобто на кого 

воно розраховане) [111, с. 156-159]. В результаті право отримує свій прояв у 

формі моделей поведінки, що є наслідком активної поведінки тих людей, які 

творять права, та пасивної поведінки тих людей, на кого право розраховане, 

забезпечуючи оптимізацію їх інтересів та їх втілення у поведінку суб’єктів 

соціуму. Досить ґрунтовно до питання розуміння права як комунікативної 

моделі підійшла О. М. Балинська, яка наголошує на тому, що право є 

компонентом соціуму (виникає з нього і залежить від нього), водночас, і 

керує цим соціумом (стоїть над ним і є визначальним у ньому) – такою є 

двоїста констеляція правовідносин у суспільстві, що є емпіричним виміром 

соціонормативного простору. Сутність, код, семантична і семіотична 

(модельна) констеляція правових відносин є чіткою проекцією асоціативних 

зв’язків між правовою реальністю та сприйняттям і відтворенням її у 

правових нормах. Тобто право слід розглядати як модель правової 

комунікації, зорієнтованої на формування певної поведінки соціального 

суб’єкта в умовах правової реальності. У цьому контексті право і правову 
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поведінку (як діяльнісне опредметнення його парадигми) слід визнати 

основними чинниками правової комунікації. Ідеально створена модель 

організації міжсуб’єктної правової комунікації дає підстави сподіватися на 

таку ж ідеальну її реалізацію у правовій дійсності через розуміння 

(герменевтику) та рефлексивну інтерпретацію (вербальний біхевіоризм) 

правового оточення соціальним суб’єктом. Адже право тлумачать як певний 

тип (модель) правового мовлення, розрахований на комунікацію та 

отримання відповідного комунікативного результату (підпорядкування 

висловленому), що дає підстави вважати право вербальним регулятором 

правової поведінки соціального суб’єкта [18]. Продовжуючи вказану думку 

вчена проводить аналіз положень комунікативних теорій крізь призму їх 

придатності до розуміння права. Це дозволяє зробити висновок про те, що 

«на пріоритеті комунікативного аспекту в моделюванні права наголошують 

психологи, лінгвісти, соціологи, комунікативісти, філософи, які 

стверджують, що лише під планомірним, систематичним, самодержавним 

мовленнєвим впливом із хаосу некоординованих рухів виникає чітка і 

розумна правомірна поведінка людини. Вони вбачають у спілкуванні та 

взаємодії джерело обопільного удосконалення, шлях до трансформації 

правових колізій у продуктивні соціонормативні імпульси». На основі 

аналітичного осмислення теорій комунікації у контексті функціонування 

права, О. М. Балинська обґрунтовує власне розуміння права як однієї з 

комунікативних моделей соціокультурного простору (зокрема його 

правового виміру), в якій відтворено впорядкований тип відносин соціальних 

суб’єктів у межах цього простору [18]. 

Окрім того, положення комунікативної теорії У. Еко [324] також можуть 

бути корисними для визначення права як комунікативної моделі. Вчений 

наголошує на тому, що комунікація є елементом суспільної культури, яка 

націлена на впорядкування взаємовідносин між людьми та сама має 

впорядкований характер, оскільки заснована на певному колі правил. Такі 

правила мають текстуальну форму виразу та створені як авторами – 
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обмеженим колом суб’єктів, котрі надають правилам текстуальний вираз, та 

самими користувачами цих правил – широким колом суб’єктів, що 

взаємодіють між собою, породжуючи тим самим загальну культуру, а отже і 

визначаючи зміст, динаміку функціонування комунікацій. Беручи до уваги 

погляди вказаного вченого та переводячи їх в площину розуміння права, 

можливо відзначити, що воно є текстуальною формою виразу правил, що 

закріплюють моделі поведінки, визначені в процесі життєдіяльності соціуму. 

Засновуючись на вказаних вище ідеях, в подальшому в юридичній науці була 

обґрунтована думка про те, що право являє собою самостійну модель 

соціальної інформації, яка походить від життєдіяльності людини, що є 

джерелом виникнення, зародження і становлення вказаної моделі. Вказана 

модель виявляється шляхом аналізу життєдіяльності людини на предмет 

усталеності її поведінки, її відповідності певним звичаям, традиціям, її 

узагальнення в межах відповідного масиву інформації. В подальшому ця 

інформація набуває конкретної форми виразу у вигляді формальних 

правописів, змістом яких є мовленнєвий вираз інформації. Ці моделі мають 

відносно усталений характер та можуть змінюватись лише за умов змін в 

життєдіяльності людей, що породжують нові моделі поведінки або зміну 

існуючих, котрі в свою чергу зумовлюють виникнення об’єктивної 

необхідності зміни змісту правових приписів. Водночас закріплення моделей 

поведінки ще не є свідченням сформованості права, оскільки вказані моделі 

мають так само втілитись в життєдіяльність людини, а отже утворення, зміна 

та скасування моделей поведінки має циклічний характер розвитку [91, 

с. 118, с. 134-136]. Таким чином в цих ідеях вже присутній не лише 

комунікативний компонент моделювання правил поведінки та їх закріплення, 

але і антропологічний, що виявляється у походженні моделей від 

життєдіяльності людини, її розумових здібностей 

Право – це особливий феномен, який не відірвано пов’язаний із 

людиною, її потребами, особливостями її психіки, що дозволяє сформувати 

право, його усвідомити та підкорювати праву свою поведінку, здібностями 
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до спілкування із собі подібними, забезпечуючи при цьому формування 

основ взаємодії між людьми, в тому числі у правовій сфері. Антрополого-

комунікативний вимір права найбільш комплексно та всебічно розкривається 

шляхом застосування методу моделювання, що формує уявлення про право 

як про особливу антрополого-комунікативну модель. 

Питання моделювання в науці досить широко розкривається як в працях 

вчених-правознавців (В. К. Бабаєв, B. М. Баранов, Ж.-Л. Бержель, 

Д. А. Керімов, О. Е. Лейст, Р. 3. Лівшиц, О. В. Мартишин, М. М. Марченко, 

В. С. Нерсесянц, Ф. М Раянов, В. М. Сирих та інші), так і в працях вчених – 

представників інших суспільних наук (М. Н. Алексеєв, П. В. Алексеєв, 

Г. Бергман, Є. К. Бистрицький, М. Борн, В. І. Корюкін, С. Б. Кримський, 

Ю. В. Сачков, В. С. Стьопін та інші), котрі звертають увагу на можливість 

застосування різноманітних інформаційних засобів опису досліджуваних 

явищ, що надає змогу сформувати уявлення про нього, в достатній мірі 

відображаючи його властивості, істотні ознаки та закономірності. Посилює 

науковий інтерес до пізнання права як особливої антрополого-

комунікативної моделі насамперед існуючі наукові моделі комунікації та 

антропологічні моделі розвитку суспільства, важливим елементом яких є 

правова сфера його життєдіяльності. Поєднання пізнавальних можливостей 

антропології права та комунікативної теорії права в контексті побудови 

моделей, в тому числі і по відношенню до права, свідчить про функціональну 

спроможність антрополого-комунікативного методологічного підходу до 

пізнання права виявити та розкрити право як особливу модель антрополого-

комунікативного характеру. Право, як явище соціальне, що поєднує в собі 

аспекти антропології та соціальної комунікації, в науковому плані становить 

об’єкт наукового осмислення, в тому числі і крізь призму його моделювання, 

побудову інформаційно-орієнтаційного образу, що відображає досліджуване 

явище, дозволяючи встановити його властивості, істотні ознаки та 

закономірності, виходячи із сформованого уявного образу вказаного явища. 
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Методологічний потенціал методу моделювання, застосований в межах 

загального антрополого-комунікативного методологічного підходу до 

пізнання права, дозволяє сформувати і обґрунтувати уявлення про право як 

про особливу антрополого-комунікативну модель. Це дозволить його 

дослідити шляхом матеріального або уявного імітування права як реально 

існуючої системи, що знаходить свій прояв у вигляді можливих або 

необхідних аналогів (моделей), в основі яких знаходяться універсальні 

властивості досліджуваного явища, поєднані з принципами організації і 

функціонування цієї системи [297, с. 39], використати найбільш істотні 

ознаки права, які вкласти в основу відповідних моделей досліджуваного 

явища, застосувати їх інформаційний потенціал, забезпечуючи системність 

уявлень про об’єкт дослідження, його прояв як явища реальності [22, с. 92; 

259, с. 105-106]. Модель будь-якого явища заснована на його сутнісних 

ознаках і характеристиках, втілюється в матеріальних або інформаційних 

конструкціях, виділена з навколишнього середовища відповідно до цілей, 

завдань і можливостей дослідника; здатна дати нове знання [132, с. 20]. 

Процес моделювання, на переконання вчених-наукознавців, передбачає 

наявність в реальній дійсності певного об’єкта (оригіналу) – предмета, явища 

або процесу, які відтворюються суб’єктом пізнавальної діяльності в якомусь 

матеріальному або уявному прообразі – моделі, яка може в певних 

обставинах замінювати об’єкт і надавати про нього інформацію. 

Моделювання спирається на ідею подібності, яка передбачає наявність між 

різними об’єктами взаємно однозначних відповідностей. Знаючи 

характеристики одного з них, можна з достатньою часткою впевненості 

судити про інше [250, с. 13]. Таким чином характеристика права як 

антрополого-комунікативної моделі надає можливість сформувати цілісне 

уявлення про досліджуване явище, змістом якого є інформаційний матеріал 

про нього, забезпечуючи його відмежування від інших пізнавальних явищ, а 

також виявлення спільностей.  
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З огляду на вищезазначене, уявлення про право як про антрополого-

комунікативну модель спрощує пізнавальну задачу в частині виявлення, 

аналізу та відтворення відповідності моделі самому оригіналу, тобто 

досліджуваному явищу, які в свою чергу і становлять пізнавальний інтерес. 

Антрополого-комунікативна модель права, надає можливість спростити 

сприйняття права як складного багатоаспектного явища, дозволить зберегти 

відповідність досліджуваних властивостей права та охарактеризувати 

універсальність сприйняття права. Враховуючи пізнавальний потенціал 

антропології права та комунікативних теорій права в частині розуміння права 

як явища антрополого-комунікативного плану спробуємо розкрити 

закономірності права як антрополого-комунікативної моделі. 

Насамперед, слід вказати на те, що право – це міра можливої та 

необхідної поведінки людини, що забезпечена відповідною мірою можливої 

та необхідної поведінки інших людей, гарантована засобами фізичного та 

психічного примусу, походить від людського буття та набуває текстуального 

виразу в правових актах, реалізується у взаємовідносинах між людьми, 

надаючи їм статусу правовідносин, та забезпечує досягнення результату, 

пов’язаного із змінами в сфері правового життя людей. З огляду на це, право 

характеризується такими властивостями як:  

 по-перше, приналежність виключно людському середовищу, 

оскільки лише людина в силу своїх соціобіологічних властивостей здатна 

створювати право, використовувати надані ним можливості та підкорюватись 

його вимогам, реалізовувати його в процесі взаємодії з іншими людьми, тим 

самим формувати правове середовище як особливу сферу життєдіяльності 

суспільства; 

 по-друге, його змістом є конкретно встановлені за допомогою 

інформаційних засобів межі можливої та необхідної поведінки людини, які 

реалізовані в процесі життєдіяльності людей та забезпечені відповідною 

мірою можливої та необхідної поведінки інших людей; 
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 по-третє, походить від людського буття, що формує об’єктивну 

необхідність в праві, визначає його подальший розвиток і вдосконалення; 

 по-четверте, має текстуальний вираз та документальне оформлення 

в правових актах, тим самим набираючи інформаційного прояву, 

забезпечуючи поширення правової інформації на невизначене коло людей, 

які здатні усвідомити право, його осмислити та в подальшому визначити міру 

можливої та необхідної поведінки, закріпленої за допомогою права; 

 по-п’яте, реалізується у взаємовідносинах між людьми, надаючи їм 

статусу правовідносин, та забезпечує досягнення результату, змінюючи 

правову реальність; 

 по-шосте, гарантоване засобами фізичного та психічного примусу, 

що забезпечує його загальнообов’язковість, недопустимість порушень права 

під загрозою невідворотності застосування примусу до правопорушника;  

  по-сьоме, забезпечує досягнення результату, пов’язаного із змінами 

в сфері правового життя людей; 

 по-восьме, має загальний неперсоніфікований характер, оскільки 

охоплює всіх суб’єктів, що належать до людської спільноти, не 

конкретизуючи за індивідуальними ознаками конкретної людини або групи 

людей, забезпечуючи поширеність права на невизначену кількість життєвих 

випадків. 

 

Висновки до Розділу 2. 

 

Антрополого-комунікативний методологічний підхід до пізнання права 

як самостійної категорії дозволяє: а) виявити та здійснити аналіз істотних 

властивостей, ознак і закономірностей права крізь призму поєднання його 

антрополого-правової сутності та комунікативного виміру; б) обґрунтувати 

самостійне місце в системі понятійно-категоріального апарату відповідного 

поняття, категорії або терміну, що позначатиме досліджуване явище як 

елемент антрополого-комунікативної системи; в) сформулювати найбільш 
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точне визначення виокремленого поняття, категорії або терміну, що 

відображатиме його істотні властивості, ознаки і закономірності, 

розкриваючи його антрополого-комунікативну індивідуальність, спільність 

та відмінність з іншими явищами. 

Актуальність наукового вивчення пізнавального потенціалу 

антрополого-комунікативного методологічного підходу дослідження права 

як самостійної категорії доводиться: по-перше, недостатністю його 

дослідження; по-друге, існуючою кризою в сфері методології юридичної 

науки, яка пов’язана зі змінами наукової раціональності на постнекласичну, 

перехідним етапом розвитку суспільно-політичного життя та економіки в 

Україні, становленням нових європейських цінностей; по-третє, 

пізнавальним потенціалом антрополого-комунікативного методологічного 

підходу, що має бути закладений в основу розвитку наукових досліджень в 

правознавстві; по-четверте, існуючою неоднозначністю розуміння права, 

невизначеністю його місця в системі понятійно-категоріального апарату 

юридичної науки; по-п’яте, сучасними умовами трансформації суспільства, 

що супроводжується відсутністю довгострокових традицій функціонування 

правової системи в Україні; по-шосте, міждисциплінарним характером права 

як наукознавчої категорії.  

Антрополого-комунікативний методологічний підхід до пізнання права 

як самостійної категорії не пов’язує категорійність права виключно з його 

формально-юридичним закріпленням, а обґрунтовує значно ширший підхід 

до його формулювання, що може мати як доктринальних рівень, тобто бути 

сформованим у положеннях правової доктрини, так і реальний рівень, тобто 

існувати і функціонувати в реальному житті соціуму та людини.  

Антрополого-комунікативний методологічний підхід до пізнання права 

дозволяє виокремити та охарактеризувати пізнавальні аспекти права, які 

потенційно можуть бути закладені в основу розуміння його категоріальних 

закономірностей, зміст яких становлять положення про: а) поєднання в праві 

антропологічних засад його сутності та комунікативної парадигми його 
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зародження, становлення, розвитку, удосконалення та функціонування, що 

заснована на ідеях визнання людини найвищою соціальною цінністю та 

взаємодії між суб’єктами соціуму; б) можливість збалансування ідей 

абсолютизації людини та її взаємодії з іншими суб’єктами соціуму як 

передумови зародження, становлення, розвитку, удосконалення та 

функціонування права; в) поєднання таких пізнавальних моделей в праві як: 

«Я ↔ Інші», при якій в якості «Я» виступає індивід, наділений ознаками 

індивідуальності, наявності потреб та інтересів, соціалізованості, мислення, 

відповідальності, а під категорією «Інші» розуміються інші індивіди, 

соціальні групи, суспільство в цілому; «Людина ↔ суспільство ↔ держава», 

що засновується на партнерських засадах, націлених на досягнення правової 

компромісу; г) панування біполярної моделі соціального життя, що заснована 

на поєднанні інтересів людини та суспільства; а також людиновимірної 

парадигми з комунікативною складовою для забезпечення ефективної 

взаємодії між індивідом та соціумом; д) об’єктивну необхідність створення 

ефективної комунікації (взаємодії), що заснована на людиноцентристських 

засадах, з метою забезпечення результативності творення права, його 

інтерпретації та застосування. 

