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У дисертації розкрито теоретичні основи генезису і трансформації 

психологічного типу правового розуміння. 

Представлена історіографія дослідження явища психологічного типу 

праворозуміння. Розуміння правової реальності - це незамінний інструмент 

розкриття антропної сутності права в усі епохи людської історії. На початку ХХ 

століття всесвітньо відомий юрист Л. Й. Петражицький узагальнив інформацію 

про інструментальні можливості психологічних знань для пізнання юридичної 

реальності. Наступний етап доктринального розвитку психологічної теорії 

права обмежений у часі творчістю безпосередніх учнів засновника цієї теорії. 

Третій етап - просування та розвиток послідовниками цієї теорії психологічних 

та правових ідей у всіх високорозвинених країнах світу. 

Автор визначив психологічний тип праворозуміння як сукупну дію 

емоцій, почуттів, інтелекту, волі та духу людини під час пізнання та 

осмислення феномену права та його вияву у реальному житті. Психологічне 

розмежування типів відображення закону в свідомості людини відбувається в 

окресленні системи однорідних основ одного і того ж психічного порядку, 

визначаючи специфічний підхід до розуміння змісту та сутності права. 

Доведено, що дія елементів психіки людини є основою психологічного 

типу правового розуміння. Держава пов'язана не стільки нормами, скільки 

атрибутивно-імперативними переживаннями людей. Генетично саме право, 
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його структура та функціонування в суспільстві - це антропоморфні явища, що 

визначаються духовним світом людини. 

У дисертації визначено, що соціально-психологічний образ права 

виявляється у стійкому поєднанні індивідуальних психічних властивостей та 

системи суспільно значущих якостей людини. Важливим є ступінь оволодіння 

соціальними цінностями людини та здатність їх усвідомлювати. Розуміння 

права відбувається ресурсами системи інтелектуальних, емоційних та чуттєвих, 

а також вольових властивостей людини. Імпульси емоцій, їх розвиток у 

правових почуттях та постійний зв’язок із психічною структурою особистості є 

основою для розуміння застосовного права. 

Встановлено, що психічні стани - це динамічні компоненти людської 

психіки. Вони динамічні та постійні, доповнені статичними елементами - 

образами, уявленнями, установками та іншими результатами психічних 

процесів усвідомлення права. Людина вступає в правовідносини, наповнює їх 

сенсом і розвивається виходячи виключно з власних концепцій права. Психічні 

стани у формі правових установок готовності до дії відбуваються часто 

відповідно до несвідомих підстав попереднього досвіду правовідносин. 

Визначено, що праву притаманна біологічно-енергетична частина 

людської природи. Правові якості та знання проявляються виключно в 

суспільстві. Рівень таких проявів залежить від цивілізаційного розвитку 

суспільства, до якого належить індивід. Свідомість - це картина світу, яку 

бачить людина. Правова частина цієї картини - це сфера регулярно 

повторюваних, істотних, необхідних та обов'язкових соціальних взаємозв'язків. 

Змістовні правила таких відносин становлять зміст правосвідомості. Це система 

відображення правової реальності в поглядах, теоріях, поняттях, почуттях, 

уявленнях людей про право, його місце та роль у забезпеченні свободи 

особистості та інших загальнолюдських цінностей. Свідомість також 

проявляється як система понять, поглядів, уявлень та почуттів щодо права, а 

також діяльності, пов’язаної з цим правом. Правова свідомість як чуттєве та 

раціональне сприйняття світу права, розкриває глибоку суть мотивів, дій 
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суб'єктів у реальному житті. Право складне системне правове явище, 

структурно сформоване чуттєвим на рівні юридичної психології та ментальним 

у правовій ідеології. 

Було встановлено, що якість усвідомлення прав людини є визначальним 

критерієм для висвітлення типів правової культури. За цим критерієм 

розрізняють психологію повсякденного життя, психологію професійно 

підготовленої людини та вченого. Правова культура класифікується на 

інституціональну та неінституційну форми; на індивідуальну, групову та 

суспільну. Психологічний вимір усіх цих класифікацій виявляється ознакою 

усвідомлення верховенства права в конкретних правовідносинах. Домінуючою 

є індивідуальна правова культура в результаті унікальних психологічних 

перетворень особистості, її здатності розуміти та генерувати прогресивні 

образи права. 

Зазначається, що утвердження цінностей та принципів права у 

повсякденній соціальній діяльності людини виключає правопорушення, 

соціальну напругу та конфлікти. З’ясовано, що у правових відносинах 

реалізуються лише ті образи, які присутні в психіці. Водночас потенційно 

завжди залишаються несвідомі образи і ця сфера підсвідомості впливає на 

правову культуру. 

Ключові слова: воля, емоції, інтелект, правова культура, почуття, 

праворозуміння, правосвідомість, психічний стан, психічні процеси, 

психологічний тип. 

 

ANNOTATION 

 

Derhunova O. I. Psychological type of legal thinking: theoretical 

foundations of genesis and transformation. – Qualifying research paper on the 

manuscript. 
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The thesis for a candidate’s degree by the specialty 12.00.01 – theory and 

history of state and law; history of political and legal doctrines. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – 

Kyiv, 2020. 

The dissertation is revealed of the theoretical foundations of the genesis and 

transformations of the psychological type of legal understanding. 

The historiography of the study of the phenomenon of psychological type of 

legal understanding is presented. Understanding legal reality is an indispensable tool 

for revealing the anthropic essence of law in all eras of human history. In the early 

twentieth century the world-renowned lawyer L. Petrazhytsky summarized the 

information on the instrumental possibilities of psychological knowledge for the 

knowledge of legal reality. The next stage in the doctrinal development of the 

psychological theory of law is limited in time to the creativity of the immediate 

students of the founder of this theory. The third stage is the promotion and 

development of psychological and legal ideas by the followers of this theory in all 

highly developed countries of the world. 

The author defined the psychological type of legal thinking as a choice of 

emotions, feelings, intelligence, will and spirit of man as theoretical grounds for 

knowing and understanding the legal life. Psychological distinguishing types of the 

law reflection in the human mind occurs in the outline of a system of homogeneous 

foundations of the same mental order, defining a specific approach to understanding 

the content and essence of law. 

It is proved that the action of elements of the human psyche in orthodoxy is the 

basis of the psychological type of legal understanding. At that time, it is not so much 

the state that is bound by the norms as the attributive-imperative experiences of the 

people. Genetically the law itself, its structure and functioning in society are 

anthropomorphic phenomena determined by the spiritual world of man. 

In the dissertation it is determined that the socio-psychological image of law is 

manifested in a stable combination of individual mental properties and the system of 

socially significant qualities of