Сучасний стан визначення права як самостійної юридичної категорії 

свідчить про однобічність уявлень про право, розпорошеність наукового 

пізнання, відсутність єдиних методологічних засад до його вивчення та 

вироблення нових сучасних концепцій права. Особливість сучасного стану 

визначення права полягає у: відірваності права від людини як єдиної 

біологічно та соціально цінної істоти; невиправданому категоричному 

протиставленні індивідуальності та колективності в праві; невизначеності 

комунікативних засад людського середовища в питанні зародження, 

виникнення, розвитку та функціонування права; відсутності єдиних сучасних 

концепції розуміння права, що дозволили б з принципово нової 

методологічної позиції розкрити право як складний феномен, що органічно 

існує, функціонує і розвивається в людському середовищі. 
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Уявлення про право як про антрополого-комунікативну модель спрощує 

пізнавальну задачу в частині виявлення, аналізу та відтворення відповідності 

моделі самому оригіналу, тобто досліджуваному явищу, які в свою чергу і 

становлять пізнавальний інтерес. Антрополого-комунікативна модель права, 

надає можливість спростити сприйняття права як складного 

багатоаспектного явища, дозволить зберегти відповідність досліджуваних 

властивостей права та характеризувати універсальність сприйняття права. 

Право характеризується такими ознаками, як: а) приналежність 

виключно людському середовищу, оскільки лише людина в силу своїх 

соціобіологічних властивостей здатна створювати право та підкорюватись 

його вимогам, реалізовувати його в процесі взаємодії з іншими людьми, тим 

самим формувати правове середовище як особливу сферу життєдіяльності 

суспільства; б) його змістом є конкретно встановлені за допомогою 

інформаційних засобів межі можливої та необхідної поведінки людини, які 

реально реалізовані в процесі життєдіяльності людей та забезпечені 

відповідною мірою можливої та необхідної поведінки інших людей; 

в) походить від людського буття, що формує об’єктивну необхідність в праві, 

визначає його подальший розвиток і вдосконалення; г) набуває текстуального 

виразу та документального оформлення в правових актах, тим самим 

отримуючи інформаційний прояв, забезпечуючи поширення правової 

інформації на невизначене коло людей; д) реалізується у взаємовідносинах 

між людьми, надаючи їм статусу правовідносин, та забезпечує досягнення 

результату, змінюючи правову реальність; є) гарантоване засобами фізичного 

та психічного примусу, що забезпечує його загальнообов’язковість, 

недопустимість порушень права під загрозою невідворотності застосування 

примусу до правопорушника; ж) забезпечує досягнення результату, 

пов’язаного із змінами в сфері правового життя людей; з) має загальний 

неперсоніфікований характер, оскільки охоплює всіх суб’єктів, що належать 

до людської спільноти, не конкретизуючи за індивідуальними ознаками 

конкретної людини або групи людей. 
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РОЗДІЛ 3 

АНТРОПОЛОГО-КОМУНІКАТИВНИЙ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД 

ДО ПІЗНАННЯ ДІЇ ПРАВА 

 

3.1 Дія права як його антрополого-комунікативна властивість 

 

Важливим аспектом наукового пізнання права є його дія, тобто активний 

вплив на суспільні відносини, що забезпечує функціонування права та 

досягнення соціального і правового ефекту. Дія права є невід’ємною 

властивістю права, що відображає його соціальне призначення як важливого 

засобу соціального регулювання, розкриваючи загальні ідеї, закладені в 

основу творення права, його прийняття, введення в дію, реалізації, 

досягнення соціально-правового ефекту. Вказана властивість права має 

складний і багатоаспектний характер, неоднозначно розкривається в 

юридичній науці, що пояснюється, з одного боку, поляризацією існуючих 

підходів до праворозуміння, в межах яких аспект дії права розкривається 

через відповідні фундаментальні положення того чи іншого підходу до 

розуміння права, а з іншого боку – неоднозначністю у виокремленні та 

застосуванні методологічних підходів та методів наукового пізнання, які не 

дозволяють сформувати єдину концептуальну модель дії права, а лише 

сприяють накопиченню комплексу окремих, подекуди суб’єктивно 

зумовлених поглядів на проблему дії права, де за основу такого розуміння 

взято той або інших аспект дії права, що обмежує уявлення про дію права як 

про цілісний феномен.  

Дія права, насамперед, являє собою сукупність способів і засобів, а 

також практику їх застосування, що реалізуються в межах комунікативних 

зв’язків між суб’єктами права, пов’язані із потребами та інтересами людини, 

її здатністю до сприйняття права, його усвідомлення та воловим керуванням 

своєю поведінкою, змістом якої є вирішення соціальних протиріч та протидія 

їм між юридично належним і сущим в праві, між назрілими потребами у 
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визнанні нових правових можливостей і юридично офіційним їх визнанням. 

Наукове пізнання проблем дії права потребує розробки та застосування 

широкого кола методологічних підходів та методів наукового пізнання, що 

обумовлюється складністю предмету наукового дослідження, 

багатоаспектністю права як соціокультурного феномену, складністю 

суспільних відносин, як джерела утворення права і об’єкту правового впливу, 

що зазнають відповідних змін під дією права. Окрім того, на переконання 

вчених, на формування та обґрунтування методологічної основи пізнання 

проблем дії права впливають також потреби і запити соціальної практики; 

існуючі модифікації об’єкта і предмета юридичної науки і, відповідно, 

праводержавної дійсності, а також інші специфічні закономірності існування 

права, зумовлені розвитком суспільствознавства, інших наук, здобутки яких 

впливають на вдосконалення методологічного арсеналу, спростовують 

застарілі світоглядно-філософські доктрини, не підтверджені соціальною 

практикою [283, с. 37]. Складність та багатоаспектність дії права як 

наукознавча проблематика безпосередньо визначає специфіку методологічної 

основи її пізнання, що, на нашу думку, посилюється такими тенденціями в 

юридичній науці як глобалізація, яка актуалізує необхідність застосування 

поряд з системним, структурним та функціональним методологічними 

підходами ще й інтегративного підходу, який в основу пізнання закладатиме 

положення про природу і сутність людини, її інтереси і потреби, яка є 

елементом соціально неоднорідного суспільства, її життєдіяльність 

виявляється і визначається взаємодією з іншими людьми, що породжує та в 

подальшому характеризує реальне функціонування держави і права, потреби, 

які ними забезпечуються [230, с. 32-33].  

В цьому контексті справедливою та актуальною є думка Н. М. Оніщенко 

про те, що комунікативні властивості притаманні багатьом інститутам, які 

можна віднести до загальнолюдських надбань, в тому числі і праву. 

Комунікативна складова є необхідною умовою дії права, його поширення на 

суспільні відносини, правового регулювання, зрештою подолання соціальних 
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конфліктів, досягнення компромісу, функціонування й розвитку 

громадянського суспільства [194, с. 91-92]. Продовжуючи вказану думку слід 

зазначити, що комунікативний аспект як і антропологічний, є невід’ємною 

властивістю права, що визначає його природу та сутність, характер 

функціонування та взаємодію з іншими засобами соціального регулювання, 

поточний стан розвитку та перспективи удосконалення. Тому і наукове 

пізнання проблематики дії права має супроводжуватись, в тому числі, і 

дослідженням його антрополого-комунікативних аспектів як 

основоположних засад зародження, виникнення, розвитку, удосконалення та 

функціонування права в цілому та правових явищ, зокрема. Водночас, 

аксіоматичним є зв’язок права з людиною, її природою та сутністю як явища, 

породженого людською діяльністю, що слугує інтересам, насамперед, 

людини. Без врахування вказаного положення є неможливим дослідження в 

принципі будь-яких соціальних явищ, в тому числі і права, що є 

людиновимірним феноменом. З огляду на це, на переконання Е. Фехнера, 

відповіді на всі філософські питання права є такими, що зумовлені пошуком 

та змістом відповідей на питання, які стосуються природи людини та сенсу 

людського буття [331, с. 310-311]. В цьому відношенні слід погодитись з 

думкою С. І. Максимова, що в цілому будь-яке праворозуміння в тій чи іншій 

мірі ґрунтується на концепції природи абсолютності людини. Тому і пізнання 

права має відбуватись крізь призму феномену людини, її природи і сутності, 

потреб і змісту взаємодії з іншими людьми. При чому в методологічному 

плані в процесі дослідження права, його функціонування та дієвості сама 

людина має визначатись як критерій реальності права [147, с. 95-96]. 

Одночасно, проблематика дії права як предмет наукового пізнання 

також перебуває під впливом загальних процесів антропологізації теоретико-

правових досліджень, що об’єктивно потребує вивчення питань дії права 

крізь призму антрополого-правового спрямування теорії права та філософії 

права. Це зумовлює застосування різноманітних міждисциплінарних 

методологічних підходів, в тому числі і вироблених антропологією права та 
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теорією комунікацій, крізь призму яких можливо розкрити дію права як його 

властивість, наділену антропологічною сутністю і призначенням, зумовлену 

комунікативними зв’язками між людьми, в межах яких діє право і які 

становлять зміст та відображають результат його дії.  

В даному випадку мова іде про необхідність плюралізації 

методологічних підходів до пізнання дії права як його властивості, посилення 

використання інтегративних методологічних підходів до його вивчення, де на 

перший план виходять: 

1) проблематика людини, її потреб та інтересів, що виявляється та 

досліджується крізь призму дії права як механізму їх забезпечення; 

2) соціально-правові аспекти взаємодії між людьми, що визначають 

зміст права, тим самим обумовлюючи і його дієвість як здатність права бути 

поширеним лише в межах суспільних відносин, впливати на поведінку людей 

та взаємодію між ними; 

3) результати та перспективи досягнення правового ефекту дії права, 

що всебічно виявляється та розкривається в межах антрополого-

комунікативного прояву, відображаючи зміни життєдіяльності людей, у 

взаємовідносинах між ними внаслідок такої дії права. 

Дія права як невід’ємна властивість права, що має і антрополого-

комунікативний аспект, становить особливий пізнавальний інтерес в аспекті 

дослідження антрополого-комунікативного методологічного підходу та його 

функціонального призначення. Це пояснюється пізнавальним значенням дії 

права як його антрополого-комунікативної властивості, що можливо 

розкрити, засновуючись на результатах вивчення категоріальних аспектів 

права як антрополого-комунікативного феномену. В свою чергу це дозволить 

взяти за основу виокремленні ознаки права, їх переосмислити та застосувати 

по відношенню до проблеми дії права як антрополого-комунікативної 

властивості права, його здатності впливати на трансформацію антрополого-

комунікативної реальності, зміну життя людей, скеровувати їх взаємодію із 

собі подібними. Підкреслюючи актуальність наукового дослідження дії права 
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як невід’ємної його властивості, що наділена особливостями антрополого-

комунікативного плану, вважаємо за доцільне в цьому підрозділі 

дисертаційної роботи: 

1) узагальнити актуальність наукового пізнання дії права як його 

антрополого-комунікативної властивості; 

2) здійснити аналіз наукових підходів до розуміння дії права та 

виявити антрополого-правові та комунікативні аспекти, закладені в основу 

визначення дії права як юридичної категорії; 

3) з’ясувати та обґрунтувати методологічне значення дії права для 

застосування антрополого-комунікативного підходу до пізнання права;  

4) виокремити та обґрунтувати підходи до розуміння дії права як його 

антрополого-комунікативної властивості; 

5) визначити та охарактеризувати структурну будову дії права. 

Дія права як об’єкт наукового дослідження є складною та 

багатоаспектною властивістю права, що об’єктивно потребує свого вивчення 

в контексті того або іншого методологічного підходу, який забезпечить 

пізнання права крізь призму його поширеності на суспільні відносини. 

Найбільш доцільним вважається застосування інтегративного 

методологічного підходу до вивчення теоретико-правових аспектів дії права 

[55, с. 31], ідеї якого ґрунтуються, з одного боку, на врахуванні неминучості 

перебільшення ролі одного з методів правопізнання за рахунок іншого, з 

іншого боку, на контрастності протилежних методів, спрямованих на один і 

той же об’єкт дослідження, що робить їх взаємодоповнюючими [114, с. 12]. 

Це визначає необхідність інтегрування в спеціальну методологію 

різноспрямованих методів правопізнання. З цієї точки зору створення 

наукової теорії дії права як правового феномену, існуючого в межах 

суспільних відносин, здатної виступати в якості методу прогресивного 

впливу на юридичну практику, об’єктивно можливо лише на основі 

використання можливостей того чи іншого інтегративного підходу [55, с. 32], 
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важливе місце серед яких належить антрополого-комунікативному 

методологічному підходу. 

На нашу думку, залучення антрополого-комунікативного 

методологічного підходу до пізнання дії права як ключової властивості права 

дозволить вивести проблему дії права на рівень концептуального 

теоретичного осмислення права як складного, соціально впливового явища, 

що відповідає потребам сучасної практики. Важливим аспектом як права в 

цілому, так і його дії є їх пізнавальний потенціал, що потребує вироблення 

системи методологічних положень, насамперед антрополого-

комунікативного змісту, які будуть закладені в основу подальшого наукового 

дослідження дії права. Такі положення: 

 по-перше, акумулюють в собі комплекс вихідних ідей, які 

стосуються природи і сутності дії права, його поширеності на суспільні 

відносини, людиновимірності права та комунікативних перетворень, що 

відбуваються в процесі і в результаті дії права; 

 по-друге, відображають загальне сприйняття об’єктивних 

особливостей, факторів поширення права на суспільні відносини, які мають 

бути враховані з точки зору його соціального походження і функціонування 

та обумовленості людською природою і сутністю, потребами й інтересами 

людини; 

 по-третє, слугують критеріями виміру повноти, ефективності та 

результативності дії права як процесу і результату досягнення конкретного 

соціально-правового та людиновимірного ефекту від зародження права, його 

формалізації до подальшої реалізації; 

 по-четверте, виступають мірилом об’єктивної витребуваності права, 

його якості, ефективності, відображаючи його призначення та 

характеризуючи реальний стан його поширеності на суспільні відносини, 

забезпеченості потреб та інтересів людини. 

Вказане доводить, що проблематика антрополого-комунікативного 

виміру дії права в наукознавчому плані становить пізнавальний інтерес, 
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особливо в контексті процесу та результату впливу права на виникнення, 

зміну та припинення комунікативних зв’язків між людьми, а також 

забезпечення потреб та інтересів людини. Актуалізує потребу у науковому 

дослідженні дії права як його антрополого-комунікативної властивості: 

 існуючий дефіцит наукових розробок проблематики дії права як: 

а) антропологічної складової права, його природи, сутності та змісту; 

б) комунікативної складової права як сфери його функціонування; 

 необхідність вироблення єдиних підходів до розуміння дії права, 

що потенційно може бути зроблено шляхом виокремлення та застосування 

комплексного методологічного підходу, за основу якого буде взято 

особливості природи, сутності і функціонування права, що поєднає в собі 

функціональні можливості антрополого-правового підходу та комунікативно-

правового підходу до пізнання теоретико-правових аспектів дії права; 

 потреба у вдосконаленні практичних основ дії права, підвищенні 

рівня дієвості права національного та міжнародного рівнів, в тому числі і що 

стосується вияву і впровадження в практику реалізації права 

антропологічного потенціалу дії права та комунікативного прояву його 

поширення на життєдіяльність суспільства.  

Цінність і соціальне призначення права, насамперед, має свій прояв в 

процесі реальної дії правових норм та поширення на суспільні відносини. 

Право є справжнім регулятором суспільних відносин лише у випадку його 

практичної поширеності на суспільні відносини, що надає змогу втілити 

право у реальне життя суспільства, тим самим забезпечивши відповідний 

правовий ефект, що був закладений у зміст права. Об’єктивна необхідність 

дії права обумовлена рядом чинників, які стосуються: по-перше, потреби 

суспільства в упорядкуванні суспільних відносин з метою убезпечення 

всього суспільства та його індивідів; по-друге, необхідності забезпечення 

правомірної поведінки суб’єктів суспільних відносин через правовий вплив 

на їхню свідомість, що відображається у відповідному волевиявленні 

суб’єктів; по-третє, умов державно-владного впливу на суспільство, що 
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відображає офіційну політику держави; по-четверте, необхідності 

забезпечення максимально повної відповідності суспільних відносин 

правовим нормам; по-п’яте, потреби суб’єктів у реалізації власних інтересів у 

певних правових формах; по-шосте, необхідності вироблення певного 

механізму правового впливу на суб’єктів суспільних відносин. За своєю 

сутністю дія права являє собою особливу властивість права, що пов’язана з 

поведінкою суб’єктів права під впливом самого права, визначає можливість 

та необхідність реалізації інтересів суб’єктів права та відбувається в межах 

людської комунікації, забезпечуючи правовий вплив на суб’єктів права та 

упорядкування взаємовідносин між ними.  

Розуміння поняття «дія права» має розпорошений характер, хоча 

розроблене в юридичній науці досить ґрунтовно. Окремі ідеї вчених 

засновуються на антрополого-правових та комунікативних аспектах дії 

права, розкриваючи саме поняття як невід’ємну властивість права. 

Спробуємо їх виокремити та проаналізувати, що дозволить в подальшому 

виокремити та обґрунтувати розуміння антрополого-комунікативних аспектів 

дії права. 

На думку С. С. Алексеєва, дія права являє собою комплекс шляхів і 

форм впливу права на суспільні відносини, а також способів реалізації 

юридичних норм у практичній діяльності людей і громадських утворень [224, 

с. 239-240]. У зазначеному визначенні поняття «дія права» вчений хоч і 

безпосередньо не говорить про антропологічний або комунікативний аспекти 

права в цілому та його дії, зокрема водночас, зміст визначення містить 

опосередковані вказівки на окремі антропологічні та комунікативні 

особливості явища, що позначене категорією «дія права». Такими є наявність 

суспільних відносин, на які впливає право в процесі своєї дії, тобто без цього 

комунікативного елементу право та його дія не можуть існувати, а також 

способи реалізації норм права в діяльності людей і їх об’єднань, що 

відповідно стосується і їх інтересів, потреб. Інші підходи вчених до 

розуміння дії права так само містять опосередковану вказівку на наявність 
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антрополого-правових та комунікативних аспектів дії права, до яких 

належать: наявність фактичних результатів, які походять від цілей права, а 

також факторів, що впливають на здатність людини усвідомити вимоги права 

та керуватись ними в своїй поведінці [222, с. 13-15; 290, с. 255]; 

спрямованість права на перенесення правових приписів у людську поведінку 

[202, с. 6-7]; стан досягнення обов'язковості правових норм, реальності їх 

вимог, що виявляється у поширеності права в часі, за колом осіб, у просторі 

[207, с. 11]; здатність держави до перетворення правової можливості у 

правову реальність, змістом якої є суспільні відносини [174, с. 127-128]; 

процес виникнення, розвитку і функціонування права, що завершується його 

реалізацією [105, с. 170-172]. 

Значна кількість вчених-правознавців пов’язують своє бачення 

проблеми розуміння «дії права» з категоріями сприйняття права людським 

розумом та керування своєю поведінкою за допомогою волі суб’єкта, тобто 

мова іде про людські властивості, які є основою дії права. Так, мова іде про 

сприйняття права і виконання його вимог, тобто розуміння дії права 

пов’язується з юридично значимими діяннями адресатів права [343, с. 17]; 

властивість права, його спроможність детермінувати юридично значимі дії, в 

результаті чого реалізуються цілі правової норми [350, с. 448]. Значно 

посилює розуміння категорії «дія права» крізь призму антрополого-

комунікативних аспектів права В. І. Гойман, зазначаючи про те, що дія права 

є властивістю (здатністю) права, що обумовлена соціально-економічними 

умовами, потребами та інтересами людей в певному середовищі здійснювати 

інформативний та ціннісно-мотиваційний вплив на особистість, спільності 

людей і, внаслідок цього, забезпечувати відповідно цілям і принципам права 

правомірний характер їх діяльності і вчинків, досягнення цивілізованими 

засобами фактичних результатів і на цій основі сприяти утвердженню 

реального панування права в суспільних відносинах [55, с. 46]. Таким чином 

вчений фактично застосовує пізнавальний потенціал антрополого-

комунікативного підходу до розуміння явища «дія права» та формулювання 
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змісту визначення одноіменного поняття, зазначаючи про обумовленість дії 

права, в тому числі і потребами та інтересами людей, його спроможність 

здійснювати вплив на особистість, змістом якого є інформативне та ціннісно-

мотиваційне наповнення, націленість дії права на зміни комунікативних 

зв’язків між людьми в бік панування права в суспільних відносинах. 

Німецький вчений І. Вагнер у своїх поглядах в цілому наголошує на 

антропологічних засадах дії права, відповідно до яких дія права є 

невід’ємним від права феноменом, змістом якого є оформлення (втілення) 

прав та обов’язків індивідів в межах правовідносин, що свідчить про рівень 

їх забезпеченості, реалізації інтересів і потреб людей [350, с. 445]. 

У сучасній юридичній науці розуміння дії права так само має 

розпорошений характер та переважно розкриває авторські ідеї щодо його 

розуміння. Водночас, слід відзначити певну активізацію застосування 

антропологічного методологічного підходу, а також положень 

комунікативної теорії до визначення категорії «дія права». Л. О. Макаренко, 

формулюючи енциклопедичне визначення поняття «дія права», в основу його 

визначення вкладає ідею фактичного впливу права на суспільні відносини з 

метою їх упорядкування [146, с. 215-216], що характеризує зміст категорії 

«дія права». Таким чином вчена наголошує на комунікативній властивості 

права, дія якого, з одного боку, має за мету впорядкувати суспільні 

відносини, а з іншого боку – відображає стан впливу права на суспільні 

відносини. Ми не поділяємо ідею вченої щодо ототожнення категорій «дія 

права» та «дія нормативно-правового акту», оскільки, на її переконання 

«право має формальний виразі закріплюється юридичними документами» 

[146, c. 215], водночас вважаємо, що справедливою є думка вченої про 

можливість дії права виключно в межах суспільних відносин, змістом чого є 

вплив на них та досягнення певного рівня їх упорядкованості. В іншому 

енциклопедичному джерелі поняття «дія права» визначається безпосередньо 

крізь призму антрополого-правового методологічного підходу та 

комунікативного аспекту його поширення на суспільні відносини. Так, дія 
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права визначається як «інформаційний, ціннісно-мотиваційний і 

безпосередньо регулюючий вплив права на суспільні відносини в межах 

певного простору, часу і кола осіб». Доповнює вказане визначення 

положення про те, що дія права складається з сукупності каналів, завдяки 

яким нормативний зміст права, його світоглядний потенціал або «дух» 

законів потрапляє в свідомість людей, впливає на їхню поведінку. 

Призначення дії права полягає в тому, щоб відобразити всі можливі форми і 

сфери прояву права, тобто характеризують право в процесі його формування, 

сприйняття індивідуальною та масовою правосвідомістю і здійснення в 

практичній діяльності [311, с. 84]. Вказане визначення фактично акумулює 

характеристику права крізь призму його формування, сприйняття та 

реалізації, з одного боку, на рівні індивідуальної правосвідомості і діяльності 

в сфері права, а з іншого боку – на рівні суспільної правосвідомості та 

діяльності в сфері права. Слід відзначити, що в сучасних літературних 

джерелах розуміння дії права має досить обмежений характер аналізу, 

водночас, в окремих джерелах вказується на біполярне розуміння вказаної 

категорії: 

 з одного боку, як кола процесів функціонування норм права в часі, 

просторі та за колом осіб (нормативний аспект); 

 з іншого боку, як комплексу форм впливу цих норм на суспільні 

відносини (комунікативний аспект), на психологію і свідомість їх учасників 

(антропологічний аспект), а також результатів такого впливу і пов’язаних з 

ним соціальних, психологічних та інших факторів [3, с. 409]. 

Аналіз стану наукової розробки проблематики дії права, його різновидів 

і сторін прояву дозволив Р. В. Шагієвій та Д. В. Єрофеєвій обґрунтувати 

доцільність виокремлення «дії права» в якості самостійної юридичної 

категорії, що можливо здійснити на переконання вчених лише шляхом 

застосування інтегративного методологічного підходу до її пізнання. Це 

дозволить об’єднати і врахувати всю сукупність напрямів впливу права як 

соціально-юридичного феномену на суспільне життя [3, с. 407]. Не 
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наголошуючи на конкретному інтегративному підході, вченими 

пропонується в етимологічному плані під поняттям «дія права» визначити 

будь-який прояв права поза виконанням ним свого призначення та функцій, 

що дозволяє виявити цінні властивості права та забезпечити досягнення 

запланованих результатів [3, c. 409]. 

Надаючи визначення поняттю «дія права», В. В. Лазарєв наголошує на 

тому, що право в комунікативному значенні наділене властивістю бути 

регулятором суспільних відносин, а в ціннісному значенні – мати 

спроможність впливати на волю і свідомість людей (антропологічний 

аспект). Відповідно, застосування антрополого-комунікативного 

методологічного підходу сприятиме дослідженню дії права як його 

антрополого-комунікативної властивості, а також наданню відповідного 

визначення поняттю «дія права», під яким В. В. Лазарєв пропонує розуміти 

його інформаційний, ціннісно-мотиваційний та безпосередній регулюючий 

вплив на суспільні відносини в межах певного простору, часу та кола осіб 

[126, с. 411].  

На переконання Н. М. Оніщенко, дія права – це змістовно-динамічна 

сторона права, яка характеризує фактичну реалізацію його властивостей 

здійснювати регулятивний (спеціально-юридичний), інформаційно-

психологічний (мотиваційний), виховний (ідеологічний, педагогічний) та 

соціальний вплив на учасників суспільних відносин. Це можливо пояснити 

тим, що саме від неї залежить вияв цінності права, досягнута або не 

реалізована мета правового регулювання в тому чи іншому суспільстві, 

державі, корпоративній структурі тощо [192, с. 10]. Фактично в основу 

розуміння дії права професор вкладає ідею його характеристики як 

властивості права, що відбувається в площині комунікативної сфери 

життєдіяльності людей, забезпечуючи вплив на учасників суспільних 

відносин, насамперед на свідомість індивідів, забезпечуючи в подальшому 

керування власною поведінкою, також наголошується на різновидах такого 

впливу (регулятивний (спеціально-юридичний), інформаційно-психологічний 
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(мотиваційний), виховний (ідеологічний, педагогічний) та соціальний). В 

подальшому в своїх ідеях Н. М. Оніщенко посилює аргументацію 

антрополого-комунікативного розуміння дії права, наголошуючи на його 

вимірі через «ступінь гарантованості прав і свобод людини», що відображає 

антрополого-правовий аспект дії права, а також вказуючи на результат дії 

права, що виявляється у досягненні «сприятливого або некомфортного 

соціально-правового клімату, що є кінцевим результатом дії права, змістом 

якого є той чи інший варіант бажаної в цьому суспільстві, державі поведінки, 

що відображає комунікативно-правовий аспект дії права [192, с. 10-11]. 

Зроблений нами аналіз підходів до розуміння дії права крізь призму 

антрополого-комунікативних аспектів його функціонування підтверджує, що 

дія права – це, насамперед, властивість самого права, без якої право як явище 

не може вважатися правом. Це підтверджується і філософсько-

етимологічним розумінням категорії «дія» як активності матеріальних 

систем, що перебувають у реальних взаємовідносинах між собою [292], 

діяльність, робота чого-небудь; функціонування якого-небудь механізму; 

вплив на кого-; що-небудь [41, c. 314]. З огляду на це варто підкреслити той 

факт, що віднесення активності до системи властивостей права дає підстави 

стверджувати, що дія як одна з найважливіших форм прояву активності, 

відповідно так само є обов’язковою характеристикою права, що відноситься 

до невід’ємного кола його властивостей. Таким чином можемо зазначити, що 

право як самостійна категорія наділена властивістю дії, має потенціал до дії, 

набуває свого статусу «права» в стані дії. Право не може бути недієвим, 

оскільки тоді воно вже не буде вважатися правом. Воно є виключно 

активним, діючим, націленим на поширення на суспільні відносини. В 

такому випадку дія права як його властивість є такою, що характеризується 

особливостями антрополого-комунікативного характеру, а також визначає 

саме право як антрополого-комунікативний феномен.  

Категорія «дія права» виконує не лише констатуючу роль, 

характеризуючи відповідну властивість права антрополого-комунікативного 
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значення, і методологічну роль, забезпечуючи ефективність та повноту 

застосування антрополого-комунікативного методологічного підходу 

дослідження права. В цьому плані слід погодитись з думкою В. І. Гоймана 

про те, що теоретико-методологічні можливості категорії «дія права» 

виявляють ключовий напрямок науки, що є осередком основних і гостро 

актуальних проблем теоретичної та практичної юриспруденції [55, с. 48-49]. 

На нашу думку, розуміння дії права як його антрополого-комунікативної 

властивості, в методологічному аспекті дозволяє:  

1) виявити, узагальнити та здійснити аналіз всієї сукупності правових 

реалій крізь призму процесу та результату реалізації правом свого 

соціального призначення. Це забезпечує характеристику права як явища, що 

перебуває в дії, відображається в реальному житті крізь біполярну модель 

зародження, розвитку, збалансування та реалізації індивідуальних та 

загально соціальних потреб й інтересів, що відбувається в площині 

виникнення, зміни або припинення комунікативних зв’язків між суб’єктами 

соціуму; 

2) охарактеризувати прояв права в реальному житті людини та 

функціонуванні суспільства як інструменту реального перетворення життя 

людини та функціонування суспільства крізь призму виникнення нових, 

зміни або припинення існуючих взаємовідносин людей між собою та із 

суспільством; 

3) встановити взаємозв’язок між закріпленими за допомогою права 

антрополого-комунікативними моделями поведінки суб’єктів та 

результатами дії права, що виявляються у стані реального досягнення цілей 

права, змістом чого є зміни соціально-правової дійсності;  

4) з’ясувати взаємозв’язок між етапами зародження права як 

антрополого-комунікативної ідеї, його формулювання шляхом закріплення в 

документальних джерелах за допомогою юридико-технічних засобів 

моделювання поведінки суб’єктів права та реального функціонування права, 

змістом якого є побудова суспільних відносин на засадах правомірності, що 
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відображає інтереси і потреби людини як соціально цінної істоти. Таким 

чином дія права являє собою процес зародження та розвитку інтересів і 

потреб людини, усвідомлення можливості та необхідності їх реалізації чи 

обмеження за допомогою права, ідеї впорядкування суспільних відносин, 

вироблення можливих або необхідних моделей відносин, їх закріплення та 

подальше втілення в сферу людської взаємодії; 

5) виявити та визначити роль факторів забезпечення дії права, 

встановивши її компоненти, що дозволить охарактеризувати особливості 

правового впливу, сприйняття права, реалізації права та результату такої дії, 

що виявляється у відповідному стані правопорядку крізь призму 

антрополого-комунікативної парадигми; 

6) розкрити реально існуючі потреби людини та суспільства в процесі 

дії права та досягнутих результатах такої дії, що відображатимуть реально 

існуючі соціальні конфлікти або загрози їх виникнення, а також шляхи їх 

подолання або недопущення за допомогою вироблення моделей 

компромісних відносин, змістом яких є комунікативні зв’язки між 

суб’єктами соціуму, в яких збалансовано індивідуальні та загально соціальні 

інтереси і потреби; 

7) виявити та охарактеризувати шляхи втілення регулятивно-

охоронного потенціалу права в реальну поведінку суб’єктів суспільних 

відносин, що забезпечить досягнення соціально-правового ефекту від 

існування та функціонування права; 

8) відобразити активність права, його регулюючий і охоронний 

потенціал, що впливає на свідомість індивідів, визначає їх подальшу 

поведінку та націлений на досягнення відповідного стану впорядкованості 

суспільних відносин шляхом встановлення прав та обов’язків суб’єктів або 

недопущення порушень норм права, притягнення до юридичної 

відповідальності суб’єктів, які скоїли правопорушення, поновлення 

порушених прав суб’єктів або його законних інтересів, повернення суб’єкту 

втрачених ним благ через протиправну поведінку іншого суб’єкта; 
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9) визначити розвиток права в цілому, встановивши результати 

правового впорядкування суспільних відносин та виокремлюючи його 

переваги і недоліки крізь призму забезпеченості прав і свобод людини, 

збалансованості потреб й інтересів людини.  

Відзначаючи існуючу непослідовність та хаотичність наукового 

дослідження проблематики дії права, наявність окремих дискусійних 

моментів, методологічну розпорошеність результатів наукового пізнання дії 

права, вважаємо, що наукове вивчення теоретико-правових та практичних 

аспектів дії права безпосередньо залежить від панівного підходу до 

праворозуміння, що взятий за основу наукового дослідження та 

методологічної основи наукового дослідження, сформованої для вивчення дії 

права як його антрополого-комунікативної властивості. В контексті 

встановленого нами у попередніх частинах дисертаційної роботи 

функціонального потенціалу антрополого-комунікативного підходу, 

відзначаючи складність та багатоаспектність права в цілому та його 

властивостей, зокрема, в тому числі і дії права як його невід’ємної 

властивості, вважаємо за можливе окремо зупинитись в цій науковій роботі 

на положеннях, відображаючих особливості дії права як його антрополого-

комунікативної властивості. Застосування антрополого-комунікативного 

методологічного підходу дозволяє розкрити феномен дії права крізь призму 

взаємопов’язаних рівнів впливу права на життєдіяльність людини, 

взаємовідносини між ними (людиновимірний підхід до розуміння дії права) 

та засобу забезпечення ефективності правового впорядкування суспільних 

відносин, поширення на життя людей і їх спільнот цінностей права (ціннісно-

орієнтаціний підхід розуміння дії права). Зупинимось на них більш детально. 

1. Людиновимірний підхід до розуміння дії права покладає в основу 

характеристики дії права, насамперед, людину як біологічно і соціально 

цінну істоту, яка потребує в правовому просторі забезпечення власних 

потреб та інтересів шляхом їх втілення в реальне життя людини, а також 

недопущення порушень прав та свобод інших людей, їх правових інтересів і 
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потреб крізь призму взаємовідносин з іншими індивідами. Структурно 

вказаний підхід до розуміння дії права відображає особливості поширення 

права в межах правового інформаційного простору, що дозволяє індивідам 

сприйняти інформацію про можливу, необхідну та заборонену поведінку, про 

санкції, які можуть бути застосовані у випадку порушення норм права. Також 

вказаний підхід надає можливість сформувати уявлення про можливості, які 

він має для реалізації власних потреб та інтересів, а також вимог, які до нього 

висуваються зі сторони суспільства відповідно до існуючих 

загальносоціальних потреб та інтересів. Право у своїй дії фактично формує 

систему ідей, емоцій почуттів, які виражають відношення особистості, групи, 

суспільства до діючого, минулого або бажаного права, а також до діяльності, 

пов’язаної з правом [258, с. 729], таким чином виконує роль посередника між 

правовою нормою та поведінкою суб’єкта права [308, с. 458]. Наступним є 

ідеолого-психологічний елемент дії права, що забезпечує формування у 

людини уявлення про моделі поведінки за критеріями можливості, 

необхідності або заборонності, а також переконання щодо доцільності тієї 

або іншої поведінки, або утримання від неправомірних діянь під загрозою 

можливості настання негативних правових наслідків. Вказаний елемент дії 

права включає в себе утворення та подальший розвиток системи ідей, понять, 

теорій, в яких відображається стан осмислення і сприйняття суб’єктами 

права правової дійсності, що переважно ґрунтується на положеннях теорії 

соціальної правової держави, принципу поділу влади, теорії народного 

суверенітету, визнання пріоритету загальнолюдських цінностей над 

класовими, принципу верховенства права, переваг загальновизнаних норм 

міжнародного права над нормами національного права та ін. Таким чином 

вказаний елемент забезпечує формування і розвиток у людини знань про 

науково обґрунтовані поняття, переконання, ідеї, зокрема, про необхідність 

встановлення відповідних норм права, про їх зміст, забезпечення дії, правову 

характеристику конкретної поведінки людини. Окрім того, з точки зору 

правової психології вказаний елемент людиновимірного розуміння дії права 
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включає в себе сукупність почуттів, емоцій, настрою, переживань, звичок, в 

яких відображається ставлення суб’єктів права до права та до правової 

дійсності. Зазначене ставлення до права і до правової дійсності є елементом 

правосвідомості, яка походить з повсякденної життєдіяльності суб’єктів 

права у процесі зіткнення з конкретними юридичними ситуаціями, а тому 

формується здебільшого стихійно та безсистемно. Останнім елементом 

вказаного підходу до розуміння дії права є культурологічний елемент, який 

відображає в собі рівень правової інформованості громадян, формування 

соціально-правових відчуттів і настроїв, соціально-правової активності 

людини, у тому числі його участь в правотворчій, правореалізаційній 

діяльності людини. Зазначене поняття «правова культура» є наслідком 

зростаючого значення людського чинника в сучасному житті, що надало 

змогу говорити про явище правової культури, перш за все, стосовно людини і 

відповідного співтовариства людей. Таким чином категорію «дія права» в 

аспекті людиновимірного розуміння можливо визначити як інформаційний, 

ідеологічно-психологічний та поведінковий вплив права на життєдіяльність 

людини та людських спільнот, змістом якої є втілення у взаємовідносинах 

між ними властивостей права шляхом формування та розвитку системи ідей, 

уявлень, емоцій і почуттів щодо ставлення людини до правової дійсності, 

правового минулого та бажаного стану правового впорядкування суспільних 

відноси, а також становлення і розбудови правової культури людини та 

людських спільнот, що обумовлена духовним, політичним та економічним 

устроєм, якісним становищем правового життя суспільства, яке виявляється в 

рівні розвитку правової діяльності, якості законодавства, рівні 

правосвідомості громадян, гарантованості та захищеності їх прав і свобод.  

2. Ціннісно-орієнтаційний підхід до розуміння дії права як засобу 

забезпечення ефективності правового впорядкування суспільних відносин та 

поширення на життя людей і їх спільнот цінностей права. Фактично дія права 

відображає в собі рівень віддзеркалення всіх цінностей людського і 

суспільного життя в самому праві. В даному випадку дія права є процесом і 
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результатом поширення системи цінностей в сфері права, що реалізуються в 

поведінці суб’єктів права. Серед цих цінностей можна назвати: державно-

правову ідеологію, правові інститути, юридичну науку, політичні права, 

інтереси і потреби, правові принципи, форми народовладдя, законність і 

правопорядок, систему суспільного контролю і відповідальності громадян 

тощо.  

Цей підхід, на переконання В. І. Гоймана, характеризує особливий стан 

права, а саме прояв його на тій стадії впровадження в суспільну систему, 

коли ще не відбувається реалізація правових приписів і принципів в їх 

спеціально-юридичному значенні, однак право вже робить відчутний вплив 

на соціальне середовище, «виявляючи» в ній своїх адресатів і вступаючи з 

ними в «контакт». Отже, розглянутий рівень відображає ту стадію буття 

права, коли правове (норми права, юридична практика, правова політика, 

юридична наука, правова ідеологія в цілому) має безпосередній вплив на 

свідомість окремої особистості, колективів людей, зумовлюючи характер 

сприйняття і реальну поведінку в сфері його дії [55, с. 49-50]. Спробуємо 

охарактеризувати цінність права як передумови його дієвості. Існують 

декілька підходів до дослідження цінності як явища в межах аксіології. 

Зокрема, в залежності від типу світогляду М. Варош виокремлює три підходи 

до визначення цінностей: абсолютистський або феноменологічний, згідно з 

яким цінності – це феномен у чистому психологічному полі; 

об’єктивістський (натуралістичний) – виходить з розуміння цінності як 

об’єктивно існуючої властивості, яка не залежить від суб’єкта; 

реляціоністський – розглядає цінності як властивості суб’єктивно-

об’єктивних відносин [37, с. 40-47]. У межах інтегративного методологічного 

підходу до пізнання права, в тому числі і антрополого-комунікативного 

підходу, цінність набуватиме характеристик декількох з цих підходів, що 

виявляється: 

1) у психологічному аспекті, змістом якого є сприйняття права як 

особливої соціокультурної цінності, тим самим відбувається поширення 
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права на суспільні відносини шляхом його усвідомлення та подальшого 

керування своєю поведінкою, яка набуває виключно правомірного характеру; 

2) у об’єктивному аспекті, змістом якого є аксіоматичне розуміння 

права як соціально цінного явища, наявність якого є свідченням узагальнення 

соціокультурних цінностей, їх втілення в праві та сприйняття права як 

особливої цінності; 

3) у суб’єктно-об’єктивному аспекті, що характеризує цінність права 

як властивість комунікативних зв’язків між суб’єктами права, які 

породжують право, наділяючи його ознаками соціально ціннісного явища, а 

також реалізують право, забезпечуючи реалізацію ціннісних положень в 

життєдіяльності суб’єктів соціуму. 

Філософи розуміють під поняттям «цінність» властивості предмета або 

явища, що не притаманні їм від природи, але мають значення для людини чи 

суспільства, оскільки служать об’єктами інтересів людини [292, с. 512]. 

Тобто лише через ставлення суб’єкта до предмета або явища та їх можливість 

задовольняти потреби та інтереси (людські, суспільні) виявляється цінність 

предмета або явища.  

У науковій юридичній літературі цінність права характеризується як 

багатоаспектна властивість права, що позначає: 1) явище, сутність якого 

полягає в реалізації ідеї права (власна цінність права); 2) особливий 

соціальний регулятор суспільних відносин (інструментальна цінність права) 

та 3) історико-культурна цінність права, що розглядається як здобуток 

культури людства в певний історичний період [274, с. 281]. О. Ф. Скакун, 

узагальнюючи феномен цінності права характеризує його як «здатність бути 

метою і засобом задоволення науково обґрунтованих, соціально 

справедливих загальнолюдських потреб та інтересів громадян і їх об’єднань 

(суб’єктів оцінювання), бути комунікативним і погоджувальним соціальним 

інструментом» [256, с. 227]. У цьому визначенні виявляється антрополого-

комунікативна парадигма, яку ми підтримуємо, що стосується, з одного боку, 

«задоволення загальнолюдських потреб та інтересів громадян і їх об’єднань 
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(суб’єктів оцінювання)», з іншого боку, воно здатне бути «комунікативним і 

погоджувальним соціальним інструментом».  

В одній зі своїх наукових праць ми прийшли до висновку, що цінність 

права та правове регулювання і його ефективність є взаємопов’язаними між 

собою юридичними категоріями, що є якісними характеристиками його 

дієвості. Одним з проявів дієвості права є його цінність, тобто ефективними 

будуть лише ті результати, що забезпечують реалізацію цінності права в 

суспільстві, враховуючи його закономірний розвиток [166, с. 101-102]. 

Заслуговує на увагу точка зору, що соціальна цінність права, з одного 

боку, та ефективність і дієвість права, з іншого боку, співвідносяться як 

процес і результат. У даному розумінні соціальна цінність відповідає на 

запитання: які саме інтереси ним задовольняються, а ефективність правового 

регулювання та дія права – яким чином це зроблено та якою мірою дані 

інтереси задоволені [277, с. 12]. Відповідно ефективність правового 

регулювання і дія права, як результат, оцінюватиметься крізь призму його 

цінності й таким чином між ними спостерігається прямо пропорційна 

залежність – чим вища ефективність правового регулювання і його дієвість, 

тим більшу цінність воно має в регулюванні суспільних відносин, та навпаки. 

На думку О. В. Малька, інтереси людини повинні бути головним 

орієнтиром для розвитку і вдосконалення елементів конкретного механізму 

правового регулювання та підвищення рівня його дієвості. Вчений 

виокремлює три шляхи підвищення рівня дієвості права: удосконалення 

правотворчості; удосконалення правозастосування; підвищення рівня 

правової культури та правової свідомості суб’єктів [153, с. 61-62]. Окрім 

досліджуваних в літературі шляхів підвищення ефективності правового 

регулювання та посилення дієвості права, розглядаються передумови 

досягнення його ефективності. Дійсно, важливо розуміти, щоб досягти 

певного рівня ефективності правового регулювання, в правовій системі 

мають бути створені та забезпечені певні умови. Наприклад, П. М. Рабінович 
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виокремлює такі передумови досягнення ефективності правової норми – 

загальносоціальні та юридичні (спеціально-соціальні) [230, с. 158-161].  

Враховуючи особливості антрополого-комунікативного підходу 

дослідження права необхідно розглядати дієвість права, беручи до уваги не 

тільки реалізацію визначених в законодавстві цілей правового регулювання, а 

й рівень задоволення потреб та інтересів індивіда, суспільства та держави, їх 

взаємоузгодження і збалансування, можливості механізму правового 

взаємоузгодження цих інтересів на засадах рівності та партнерства, рівень 

запобігання виникненню конфліктних ситуацій внаслідок реалізації цілей 

правового регулювання. 

Отже, дієвість права варто розглядати крізь призму його цінності й лише 

беручи до уваги взаємозалежність та співвідношення цих понять можливо 

повноцінно досліджувати шляхи вдосконалення правового регулювання. 

Особливість дії права в аспекті антрополого-комунікативного підходу 

визначаємо через можливість поєднання та синтезу в праві ідеї права, що 

існує у правах людини та її реалізації у правовідносинах [106, с. 101-102]. 

Таким чином в якості визначення поняття «дія права» можливо 

сформулювати наступне положення: дія права – це особливий процес і 

результат віддзеркалення та поширення всіх цінностей людського і 

суспільного життя в самому праві та в подальшому на суспільні відносини, 

що відображає рівень задоволеності потреб та інтересів індивіда, суспільства 

та держави, придатність права до їх взаємоузгодження на засадах рівності та 

партнерства, досягнення компромісу у взаємовідносинах між вказаними 

суб’єктами, а також стан запобігання виникненню конфліктних ситуацій, їх 

подолання внаслідок дії права. 

Антрополого-комунікативний підхід функціонально спроможний 

здійснити аналіз та розкрити особливості складу дії права крізь призму 

поєднання індивідуального та соціального, де індивідуальне розкривається 

через антропологічний аспект, що дозволяє визначити внутрішню сторону дії 

права як прояв правової комунікації, а соціальний компонент дії права 
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можливо охарактеризувати як результат синтезу індивідуального, що 

розкривається через комунікативний аспект як зовнішньої сторони дії права. 

З огляду на це, антрополого-комунікативний методологічний підхід в основу 

виокремлення та характеристики компонентів дії права дозволяє вкласти 

критерій процесу формування права як синтез індивідуального (комплекс 

збалансованих людських потреб та інтересів), що трансформуються у 

соціальне та отримують свій прояв у комунікаціях в межах суспільства. 

Відповідно до зазначеного критерію до складу компонентів дії права 

можливо віднести: 

1) правовий вплив, що являє собою особливий різновид соціального 

впливу на поведінку індивідів (антропологічний аспект), змістом якого є 

збалансування та втілення в реальність індивідуальних і громадських 

інтересів, що націлений на забезпечення правомірного характеру діяльності 

суб’єктів соціуму (комунікативний аспект); 

2) сприйняття права, тобто отримання індивідом правової інформації 

про зміст можливої та необхідної поведінки, засоби її забезпечення (примус, 

переконання, дозвіл), що заснована на результатах збалансування 

індивідуальних та суспільних інтересів, їх усвідомлення людиною та 

формування ставлення до права (антропологічний аспект), та формування 

мотивації до ініціювання, зміни або припинення комунікацій, власного 

ставлення до змісту подальшої поведінки у взаємовідносинах з іншими 

суб’єктами суспільства (комунікативний аспект); 

3) реалізація права, що являє собою процес та результат втілення 

правових норм і принципів права у правомірній поведінці індивідів 

(антропологічний аспект), що націлений на настання певних юридичних 

наслідків, стосується характеру, змісту та наслідків взаємодії між суб’єктами 

соціуму (комунікативний аспект);  

4) правовий порядок, що характеризується як правовий стан взаємодії 

між індивідами, має упорядкований характер, виступає засобом забезпечення 

і результатом правової самоорганізації суспільства, виявляється у 
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правомірній поведінці суб’єктів, які використовують надані їм права та 

виконують покладені на них обов’язки (комунікативний аспект), що є 

результатом свідомої, раціональної, вольової діяльності соціальних суб’єктів 

(антропологічний аспект).  

Антрополого-комунікативний підхід при цьому дозволяє розкрити 

компоненти дії права як біполярної моделі, в якій поєднані: 

а) індивідуальний компонент, змістом якого є коло потреб та інтересів 

індивідів, які відображені в праві та реалізуються в межах соціальної 

комунікації; б) соціальний компонент, тобто коло умов соціального життя, 

що впливають на результативність дії права, визначають результат 

збалансування потреб та інтересів індивідів.  

 

3.2 Перспективи застосування антрополого-комунікативного 

підходу до аналізу взаємодії національного права України та права 

Європейського Союзу  

 

Важливим аспектом наукового дослідження функціональних аспектів 

антрополого-комунікативного підходу до пізнання права є вивчення питань 

перспектив застосування вказаного методологічного підходу до аналізу 

поширеності права на територію України, ефективності його 

функціонування, забезпеченості прав і свобод людини, їх поєднання і 

збалансування із загальносоціальними інтересами. Насамперед, мова іде про 

аналіз питань взаємодії права України та права Європейського Союзу крізь 

призму застосування антрополого-комунікативного підходу. Це дозволить 

дослідити, з одного боку, людиновимірні закономірності права України та 

права Європейського Союзу як окремо одне від одного, так і у їх поєднанні, а 

з іншого боку – розкрити проблематику взаємодії права України та права 

Європейського Союзу як поєднання соціокультурних просторів 

національного та міжнародного (європейського) рівнів, результатом чого є 

формування комплексного правового середовища, заснованого на традиціях і 
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цінностях, сформованих в межах національних та міжнародних 

(європейських) соціальних комунікаційних систем.  

Актуальність наукового дослідження перспектив застосування 

антрополого-комунікативного методологічного підходу до аналізу взаємодії 

права України та права Європейського Союзу доводиться і поглядами 

вчених, які звертають увагу на необхідність врахування особливостей самого 

права як складного феномену, ключовою детермінантою якого виступають 

його антропологічні засади, змістом яких є комплекс відмінних ознак 

людської природи, що впливають на розуміння сутності та особливостей 

права. Саме вони в сучасних умовах реформування вітчизняної правової 

системи в напрямку наближення її до європейських стандартів набувають 

особливого пізнавального значення, забезпечуючи формування предмету 

наукового пошуку та в подальшому потенційно здатні вплинути на 

вироблення шляхів реформування правової системи України, безпосередню 

реалізацію науково обґрунтованих реформ [149, с. 38-39]. На переконання 

М. І. Козюбри, право – це надзвичайно складний, багатобарвний, 

багатогранний, багатовимірний і багатозначний феномен, в якому так тісно 

переплітаються духовні, культурні й етичні засади, внутрішньодержавні та 

міжнародні, цивілізаційні й загальнолюдські аспекти, наукова істина та 

цінності добра і справедливості, досягнення правової теорії та практичний 

юридичний досвід,правові ідеали, інституціонально-нормативні утворення і 

правові відносини, що втиснути все це у рамки якоїсь універсальної дефініції 

просто не можливо [112, с. 12], тому в сучасних умовах розвитку юридичних 

наукових досліджень саме антропологічні аспекти права в наукознавчому 

плані набувають значної перспективності вивчення крізь призму 

спроможності бути закладеними в подальшому в основу реформування 

правової системи України, її побудови на засадах визнання людини 

найвищою соціальною цінністю, забезпечення соціальної справедливості в 

соціумі, недопущення порушень прав людини тощо. Це пояснюється, 

насамперед, тим, що антропологічні засади права виступають зовнішніми та 
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природними детермінантами, які пов’язані з укоріненістю права у природі 

або бутті людини [148, с. 149]. Незважаючи на те, що проблематика природи 

і сутності людини, її існування, функціонування та взаємодії є досить 

дослідженою, в тому числі і в межах юридичних наук, а положення про 

природу людини, її соціальну цінність, роль в правовому просторі отримують 

квінтесенцією в положеннях більшості типів та шкіл праворозуміння, що 

підтверджується і у поглядах вчених-правознавців [263, с. 160], все ж маємо 

відзначити посилення ролі антрополого-комунікативного методологічного 

підходу до пізнання права, розширення його функціонального призначення, 

перспективність його застосування до пізнання права як стратегічного 

напряму наукової роботи, що обумовлюється поточними «загрозами» 

втручання в людську природу засобами біотехнологій, а це, в свою чергу, 

потребує вироблення сучасних правових механізмів протидії вказаним 

загрозам, забезпечення збереженості та непорушності людської природи, її 

прав, потреб та інтересів. Наявність окремих наукових досліджень проблем 

утвердження величної ідеї гуманізму та її відображення в праві, духовного, 

морального та людинотворчого потенціалу права, пізнання антрополого-

комунікативних аспектів права за допомогою одноіменного методологічного 

підходу постає однією з найпринциповіших проблем сучасного 

правознавства, вказана тематика набуває сьогодні особливої гостроти [300, 

с. 34-35].  

Отже, наукова та практична витребуваність наукового пізнання 

перспектив застосування антрополого-комунікативного підходу до пізнання 

взаємодії права України та права Європейського Союзу обумовлена:  

 станом наукової розробки функціональних аспектів антрополого-

комунікативного підходу до пізнання права в цілому та перспектив його 

застосування зокрема, що свідчить про серйозну недостатність вказаних 

наукових досліджень, їх застарілість та невиправдане нехтування вказаним 

методологічним підходом в частині удосконалення наукового пізнання права, 

забезпечення своєчасності та оперативності здійснення наукових досліджень 
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проблем права, його взаємодії, правового забезпечення суспільних відносин 

національного та міжнародного рівнів; 

 пізнавальним потенціалом антрополого-комунікативного підходу, 

що здатен не лише дослідити особливості взаємодії права України та права 

Європейського Союзу, але і бути застосованим у перспективі, що дозволить 

акцентувати увагу на поєднанні як антрополого-правових закономірностей 

дієвості і взаємодії права, що є основою його зародження, розвитку та 

функціонального призначення, так і комунікативних особливостей, що 

відображають його походження та поширення на суспільні відносини. Це 

забезпечить формування та застосування комплексного методологічного 

підходу у перспективі щодо аналізу взаємодії дієвості права як складного 

антрополого-комунікативного феномену, що характеризується національним 

та міжнародним (європейським) проявом; 

 тенденціями розвитку права національно та міжнародного рівнів, 

що пов’язані із існуючою об’єктивною необхідністю подальшого посилення 

забезпечення потреб та інтересів людини в праві, визначення її правової 

самоідентифікації, забезпечення реалізації її потреб та інтересів, а також 

посилення функціонування комунікативних засад виникнення та поширення 

права на суспільні відносини. Таким чином подальша актуалізація 

антрополого-комунікативних аспектів зародження, розвитку та 

функціонування права, його дієвості, впливовості на суспільні відносини 

зумовлює потребу в науковому переосмисленні проблем взаємодії 

національного права та права Європейського Союзу, застосування для цього 

антрополого-комунікативного методологічного підходу як пізнавальної 

стратегії у дослідженні антрополого-комунікативних закономірностей такої 

взаємодії; 

 існуючими практичними недоліками взаємодії права України та 

права Європейського Союзу, що потребує виявлення проблем дієвості права 

в цілому, їх аналізу, вироблення нових підходів до розуміння дієвості права, 

виміру його рівня, забезпечення високого рівня дієвості права, вироблення 
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шляхів підвищення рівня взаємодії права України та права Європейського 

Союзу тощо. Саме антрополого-комунікативний підхід потенційно здатен 

виявити та встановити практичні недоліки взаємодії права України та права 

Європейського Союзу, а також обґрунтувати практичні рекомендації, що 

стосуються підвищення рівня дієвості права, побудови моделей майбутнього 

права на засадах поєднання його антрополого-комунікативних аспектів, 

вироблення шляхів посилення втілення в праві антрополого-правових засад 

та комунікативних моделей його реалізації. 

В одній зі своїх наукових праць ми окремо наголошували на тому, що 

актуальність цих питань дисертації обумовлюється змінами в підходах до 

аналізу і тлумачення права, викликаними домінуючими тенденціями 

демократизації суспільно-політичного життя. У сучасній науково-правовій 

думці все більшої популярності набирає антрополого-комунікативний підхід, 

що дозволяє пояснити право як засіб людської взаємодії і враховує основні 

принципи постмодерністської науки. Досліджувана тема стає актуальною і в 

зв’язку з євроінтеграційною політикою України, що покладає на Україну 

завдання здійснити вдосконалення національного права з урахуванням 

європейських цінностей і тенденцій [165, с. 74]. 

Враховуючи вищевикладене, відзначаючи високий рівень наукової та 

практичної доцільності дослідження антрополого-комунікативного підходу 

до вивчення функціональних аспектів взаємодії права України та права 

Європейського Союзу, вважаємо за доцільне в межах цього підрозділу 

дисертаційної роботи: 

1) з’ясувати актуальність наукового дослідження функціональних 

аспектів антрополого-комунікативного підходу до пізнання права в частині 

його застосування до вивчення взаємодії права України та права 

Європейського Союзу;  

2) здійснити аналіз існуючих наукових підходів до характеристики 

взаємодії права України та права Європейського Союзу, на підставі чого 

виокремити і розкрити зміст недоліків наукового вивчення питань взаємодії 
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права України та права Європейського Союзу, які склались в сучасній 

вітчизняній юридичній науці; 

3) беручи за основу аналіз наукових підходів до характеристики 

антрополого-комунікативного підходу до пізнання права, конкретизувати 

його наукознавчий потенціал до вивчення взаємодії права України та права 

Європейського Союзу; 

4) визначити перспективи наукового дослідження взаємодії права 

України та права Європейського Союзу крізь призму застосування 

антрополого-комунікативного підходу. 

Проблематика взаємодії права України та права Європейського Союзу в 

юридичній літературі досліджується переважно шляхом обґрунтування 

критичних зауважень щодо недоліків такої взаємодії, наголошення на 

актуальності їх подолання, вироблення оптимальних шляхів удосконалення 

взаємодії права національного та міжнародного рівнів, а також 

перспективності їх взаємодії на основі ґрунтовних теоретико-правових та 

прикладних наукових досліджень. Серед основних аспектів взаємодії права 

України та права Європейського Союзу вченими наголошується на 

доцільності: 

 їх узгодження на рівні змісту юридичних термінів [280, с. 50-51], а 

також принципів правового регулювання [225, с. 34-37; 226, с. 296]; 

 подальшого запозичення правових положень, закріплених актами 

Європейського Союзу та їх перенесення в законодавчу базу конкретної 

держави [266; 265]; 

 активізації об’єднуючої діяльності в сфері права, її 

взаємоузгодження та визначення спільних перспектив розвитку [1, с. 86]; 

поширення правових положень права Європейського Союзу на територію 

іноземних держав [279, с. 34]; 

 уніфікації змісту національного права відповідно до змісту права 

Європейського Союзу та міжнародного права [319, с. 104-105; 219, с. 12-13]; 

 імплементації норм права Європейського Союзу у вітчизняне 
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законодавство [245, с. 9; 310, с. 119; 34, с. 259-260].  

 гармонізації законодавства України з нормами міжнародного права, 

що являє собою процес цілеспрямованого зближення нормативно-правових 

приписів з міжнародним правом шляхом усунення суперечностей та 

механізму формування мінімальних правових стандартів через утвердження 

спільних правових принципів [143, с. 165; 144, с. 146-148; 53, с. 78];  

 активізації розвитку вітчизняних джерел права на основі норм та 

принципів міжнародного права [113, с. 3-9] тощо. 

Незважаючи на досить високий рівень активності наукових досліджень 

питань взаємодії права України та права Європейського Союзу, відзначаючи 

в цілому їх розпорошеність та хаотичність розвитку, слід погодитись з 

думкою вчених, що сьогодні вкрай важливим є активізація наукових 

досліджень питань взаємодії права національного та міжнародного рівнів, 

забезпечити оптимізацію його поширення на територію України, що має 

засновуватись, насамперед, на конкретному інтегративному методологічному 

підході [293, с. 12; 182, с. 25; 109, с. 31; 183, с. 41], який виступає свого роду 

монореальністю, оскільки з методологічної точки зору здатен забезпечити 

синтез знань про реальність права, доповнити одні підходи іншими [293, 

с. 12]. Це дасть можливість виробити стратегію наукового пізнання 

проблематики взаємодії права України та права Європейського Союзу, 

сформувати і обґрунтувати комплекс перспектив його наукового пізнання та 

шляхів практичного удосконалення їх взаємодії. Вказане підтверджує у своїх 

поглядах В. М. Братасюк, наголошуючи на об’єктивній потребі формування 

нового праворозуміння та нових методологічний підходів, що забезпечить 

становлення якісно нової правової доктрини, дозволить подолати існуючи 

перепони в питанні взаємодії правової системи України та правової системи 

Європейського Союзу [30, с. 156-162; 31, с. 2-3]. Так само вченими 

звертається увага на необхідність зміни сформованої вітчизняної 

інтелектуальної традиції у пізнанні державно-правових явищ, а також стилю 

правового мислення, змістом чого є відхід від позитивістського типу 
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мислення та перехід до оновленого раціонального мислення [32], що 

засноване на сучасних методологічних підходах, вкладає в основу його змісту 

проблематику людиновимірності досліджуваних явищ, ролі та значення 

людини у взаємодії з іншими, трансформації відносин між людьми тощо. В 

іншому випадку при відсутності панівного методологічного підходу до 

пізнання проблем взаємодії права України та права Європейського Союзу ми 

ризикуємо продовжити хаотичний розвиток наукових досліджень зазначеної 

проблематики, а також посилити наукову дискусію в питаннях 

удосконалення їх взаємодії. У своїх поглядах В. Д. Басай на прикладі 

існуючих проблем адаптації кримінального процесуального права України до 

європейських стандартів, критикуючи існуючу методологічну основу 

правових досліджень, відзначаючи факт глибокої методологічної кризи в 

питанні пізнання національного права, його взаємодії з міжнародним правом, 

наголошує на актуалізації використання пізнавальних можливостей правової 

антропології для вивчення правової інтеграції крізь призму гуманістичних 

засад права [20, с. 27-28]. Таким чином підкреслює роль положень 

антропології права, її перспективного значення у здійсненні правових 

досліджень. Криза методології юридичної науки є присутня і в зарубіжній 

юридичній науці, оскільки людина знаходиться в гущі безпрецедентної кризи 

правових цінностей і правового мислення, право стає все більше політичним 

і прагматичним, все менше сприймається, з точки зору історії, а історична 

юриспруденція, яка одна здатна об’єднати юридичний позитивізм і теорію 

природного права, майже зникла з філософії права [26, с. 52]. Розкриваючи 

проблематику форм взаємодії правових систем як передумови взаємодії 

права України і права Європейського Союзу, О. Ф. Скакун вказує на наявну 

методологічну невизначеність у дослідженні та вважає, що орієнтаційне 

значення в цьому питанні особливо мають відіграти насамперед принцип 

верховенства права та загальні принципи права в цілому [255, с. 98]. В 

методологічному плані саме принцип верховенства права має становити 

орієнтир в процесі пошуку шляхів до світового порядку та самозбереження 
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[255, с. 98], а вже через загальновизнані принципи права, які набувають 

такого статусу в тому випадку, коли вони закріплені та реалізовані в 

більшості національних правових системах, тобто мають співпадаючий 

характер та в результаті стають засобом регулювання відносин у 

міждержавній сфері, розкриває свій зміст нормативна основа правової 

системи, забезпечується необхідний рівень тлумачення права, взаємодіють 

інші її правові підсистеми. Саме вони «виявляють найважливіші 

закономірності і основи розвитку людства, виражають природу права, 

володіють вищою імперативністю і загальною значущістю, відповідають 

об’єктивній необхідності зміцнення міждержавних взаємин» [76, с. 132-133]. 

В подальшому О. Ф. Скакун вказує на те, що цінності, котрі складають зміст 

принципу верховенства права, а це, насамперед, визнання цінності людини, 

пріоритету її інтересів, надають правовим системам ознак взаємної 

відповідності в межах визначеного правового простору [255, с. 100]. В свою 

чергу Н. М. Оніщенко у власному дисертаційному дослідженні вказує на те, 

що проблематика взаємодії правових систем, (а отже і права України та права 

Європейського Союзу як їх елементів – Прим. авт.), має бути досліджена не 

лише традиційним методологічним інструментарієм, але і нормативно-

ціннісним підходом, що за основу бере ідею невідворотності процесу 

зближення національних правових систем та їх інститутів в умовах 

європейської інтеграції, а також необхідності формування правової системи 

України, зорієнтованої на європейський вибір нашої держави [193, с. 17-18]. 

Аналіз історії становлення наукового дослідження питань взаємодії 

національного та міжнародного права та сучасних наукових праць, що 

стосуються питань взаємодії права України та права Європейського Союзу 

свідчить про те, що сучасна вітчизняна юридична наука стикається з 

серйозними проблемами наукового вивчення вказаних питань, що 

супроводжується:  

1) існуючою в юридичній науці методологічною кризою, 

недостатністю функціонального потенціалу загальноприйнятих 
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методологічних підходів та методів наукового пізнання, їх доктринальною 

невизначеністю та дискусійністю розуміння, недоліками їх застосування в 

процесі наукового дослідження, остаточною невизначеністю та 

розпорошеністю положень типів праворозуміння; 

2) доктринальною нерозробленістю основоположних засад 

пізнавальної діяльності, невизначеністю змісту процесу пізнавальної 

діяльності, абстрактністю пріоритетних напрямів науково-дослідної роботи в 

сфері юридичної науки, відсутністю націленості на отримання результатів 

наукової роботи;  

3) надмірною доктринальною поляризацією національного та 

міжнародного права, права Європейського Союзу, що призводить до 

невиправданого їх розмежування як різновимірних явищ, котрі можуть 

перебувати у взаємодії, водночас, нівелюється спільність їх сутності, 

функціонального призначення, ціннісного наповнення, методологічних 

підходів до пізнання як об’єктів наукового дослідження; 

4) різновекторністю існуючих наукових розробок питань взаємодії 

права України та права Європейського Союзу, що поглиблюється існуючою 

залежністю наукових досліджень від низки політичних факторів України та 

європейського співтовариства, офіційної політики України щодо членства в 

Європейському Союзі, механізму її реалізації, здійснення адаптації 

законодавства України до правових цінностей і стандартів Європейського 

Союзу. 

Антрополого-комунікативний підхід дослідження права, що становить 

предмет нашої наукової роботи, має значний науково-дослідний потенціал 

для дослідження питань взаємодії права України та права Європейського 

Союзу, здатен реалізувати власне методологічне призначення в якості 

науково-дослідної стратегії дослідження їх взаємодії як питання теоретико-

правового плану, так і питання практичного плану, що становить 

перспективний напрям удосконалення правового регулювання суспільних 

відносин в Україні на засадах гармонізації національного права з нормами 
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права міжнародного (європейського). Вказана думка підтримується і в 

юридичній літературі, де вченими зазначається про перспективність 

застосування антропологічного методологічного підходу до пізнання права, 

що пов’язується з його здатністю «формулювати напрями своїх досліджень 

на основі несистематизованих, фрагментарних знань інших наук і вже на цій 

основі будувати власні наукові основи» [83, с. 14-15]. Водночас, пізнавальні 

можливості антропологічного методологічного підходу вже не здатні в 

повній мірі вивчити «єство психічних процесів людини», воно потребує 

застосування і функціональних можливостей інших методологічних підходів, 

що дозволить всебічно розкрити право через категорію «природних 

особливостей людини, що піддаються впливу правової культури, соціальних 

організацій і інститутів суспільства». В контексті життєвого досвіду людини, 

оточуючого її правового середовища, юридична антропологія інтерпретує всі 

ці моменти як якості реальної окремої людини і виказує відповідні 

рекомендації з позиції своїх даних [83, с. 14-15]. Таким чином мова іде про 

розширення меж застосування антропологічного методологічного підходу, а 

також його поєднання з іншими елементами методології наукового пізнання, 

що дозволить розкрити право не лише крізь призму природних властивостей 

людини, але і дасть можливість врахувати місце людини в соціумі, 

взаємозв’язок з іншими людьми тощо. Отже, можемо говорити про 

посилення методологічного значення антропологічного підходу наукового 

дослідження та його системо утворюючого впливу на розвиток 

міждисциплінарних наукових досліджень та їх результатів, а також і 

юридичних наукових досліджень загальнонаукового та  галузевого рівнів. 

В цьому плані варто погодитись з думкою В. Завальнюка, який 

справедливо підсумовує, що сучасний етап розвитку людини і людства 

майже одностайно розуміється як трансформаційний – як перехід суспільства 

в якісно інший стан – в інформаційне суспільство, в якому й сама людина 

переживає зміни, небачені в попередні періоди [84, с. 15]. В результаті 

значення антрополого-комунікативного методологічного підходу значно 
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підвищується, оскільки «визнання людини найвищою соціальною цінністю 

сучасної держави принципово змінює всю міжнародну і національну правові 

системи, вносить в них ряд нових рис, властивостей, невідомих колишнім 

правовим системам, основою яких є класовий або становий підхід 

законодавця до формування правових норм» [84, с. 15], за якого аналіз 

національного та міжнародного права потребує застосування положень, що 

виявляють, вивчають та встановлюють місце людини в нормах національного 

та міжнародного права, визначають механізм реалізації її статусу як 

найвищої соціальної цінності, вплив національного та міжнародного права на 

життєдіяльність людини, її взаємовідносини з іншими людьми. Як результат, 

В. Завальнюк зазначає про те, що сьогодні спостерігається тенденція до 

пізнання права, в тому числі і його національного та міжнародного прояву 

крізь призму інтегративного типу праворозуміння, що поєднує в собі 

найбільш цінні положення класичних типів праворозуміння, основою якої є 

пізнавальний критерій, що відображає в собі категорії «природа – людина – 

суспільство». Відповідно до цих критеріїв доцільно виокремити метафізичне 

праворозуміння, що визнає право явищем, яке лежить за межами соціальних 

факторів; антропологічне праворозуміння, яке пов’язує право з природою 

людини; соціологічне праворозуміння, що визнає право продуктом людських 

відносин [84, с. 16].  

Перспективи застосування антрополого-комунікативного 

методологічного підходу обумовлені також і певною різновекторністю 

уявлень про право і про методологію його пізнання. Так, на переконання 

С. П. Рабіновича, природне право, яке визнається одним із найпоширеніших і 

прогресивних підходів до розуміння права є лише «опосередковуючим 

уявленням, в якому долаються суперечності соціального регулювання в 

цивілізаційно розвиненому суспільстві, а саме: між біологічною природою 

людини та соціонормативною культурою, між автономною та гетерономною, 

інтравертною та екстравертною формами регуляції людської поведінки, між 

потребами збереження і розвитку всього суспільства, потребами окремих 
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суспільних груп та індивідуальними потребами [232, с. 53]. Таким чином ми 

є свідками надмірної невиправданої поляризації наукового пізнання права, 

що супроводжується протиставленням тих категорій, в межах яких існує 

право. В результаті розуміння права ми намагаємось винайти та дослідити 

крізь призму протиставлення індивідуального і колективного, біологічної 

природи людини та соціонормативної культури, автономії та гетерономної, 

інтравертної та екстравертної форм регуляції людської поведінки, 

збереження та розвитку суспільства, індивідуальним потребами людей тощо.  

Проблема розвитку наукових досліджень проблем взаємодії права 

України та права Європейського Союзу сьогодні потребує вироблення нового 

підходу до його пізнання. Це пояснюється як кризою сучасної методології 

наукового пізнання, так і об’єктивною доцільністю вироблення конкретної 

методологічної стратегії наукового дослідження вказаної проблематики. На 

місце такої методологічної стратегії може претендувати саме антрополого-

комунікативний методологічний підхід, що дозволятиме провести 

дослідження взаємодії права крізь призму його людиновимірності як явища, 

сутність якого зумовлена природою людини, а його походження, 

виникнення, зміст та функціонування обумовлені комунікативними засадами 

людської взаємодії. Таким чином і взаємодія права України та права 

Європейського Союзу може бути розкрита з точки зору його відповідності 

людським потребам та інтересам, їх порівняння, критеріями якого мають 

стати права і свободи людини, механізми їх гарантування, реалізації, 

відповідність змісту права моделям взаємовідносин між людьми тощо. В 

цьому плані В. Шаповал справедливо відмічає, що лише в тому випадку, 

коли відбудеться усвідомлення того, що людина є не об’єктом, а виступає в 

якості суб’єкта соціальних дій, саме через людину і для людини відбуваються 

всі навколишні трансформації, що вона – не механізм і не фактор, а істота, 

яка має розум і вільну волю, тоді такі положення будуть визначальними для 

розуміння сенсу права, удосконалення взаємодії людини і суспільства [317, 

с. 130]. Саме на таких положеннях і має відбуватись подальше пізнання 
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проблематики взаємодії права України та права Європейського Союзу, де 

людина, її інтереси і потреби знаходяться в центрі розуміння сутності і 

призначення права, виступають в якості критеріїв досконалості права, його 

об’єктивної необхідності, витребуваності суспільним розвитком. Вказану 

думку підтверджують і інші вчені, вказуючи на те, що такий підхід має стати 

основою всієї юридичної науки та практики. У зв’язку з цим все виразніше 

відчувається необхідність в оновленні вихідних пізнавальних юридичних 

парадигм. Теоретично це досягається тим, що у предметне поле юридичної 

науки інтегрується людина як особистість, а право розглядається непросто як 

механічний регулятор суспільних відносин, що виконує свою 

інструментальну функцію управління суспільством через чітко встановлені 

дозволи та заборони, а як важливий феномен правової реальності, що 

виконує людинотворчу функцію [210, с. 32-33]. Антрополого-

комунікативний підхід до пізнання взаємодії права України та права 

Європейського Союзу в даному випадку дозволить поєднати ключові 

аспекти: 

 об’єктивізму права як явища, породженого об’єктивними 

процесами виникнення, розвитку взаємовідносин між людьми на основі 

потреби людей до спілкування із собі подібними, що проявляється у вигляді 

відносин між людьми, 

 суб’єктивізму права як явища, породженого свідомою діяльністю 

людини, що впливає на відображення в праві психологічних особливостей 

людини, її вузькосуб’єктивних інтересів, власного бачення щодо змісту та 

форми права, його поширення на суспільні відносини, здатність людини до 

керування власною поведінкою або відповідно до права (правомірна 

поведінка), або всупереч його положень (протиправна поведінка).  

Факт «перспективності» антрополого-комунікативного методологічного 

підходу до пізнання права в цілому не заперечується в юридичній науці, не 

викликає зауважень і ідея посилення (розширення меж) його застосування в 

процесі наукового дослідження, поглиблення наукових знань про його 
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пізнавальне призначення. Особливо це є актуальним в сучасних умовах 

розбудови громадянського суспільства, становлення правової держави. На це 

вказує і Д. В. Андреєв, наголошуючи на тому, що філософсько-правове 

наукове осмислення феномену людини та її місця в суспільно-правовій 

комунікації є невідкладним завданням забезпечення правових та 

демократичних перетворень в Україні [8, с. 10]. Водночас, проблематика 

взаємодії права України та права Європейського Союзу в науковому плані є 

складною та багатоаспектною, має тривалий період свого наукового 

пізнання, однак не отримала належної наукової розробки та однозначних 

відповідей на питання природи, змісту, значення та перспектив такої 

взаємодії, її розвитку, удосконалення та досягнення належного якісного рівня 

правового забезпечення життєдіяльності людини та суспільства. 

Антрополого-комунікативний підхід сьогодні розглядається як 

перспективний методологічний напрям пізнавальної діяльності, 

характеристики якого, проаналізовані нами у попередніх розділах дисертації, 

дозволяють зробити висновок про його спроможність посилити наукові 

дослідження питань взаємодії права України та права Європейського Союзу, 

здійснити їх концептуалізацію, виробити стратегію такого дослідження та 

сформувати комплексне бачення взаємодії права України та права 

Європейського Союзу, з одного боку, як людиновимірного процесу та 

результату їх функціонування, а з іншого боку – як явища соціально 

обумовленого, що походить від суспільства, його потреб, відбувається в 

межах суспільних відносин, за своїм змістом є різновидом взаємодії між 

людьми та соціальними групами, а результат такої взаємодії відображається 

у змісті життєдіяльності кожної людини та суспільства в цілому. З огляду на 

зазначене вище, актуальним в науковому та практичному плані є питання 

перспектив застосування антрополого-комунікативного підходу до аналізу 

взаємодії права України та права Європейського Союзу, що, на нашу думку, 

можливо узагальнити в межах наступних положень. 



200 

 

По-перше, антрополого-комунікативний методологічний підхід, що 

потенційно може бути застосований до вивчення проблематики взаємодії 

національного права України та права Європейського Союзу, здатен, з 

одного боку, подолати застарілість традиційних підходів до наукових 

досліджень права, що засновані на класичних типах праворозуміння та 

дозволяють розкрити право крізь призму його зародження, становлення, 

розвитку та функціонування виключно як явища або природно-правового, 

або соціокультурного, або позитивістського плану, а з іншого боку – 

сформувати та застосувати в процесі наукового пізнання нову стратегію 

вивчення права, що заснована на положеннях класичних типів 

праворозуміння та дозволяє обґрунтувати комплекс сучасних 

правопізнавальних положень, в основі яких знаходиться ідея про право як 

про людиновимірний феномен, що становить невід’ємний елемент сучасної 

соціокультурної системи. 

Науково-дослідне розуміння поняття «право» в аспекті антрополого-

комунікативного дослідження потребує свого використання в його 

інтегративному значенні як соціокомунікативного феномену, оскільки 

сутність права України і права Європейського Союзу в залежності від того, 

під яким кутом зору їх розглядати, можуть сприйматися і як система 

правових норм, і як система принципів і цінностей, і як певна сукупність 

соціальних зв’язків і правовідносин, і як особливий цивілізаційний феномен, 

що має свою історичну цінність, на чому ми наголошували в одній зі своїх 

публікацій [165, с. 74-75]. 

Слід зазначити й про існування інтеграційних процесів в сучасній 

юридичній науці, розвитку яких сприяє тенденція глобалізації суспільно-

політичного життя та їх правового регулювання. При цьому важливими 

проблемами стають взаємопроникнення правових систем, виявлення 

спільних та власних унікальних характеристик в цих системах, недостатність 

доктринального обґрунтування раціональних механізмів рецепції 

міжнародних правових інституцій в умовах збереження національної 
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самобутності правового розвитку, узгодження національних та 

наднаціональних норм права. Цей перелік проблем є дуже актуальним для 

правової системи України, враховуючи фактор вибору шляху європейської і 

світової інтеграції [281, с. 225]. Вказане підтверджує у своїх поглядах 

А. В. Поляков, який одним з перших на пострадянському просторі 

досліджував і розвинув антрополого-комунікативний підхід до вивчення 

права. На переконання вченого, антрополого-комунікативний підхід дозволяє 

розглянути сутність права крізь призму категорії «права людини», що 

існують не самі по собі, а виявляються пов’язаними з правовими обов’язками 

і з правовими нормами, а також з правовими текстами суб’єктів, суспільства і 

держави в рамках рекурсивної системи правових комунікацій [211]. Вказане 

ще раз доводить, що взаємодію національного права та права Європейського 

Союзу слід розглядати крізь призму людиновимірності права, процесу і 

результату правового забезпечення інтересів і потреб людини на 

національному та європейському рівні, а також як процес і результат 

побудови і розвитку правового простору як «психосоціокультурної системи». 

Звернемо увагу і на те, що антрополого-комунікативний підхід в цілому 

синтезує дві складові, а саме: індивідуальне (суб’єктивне), що вивчається за 

допомогою антропологічного аспекту, і соціальне (об’єктивне), досліджуване 

в рамках комунікативного аспекту права. На думку І. С. Тімуш, якими б 

обґрунтованими на перший погляд не здавалися спроби звільнити правовий 

світогляд від «соціологічного детермінізму» на користь чисто 

«антропологічного бачення права» вони, як нескладно переконатися, 

показують своєрідну однобічність, що призводить до ряду логічних протиріч 

і невідповідностей. Хоча такі суперечності і можливо вирішити в разі 

синтетичного поєднання даних підходів [281, с. 213]. У цьому ми бачимо 

певну підтримку на користь досліджуваного нами антрополого-

комунікативного підходу до аналізу права. У свою чергу професор С. Е. 

Меррі підкреслює, що антропологія може допомогти краще зрозуміти 

міжнародне право в ряді напрямків. Водночас, деякі системи права 
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акцентують увагу, що інститут прав людини фокусується на тому, що особи 

визначаються за допомогою понять «автономії», «вибору» і «фізичної 

недоторканності» [341, с. 112-113]. До цього долучається і комунікативна 

парадигма, відповідно до якої права людини необхідно розуміти в аспекті 

соціальної практики. Міжнародні права людини розглядаються як соціальний 

процес, а не як статичний набір норм або ідеалів. Загалом С. Е. Меррі 

стверджує, що антропологія через свою аналітичну спрямованість і 

концептуальність інструментів може привнести унікальні ідеї для розуміння 

міжнародного права, поєднуючи ідейну складову комунікативного походу. 

З приводу цього справедливо зауважує Р. Давид про те, що головним 

приводом правової інтеграції є не тільки спільність звичаїв і традицій різних 

народів, скільки їх здатність досягнути взаєморозуміння, тому теоретики 

права і юристи повинні створити необхідні умови для плідного діалогу [71, 

с. 36]. Антрополого-комунікативний підхід до аналізу права України і права 

Європейського Союзу як раз і має потенціал до створення наукової основи 

досягнення правової взаємодії з урахуванням особливостей соціокультурної 

дійсності та механізмів здійснення державної комунікації. Виходячи з 

антрополого-комунікативного підходу в процесі євроінтеграції взаємодія 

права України і Європейського Союзу має ґрунтуватися на ідеї людини як 

центру права і критерію соціально-нормативного регулювання, а також на 

партнерських засадах міждержавної комунікації. 

Важливим науковим дослідженням питань застосування антрополого-

комунікативного підходу до аналізу правових категорій є монографічна 

праця С. В. Бобровник. На її думку, антрополого-комунікативний підхід до 

пізнання права, на відміну від інших типів правопізнання, використовує 

категорії «правовий компроміс» і «правовий конфлікт» для розкриття 

сутності правової реальності [28, с. 38]. З цього випливає, що 

запропонований підхід до аналізу взаємодії права України і права 

Європейського Союзу має переваги в аспекті виявлення як конфліктності, так 

і компромісності правових відносин, правових норм, що супроводжується 
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або/та досягається в процесі та в результаті такої взаємодії права України та 

права Європейського Союзу. 

Процес євроінтеграції вимагає певної рецепції положень міжнародних 

угод, міжнародних конвенцій, а також судових прецедентів міжнародних 

судів в правову систему України і найчастіше внаслідок цього виникає ряд  

правових конфліктів. Щоб вирішити цю проблему і надалі не збільшувати 

число суперечок і правових колізій, варто застосовувати антрополого-

комунікативний підхід з метою здійснення порівняльної характеристики та 

визначення оптимальної взаємодії права України і права Європейського 

Союзу. Перспектива його застосування дозволить на етапі аналізу визначати 

можливу конфліктність і долати її за допомогою компромісних засобів 

правового характеру. 

Окрім того, антрополого-комунікативний підхід може бути застосовано 

до аналізу правових текстів, який може здійснюватися в такий спосіб: по-

перше, на підставі антрополого-комунікативного аналізу правових текстів 

можливо отримати емпіричні дані про правові умови життєдіяльності 

індивіда, групи людей, держави і суспільства в цілому; по-друге, за 

допомогою зазначеного аналізу можна виявити найбільш гострі проблеми і 

рівень ефективності правового регулювання відносин між суб'єктами права, 

модель яких закріплена в правовому тексті; і по-третє, застосування 

антрополого-комунікативного аналізу дозволяє виявити перспективні методи 

правової регламентації з точки зору комфортності, тобто (компромісності) 

реалізації людьми правових установок [28, с. 46-47]. 

Хочеться відзначити, що перспективи застосування антрополого-

комунікативного підходу до аналізу взаємодії права України і Європейського 

Союзу є очевидними, виходячи з інтегративної сутності самого права, 

процесу євроінтеграції та самого наукового потенціалу розглянутого підходу 

до вирішення багатьох назрілих проблем сучасними постмодерністськими 

методами. 
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По-друге, антрополого-комунікативний методологічний підхід до 

вивчення проблем взаємодії права України та права Європейського Союзу 

потенційно спроможний переосмислити на основі нових пізнавальних 

положень: а) феномен права як людиновимірну категорію, що становить 

невід’ємний елемент сучасної соціокультурної системи; б) феномен людини 

як особливого та невід’ємного суб’єкта в сучасному національному та 

європейському правовому середовищі. Це дозволить розкрити феномен 

людини, з одного боку, через розуміння її у праві, а з іншого боку – через 

розуміння права в людині, де право виступає універсальною 

соціокультурною системою національного та європейського рівнів. 

Відповідно і феномен людини можливо розглянути на переконання 

В. Завальнюка в аспектах: «людина — культура» і «людина в різних 

культурах», при цьому людина розуміється і як індивід, і як 

група(«громадська людина»), і як особистість(культурна складова людини), і 

як родова істота («суспільна людина»). Конкретне застосування терміна 

залежить від контексту: таке розширення поняття «людина» дає змогу 

підвищити евристичні можливості основного терміна і, водночас, зберегти 

зміст категорії «людина» на всіх рівнях узагальнення [84, с. 137]. Внаслідок 

цього можливо значно розширити проблематику пізнання взаємодії права 

України та права Європейського Союзу, з одного боку, як особливої сфери 

життєдіяльності людини, де вказана взаємодія знаходить свій прояв у 

реальному житті людини, а з іншого боку, як процесу та результату 

соціокультурного розвитку суспільства, де право України та право 

Європейського Союзу є результатом такого розвитку суспільства, засобом 

узагальнення цінностей, які в ньому сформовані, їх уніфікації, закріплення та 

поширення на суспільство, забезпечуючи подальше формування і розвиток 

цілісного, єдиного соціокультурного середовища. У своїх поглядах ще 

Т. Гоббс заклав методологічні основи пізнання права крізь призму визнання 

природи людини, яка фактично робить її придатною або непридатною для 

створення права, підпорядкування праву, його зміни та удосконалення. 
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Фактично мова іде про придатність людини до життя в правовому 

середовищ, його побудови, де об’єднуються люди, котрі бажають жити разом 

в гармонії та взаєморозумінні [54, с. 278]. На нашу думку, саме антрополого-

комунікативний методологічний підхід здатен розкрити проблему взаємодії 

права України та права Європейського Союзу як: 

а) сферу життєдіяльності людини, виміром якої є взаємодіючі 

національна та європейська правові системи, змістом якої є взаємодія між 

індивідами, що реалізують власні інтереси і потреби національного та 

європейського характеру, де людина, набуваючи правового статусу, набуває 

правових ознак як суб’єкта національної та європейської правової системи, 

має можливість знаходиться у середовищі справедливості, стабільності, 

рівності та збалансованості людських інтересів, відповідно до національних 

та європейських правових цінностей; 

б) процесу та результату соціокультурного розвитку суспільства, 

змістом якого є активна сторона життєдіяльності суспільства, що 

реалізується в межах суспільних відносин національного та європейського 

рівнів та дозволяє з’ясувати людську природу, її розумовий потенціал, 

здатність до взаємоузгодження інтересів з іншими людьми та творення права, 

в якому відображено неповторність, індивідуальність та соціальну цінність 

людини, неповторність людської особистості.  

Слід цілком погодитись із думкою Т. О. Подковенко, згідно з якою 

право розглядається виключно як таке, що має сенс лише у зв’язку з 

людиною. Внутрішня сутність права обумовлена особливою природою 

людини, необхідністю свободи та самовизначення. Права і свободи людини – 

це те основне, глибинне в праві, без чого немислиме повноцінне життя 

індивіда [210, с. 34-35]. 

По-третє, поточна тенденція розвитку юридичної науки 

супроводжується переоцінкою існуючої системи правових цінностей, що 

потребує переосмислення поглядів на сутність права, зумовлює об’єктивну 

необхідність вироблення та застосування нової системи методологічних 
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підходів до пізнання права. Переосмислення існуючої системи правових 

цінностей вимагає їх критичного аналізу та вироблення нової системи 

соціокультурних цінностей, що дозволить крізь ціннісний вимір усвідомити 

та розкрити складність і багатоаспектність права, а також визначити природу, 

сутність та зміст взаємодії права України і права Європейського Союзу. 

Визнання людини найвищою соціальною цінністю, без якої і поза якої право 

не може утворитись, сформуватись, функціонувати та розвиватись, ми не 

можемо обійтись без антропологічних засад наукового пізнання, що 

дозволить сформувати шкалу людиноцентристських цінностей, що 

становитимуть основу правових цінностей, що не лише закладені в основу 

права, але і в основу пізнання права, яке відповідає або не відповідає 

правовим цінностям, забезпечує їх або порушує. Антрополого-

комунікативний методологічний підхід, який синтезує інтегративне 

дослідження права перспективно здатен активізувати переосмислення 

існуючих правових цінностей та в подальшому сформувати систему 

правових ідей, правових норм та правовідносин, що засновані на 

людиноцентристських засадах, пов’язаних із соціокультурними 

закономірностями життєдіяльності людей, поєднуючи та обґрунтовуючи 

людиноцентристські та соціокультурні параметри права. На переконання 

Г. Д. Гриценко, формування нової системи правових цінностей сприятиме 

розумінню права як культурно схвалюваної певною спільнотою системи 

правових ідей і уявлень, об’єктивованих в нормах права, які наділяють 

суб’єктів взаємними правами та обов’язками, що реалізуються в конкретних 

правовідносинах [61]. Тому варто погодитись з думкою Т. О. Подковенко в 

тому, що необхідно здійснити свого роду концептуальний переворот – 

змінити традиційний тип праворозуміння, перебудувати систему цінностей і 

принципів соціального устрою в людиноцентристському дусі і тим самим 

виявити і вивести на передній план недооціненість нашою традицією 

«людського» змісту права, його антропологічних засад, взаємовідносин між 

людьми. Право повинно втілювати найважливіші цінності людського буття. 
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Це той широкий обсяг невід’ємних природних прав людини, які на сьогодні 

набули особливого статусу незаперечних загальнолюдських цінностей. Від 

цієї системи цінностей має відштовхуватися уся державотворча політика, ці 

цінності мають складати основу правової політики держави, скеровувати 

юридичну практику на реальне розв’язання проблем буття людини у 

правовому полі [210, с. 37]. Таким чином, перспективність застосування 

антрополого-комунікативного підходу до пізнання взаємодії права України 

та права Європейського Союзу виявляється у здатності: 

1) синтезувати інтегративне дослідження права як складного явища, 

що дозволяє розкрити проблематику взаємодії права України та права 

Європейського Союзу як взаємодії індивідуального і соціального, а також 

сформувати на цій основі компромісні умови існування і функціонування 

людини та суспільства;  

2) поглибити дослідження стану взаємодії права України та права 

Європейського Союзу на предмет людиновимірності процесу та результату 

такої взаємодії, а також ефективності його впливу на впорядкованість 

суспільних відносин, подолання соціальних конфліктів, стимулювання 

розвитку тих або інших сфер життєдіяльності соціуму тощо;  

3) активізувати переосмислення існуючих правових цінностей та в 

подальшому сформувати систему правових ідей, правових норм та 

правовідносин, що засновані на людиноцентристських засадах, пов’язаних із 

соціокультурними закономірностями життєдіяльності людей, поєднуючи та 

обґрунтовуючи людиноцентристські та соціокультурні параметри права, що в 

подальшому будуть закладені в основу розвитку взаємодії права України та 

права Європейського Союзу. 

По-четверте, вбачаємо перспективним застосування антрополого-

комунікативного підходу до вивчення питань взаємодії права України та 

права Європейського Союзу з метою посилення критичності аналізу дієвості 

права в цілому, в тому числі і проблематики взаємодії права України та права 

Європейського Союзу. Це обумовлено здатністю антрополого-
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комунікативного підходу визначити методологічні критерії оцінювання 

дієвості права та взаємодії права України і права Європейського Союзу крізь 

призму його людиновимірності, що виявляється у правовій забезпеченості 

можливостей людини реалізувати власні інтереси та потреби, ефективності 

дії права щодо забезпечення її прав та свобод, реалізації механізмів їх 

гарантування, а також його соціокультурного прояву, що уособлює в собі 

соціальні цінності, які сформовані в суспільстві історично та відображають 

загальносоціальні інтереси, стан забезпечення компромісності 

взаємовідносин між людьми тощо. Слід погодитись із думкою вчених в тому, 

що право виявляє та створює реальні умови для реалізації людиною свого 

внутрішнього потенціалу. Людина є носієм культури, соціальності і через 

культуру отримує уявлення про право. Неможливо розглядати право окремо 

від людини, адже сутність права нерозривно пов’язана з фундаментальними 

засадами людського життя та співжиття [10, с. 5-6]. Тому науковий аналіз 

взаємодії права України та права Європейського Союзу надає можливість 

встановити: 

 з одного боку, стан ефективності взаємодії національного права 

України та права Європейського Союзу крізь призму закріпленості та 

реалізованості прав і свобод людини, впорядкованості суспільних відносин. 

Таким чином людина, її права та свободи слугують критерієм виміру дієвості 

та ефективності права, відповідно і виміру стану взаємодії національного 

права України та права Європейського Союзу, де її життя фактично є 

лакмусовим папірцем в процесі дослідження ефективності їх взаємодії. 

Вказане доводиться і поглядами С. І. Максимова, який вважає, що у 

широкому аспекті відповідь на питання про природу і життя людини є 

«фактором дієвості і реальності права», а сама людина виступає фактом, 

мірилом існування, функціонування права, його ефективності та 

результативності впливу на взаємовідносини з іншими людьми [147, с. 95-

96]. У такому ж контексті наголошує на проблематиці взаємодії 

національного та міжнародного права Т. О. Подковенко, зазначаючи про те, 
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що відповідно до того, як почувається людина в правовому середовищі 

можна зробити висновок про успіх або провал тих змін, які відбуваються у 

праві та в подальшому визначають життя сучасного суспільства [210, с. 37];  

 з іншого боку, стан ефективності взаємодії права України та права 

Європейського Союзу крізь призму життєдіяльності суспільства, 

реалізованості загальносоціальних потреб та інтересів, впорядкованості 

суспільних відносин, є основою стабільності та подальшого розвитку 

суспільства. Таким чином суспільство, його потреби та інтереси, стан 

впорядкованості суспільних відносин виступають в якості критерію рівня 

взаємодії права України та права Європейського Союзу. Саме антрополого-

комунікативний підхід здатен посилити критичність дослідження питань 

вказаної взаємодії як результату реалізованості загальносоціальних потреб та 

інтересів, впорядкованості суспільних відносин. 

Таким чином, наукове дослідження теоретико-правових аспектів 

взаємодії права України та права Європейського Союзу за допомогою 

антрополого-комунікативного підходу можливо значно розширити, а також 

посилити критичність такого дослідження шляхом співставлення категорій 

«людина» та «суспільство», де потреби та інтереси людини і суспільства, 

стан впорядкованості суспільних відносин будуть виступати критеріями для 

оцінки стану такої взаємодії, визначення рівня узгодженості потреб та 

інтересів вказаних суб’єктів, їх забезпеченості та реалізованості. 

По-п’яте, антрополого-комунікативний підхід спроможний розкрити 

взаємодію права України та права Європейського Союзу крізь призму 

практики функціонування права України та права Європейського Союзу. 

Сьогодні вкрай актуальним в питанні поглиблення взаємодії національного 

права та права Європейського Союзу стає ціннісна переорієнтація зв’язків 

держави та людини, за якою основною (пріоритетною) стає людина, а 

держава покликана захищати її права, відповідно і розвиток національного 

права передбачає, насамперед, його орієнтацію на забезпечення прав людини 

[252, с. 7], підвищення рівня правосвідомості громадян у їхній повсякденній 
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поведінці [281, с. 210], навіть забезпечення виживання людини як 

біологічного виду та суспільства [237, с. 220-226]. Це дозволить розкрити у 

поєднанні людиновимірність та соціокультурність творення права, його 

тлумачення та застосування, змістом чого є правовідносини, в яких поєднано 

творення, тлумачення та застосування норм права національного рівня та 

норм права Європейського Союзу. Вказаний методологічний підхід може 

бути закладено в основу вивчення таких практичних аспектів взаємодії права 

України та права Європейського Союзу як: 

 правотворчість, що являє собою процес і результат виявлення та 

аналізу потреб та інтересів людини, а також потреб і інтересів 

загальносоціального плану, їх аналізу, узгодження, побудови моделей 

взаємовідносин між людьми, а також із суспільством, надання їм формально 

визначеного характеру, закріплення засобів забезпечення та гарантування. 

Сучасний стан творення права в Україні слід охарактеризувати як перехідний 

від національного до інтегративного, що передбачає узгодження стандартів 

та цінностей, закладених в основу права Європейського Союзу, їх 

імплементації в національне право; супроводжується процесом гармонізації 

законодавства України з нормами права Європейського Союзу; 

вдосконалення правотворчої діяльності відповідно до узагальненої практики 

правових процедур, яка сформувалася в країнах Європейського Союзу; 

потребує вироблення єдиних концептуальних засад, які відповідали б 

офіційній політиці держави щодо інтеграції України в правовій сфері; 

 правоінтерпретація, тобто виявлення та роз’яснення змісту норм 

права з точки зору їх людиноцентристської сутності та комунікативних основ 

виникнення, творення та поширення на життєдіяльність людей і суспільства. 

В процесі такої інтерпретації права людина визнається центром права та 

критерієм соціально-нормативного регулювання, парадигмою правового 

розвитку, парадигмою структурної функціональності правового середовища 

людини [227];  

 правозастосування, що характеризується як владна, організована 
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процедурна діяльність уповноважених суб’єктів, що має творчий, 

індивідуальний характер та націлена на поширення положень норм права на 

конкретну життєву ситуацію і конкретних осіб, в результаті прийняття 

правозастосовного акту. Тобто мова іде про потреби і інтереси людини, що 

забезпечуються і втілюються в реальне життя людей шляхом впливу на їх 

життєдіяльність за допомогою індивідуальних актів, прийнятих на основі 

норм права України та права Європейського Союзу. Правозастосування 

відбувається у зв’язку з необхідністю конкретизації або засвідчення 

суб’єктивних прав, без чого не можуть виникнути реальні правовідносини з 

приводу реального використання даного суб’єктивного права, а також у 

випадку наявності спору про право, в якому сторони самостійно не можуть 

винайти погоджене рішення вирішення зазначеного спору, а також з метою 

усунення перешкод для використання даного суб’єктивного права, що за 

своєю сутністю пов’язане із людиноцентристськими та комунікативними 

основами застосування права. 

Отже, положення антрополого-комунікативного підходу сприятимуть 

визначенню та застосуванню якісно нових напрямів вивчення правової 

дійсності сучасного суспільства, де образ людини відіграє роль універсальної 

основи для існування і функціонування права, а комунікативна складова 

характеризує природу і зміст права, процес та результат його творення, 

інтерпретації і застосування. 

 

Висновки до Розділу 3. 

 

Сучасний стан наукового дослідження дії права як його властивості 

потребує використання інтегративних методологічних підходів до його 

вивчення, де на перший план виходять: 1) проблематика людини, її потреб та 

інтересів, що виявляється та досліджується крізь призму дії права як 

механізму їх забезпечення; 2) соціально-правові аспекти взаємодії між 

людьми, що визначають зміст права, тим самим обумовлюють і його дієвість 

як здатність права бути поширеним лише в межах суспільних відносин, 
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впливати на поведінку людей та взаємодію між ними; 3) результати та 

перспективи досягнення правового ефекту дії права, що найбільш всебічно 

виявляється та розкривається в межах антрополого-комунікативного прояву, 

відображаючи зміни в життєдіяльності людей, у взаємовідносинах між ними 

внаслідок такої дії права. 

Проблематика антрополого-комунікативного виміру дії права в 

наукознавчому плані становить пізнавальний інтерес, особливо в контексті 

процесу та результату впливу права на виникнення, зміну та припинення 

комунікативних зв’язків між людьми, а також забезпечення потреб та 

інтересів людини. Актуалізує потребу у науковому дослідженні дії права як 

антрополого-комунікативної властивості: а) існуючий дефіцит наукових 

розробок проблематики дії права як: антропологічної складової права, його 

природи, сутності та змісту; комунікативної складової права як сфери його 

функціонування; б) необхідність вироблення єдиних підходів до розуміння 

дії права, що потенційно може бути зроблено шляхом виокремлення та 

застосування комплексного методологічного підходу; в) потреба у 

вдосконаленні практичних основ дії права, підвищенні рівня дієвості права 

національного та міжнародного рівнів, в тому числі і що стосується вияву і 

впровадження в практику реалізації права антропологічного потенціалу дії 

права та комунікативного прояву його поширення на життєдіяльність 

суспільства. 

Розуміння дії права як його антрополого-комунікативної властивості в 

методологічному плані дозволяє: 1) виявити, узагальнити та здійснити аналіз 

всієї сукупності правових реалій крізь призму процесу та результату 

реалізації правом свого соціального призначення; 2) визначити та 

охарактеризувати прояв права в реальному житті людини та функціонуванні 

суспільства як інструменту реального перетворення життя людини та 

функціонування суспільства крізь призму виникнення нових, зміни або 

припинення існуючих взаємовідносин людей між собою та із суспільством; 

3) встановити взаємозв’язок між закріпленими за допомогою права 
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антрополого-комунікативними моделями поведінки суб’єктів та 

результатами дії права, що виявляються у стані реального досягнення цілей 

права, змістом чого є зміни соціально-правової дійсності; 

4) охарактеризувати взаємозв’язок між етапами зародження права;   

5) виявити та визначити роль факторів забезпечення дії права; 6) розкрити 

реально існуючі потреби людини та суспільства в процесі дії права та 

досягнутих результатах такої дії; 7) виявити та охарактеризувати шляхи 

втілення регулятивно-охоронного потенціалу права в реальну поведінку 

суб’єктів; 8) відобразити активність права, його регулюючий і охоронний 

потенціал; 9) визначити розвиток права, встановивши результати правового 

регулювання суспільних відносин та виокремлюючи його переваги і недоліки 

крізь призму забезпеченості прав і свобод людини, збалансованості її потреб 

та інтересів. 

Застосування антрополого-комунікативного методологічного підходу 

дозволяє розкрити феномен дії права крізь призму а) людиновимірного 

підходу до розуміння дії права як інформаційного, ідеологічно-

психологічного та поведінкового впливу права на життєдіяльність людини та 

людських спільнот; б) ціннісно-орієнтаційного підходу до розуміння дії 

права як особливого процесу і результату віддзеркалення та поширення 

цінностей людського і суспільного життя в самому праві та в подальшому на 

суспільні відносини. 

Компонентами дії права є правовий вплив; сприйняття права, реалізація 

права, правовий порядок. Антрополого-комунікативний підхід при цьому 

дозволяє розкрити компоненти дії права як біполярної моделі, в якій 

поєднані: а) індивідуальний аспект, змістом якого є коло потреб та інтересів 

індивідів, котрі відображені в праві та реалізуються в межах соціальної 

комунікації; б) соціальний аспект, тобто коло факторів соціального життя, 

що впливають на ефективність дії права, визначають результат 

збалансування потреб та інтересів індивідів.  
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Антрополого-комунікативний підхід до пізнання взаємодії права 

України та права Європейського Союзу дозволить поєднати ключові аспекти: 

а) об’єктивізму права як явища, породженого об’єктивними процесами 

виникнення, розвитку взаємовідносин між людьми на основі потреби людей 

до спілкування із собі подібними, що виявляється у формі відносин між 

людьми; б) суб’єктивізму права як явища, породженого свідомою діяльністю 

людини, що впливає на відображення у праві психологічних особливостей 

людини, її вузько суб’єктивних інтересів, власного бачення щодо змісту та 

форми права, його поширення на суспільні відносини, здатність людини до 

керування власною поведінкою відповідно до права (правомірна поведінка) 

або всупереч його положень (протиправна поведінка). 

Перспективами застосування антрополого-комунікативного 

методологічного підходу до аналізу взаємодії права України та права 

Європейського Союзу є: 1) подолання застарілості традиційних підходів до 

наукових досліджень правових явищ та формування і застосування нової 

стратегії вивчення права; 2) розширення проблематики пізнання взаємодії 

права України та права Європейського Союзу, з одного боку, як особливої 

сфери життєдіяльності людини, де вказана взаємодія знаходить свій прояв у 

реальному житті людини, а з іншого боку, як процесу та результату 

соціокультурного розвитку суспільства; 3) переосмислення існуючих 

правових цінностей та в подальшому формування системи правових ідей, 

правових норм та правовідносин, що засновані на людиноцентристських 

засадах, пов’язаних із соціокультурними закономірностями життєдіяльності 

людей; 4) посилення критичності наукового дослідження шляхом 

співставлення категорій «людина» та «суспільство», де потреби та інтереси 

людини і суспільства, впорядкованість суспільних відносин будуть виступати 

критеріями для оцінки стану взаємодії права України та Європейського 

Союзу, визначення рівня узгодженості потреб та інтересів вказаних суб’єктів, 

їх забезпеченості та реалізованості та ін.  
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ВИСНОВКИ 

 

Результати проведеного наукового дослідження природи, змісту і 

функціонального призначення антрополого-комунікативного підходу до 

пізнання права відображають нашу роботу, в якій ми розкрили його з точки 

зору історії зародження і розвитку наукового вивчення антрополого-

комунікативного підходу, методологічних основ його наукового 

дослідження, природи, змісту та функціонального призначення вказаного 

методологічного підходу, що являє собою пізнавальну стратегію вивчення 

права, як самостійної юридичної категорії, та його дієвості, як його 

антрополого-комунікативної властивості. З огляду на зазначене вище, 

вважаємо за доцільне провести теоретичне узагальнення результатів нашої 

роботи та наголосити на тих положеннях, що відображатимуть вирішення 

поставлених наукових задач. Основними науковими і практичними 

результатами роботи, досягнутими в процесі дисертаційного дослідження, є 

наступні. 

1. Історія зародження та розвитку уявлень про антрополого-

комунікативний методологічний підхід періодизована в межах наступних 

етапів: а) панування світоглядного розуміння, який тривав до сер. ХІХ ст., 

впродовж якого формувалась світоглядна основа розуміння можливості 

поєднання антропологічних та комунікативних аспектів життєдіяльності 

соціуму та індивідів в єдиній універсальній пізнавальній парадигмі; 

б) панування наукового розуміння, хронологічними рамками якого є кін. 

ХІХ ст. – перш. пол. ХХ ст., впродовж якого відбувається поступове 

поєднання ідей антропології та теорії комунікації, визначення їх 

пізнавального потенціалу та подальше наукове визнання антрополого-

комунікативного підходу як самостійного елементу методології наукових 

досліджень; в) панування вузько наукового розуміння, що починається з сер. 

ХХ ст. та триває до сьогодні, змістом якого є активізація наукових 

досліджень функціональних можливостей антрополого-комунікативного 
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підходу крізь призму пізнання явищ, що відносяться до сфери філософії, 

психології, політології, педагогіки, в тому числі і правознавства, що сприяє 

посиленню вузько наукових досліджень функціональних можливостей 

вказаного методологічного підходу в залежності від сфери приналежності 

явищ, що досліджуються. 

2. Значення інтегративного праворозуміння для застосування 

антрополого-комунікативного підходу до пізнання права виявляється в 

межах: а) світоглядного аспекту, що відображає його спроможність вплинути 

на свідомість дослідника, забезпечивши загальне формування уявлень про 

право як про складне багатоаспектне явище, окремими елементами якого є 

антрополого-комунікативні аспекти його зародження, становлення, розвитку, 

вдосконалення та функціонування; б) пізнавального аспекту, що сприяє 

науково-дослідній діяльності в сфері права, забезпечуючи формування у 

дослідника уявлень про наукознавчі основи права, методологічні основи його 

дослідження, а також про процес пізнавальної діяльності та її результат; 

в) системоутворюючого аспекту, що забезпечує поєднання в процесі 

наукового дослідження антропологічних та комунікативних особливостей 

права; г) прикладного аспекту, що передбачає можливість відображення 

положень інтегративного праворозуміння в правовій реальності, що 

знаходить свій вираз в антрополого-комунікативних характеристиках права.  

3. Антрополого-комунікативний підхід до пізнання права в юридичній 

науці визначається в: 1) системному розумінні як поєднання двох 

самостійних філософських підходів, що акумулює в собі комплекс принципів 

та категорій філософії права; 2) вузькому розумінні як особливий складний 

метод наукового дослідження, що може бути застосований для пізнання 

окремих людиновимірних та інформативних аспектів права у поєднанні з 

іншими методами наукового пізнання; 3) широкому розумінні як 

самостійний методологічний підхід, що синтезує в собі комплекс методів, 

прийомів, способів та засобів антропології права та пізнавальних положень 
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комунікативної теорії права, що дозволяють здійснити вивчення права як 

особливого антропного-комунікативного феномену. 

4. Удосконалено визначення поняття «антрополого-комунікативний 

підхід до пізнання права», що являє собою самостійний методологічний 

підхід, який сформувався в рамках постнекласичного типу наукової 

раціональності, синтезує методи, прийоми, способи і засоби антропології 

права та пізнавальні положення комунікативної теорії права. 

5. Природою антрополого-комунікативного підходу дослідження 

права є методи, прийоми, способи і засоби антропології права та пізнавальні 

положення комунікативної теорії права, що дозволяють здійснити вивчення 

права як особливого антрополого-комунікативного феномену, закладаючи в 

основу методологічного підходу елементи індивідуального (суб’єктивного), 

що відображає антропологічний аспект права, і соціального (об’єктивного), 

що стосується комунікативного аспекту права.  

6. З’ясовано, що змістом антрополого-комунікативного підходу 

дослідження права є комплекс пізнавальних положень, націлених на аналіз 

права, а також переосмислення існуючих наукових результатів його 

вивчення, взявши за основу ідею його обумовленості природою людини, її 

фізико-біологічними особливостями, а також соціокультурними 

особливостями як суб’єкта соціуму; подолання однобічності пізнання права 

або як феномену людиноцентристського плану, або як явища 

соціокультурного плану, змістом якого є інформаційний простір, що 

наділений правовими властивостями. 

7. Функціональне призначення антрополого-комунікативного підходу 

в частині формування та удосконалення понятійно-категоріального апарату 

юридичної науки структуровано на: а) світоглядно-орієнтаційний аспект, 

змістом якого є функціональна здатність антрополого-комунікативного 

підходу забезпечити узагальнення розуміння права як багатоаспектного 

явища; б) методолого-орієнтаційний аспект, що полягає у спроможності 

анторополого-комунікативного підходу узагальнити та акумулювати 
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функціональний потенціал антропології права та комунікативної теорії права; 

в) формально-орієнтаційний аспект, змістом якого є здатність антрополого-

комунікативного підходу дослідження права узагальнити визначення 

понятійно-категоріального апарату юридичної науки, їх уточнення крізь 

призму поєднання антрополого-правової сутності та комунікативного виміру 

права. 

8. Право як антрополого-комунікативна модель – це міра можливої та 

необхідної поведінки людини, що забезпечена відповідною мірою можливої 

та необхідної поведінки інших людей, гарантована засобами фізичного та 

психічного примусу, походить від людського буття та набуває текстуального 

виразу в правових актах, реалізується у взаємовідносинах між людьми, 

надаючи їм статусу правовідносин, та забезпечує досягнення результату, 

пов’язаного із змінами в сфері правового життя людей.  

9. Право характеризується такими ознаками як: а) приналежність 

виключно людському середовищу; б) його змістом є конкретно встановлені 

за допомогою інформаційних засобів межі можливої та необхідної поведінки 

людини; в) походить від людського буття, котре формує об’єктивну 

необхідність у праві, визначає його подальший розвиток і вдосконалення; 

г) набуває текстуального виразу та документального оформлення в правових 

актах; ґ) реалізується у взаємовідносинах між людьми, надаючи їм статусу 

правовідносин та забезпечує досягнення результату, змінюючи правову 

реальність; д) гарантоване засобами фізичного та психічного примусу, що 

забезпечує його загальнообов’язковість; е) забезпечує досягнення результату, 

пов’язаного із змінами в сфері правового життя людей; є) має загальний 

неперсоніфікований характер, оскільки охоплює всіх суб’єктів, що належать 

до людської спільноти. 

10. Дія права як його антрополого-комунікативна властивість може 

бути визначена в межах: а) людиновимірного підходу як інформаційного, 

ідеологічно-психологічного та поведінкового впливу права на 

життєдіяльність людини та людських спільнот, змістом якого є втілення у 
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взаємовідносинах між ними властивостей права шляхом формування та 

розвитку системи ідей, уявлень, емоцій і почуттів щодо ставлення людини до 

правової дійсності; б) ціннісно-орієнтаціного підходу як особливого процесу 

і результату віддзеркалення та поширення цінностей людського і суспільного 

життя в самому праві та в подальшому на суспільні відносини, що 

відображає рівень задоволеності потреб та інтересів індивіда, суспільства та 

держави. Компонентами структурної будови права є: правовий вплив; 

сприйняття права, реалізація права, правовий порядок. Антрополого-

комунікативний підхід дозволяє розкрити компоненти дії права як біполярної 

моделі, в якій поєднані, з одного боку, індивідуальний аспект, змістом якого 

є коло потреб та інтересів індивідів, які відображені в праві та реалізуються в 

межах соціальної комунікації, а з іншого боку, соціальний аспект, тобто коло 

факторів життєдіяльності суспільства, що впливають на результативність дії 

права. 

11. Перспективами застосування антрополого-комунікативного підходу 

до аналізу взаємодії права України та права Європейського Союзу є: 

1) подолання застарілості традиційних підходів до наукових досліджень 

права та формування і застосування нової стратегії вивчення права; 

2) розширення проблематики пізнання взаємодії права України та права 

Європейського Союзу, з одного боку, як особливої сфери життєдіяльності 

людини, а з іншого боку, як процесу та результату соціокультурного 

розвитку суспільства, де право України та право Європейського Союзу є 

результатом такого розвитку суспільства, засобом узагальнення цінностей, 

які в ньому сформовані, їх уніфікації; 3) переосмислення існуючих правових 

цінностей та в подальшому формування системи правових ідей, правових 

норм та правовідносин, що засновані на людиноцентристських засадах, 

пов’язаних із соціокультурними закономірностями життєдіяльності людей; 

4) посилення критичності наукового дослідження шляхом співставлення 

категорій «людина» та «суспільство», де потреби та інтереси людини і 

суспільства, ефективність впорядкованості суспільних відносин будуть 
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виступати критеріями для оцінки стану взаємодії права України та 

Європейського Союзу; 5) зміщення акценту наукових досліджень на 

практичні аспекти взаємодії права України та права Європейського Союзу, 

що дозволять розкрити питання поєднання людиновимірності та 

соціокультурності творення права, його тлумачення та застосування.  
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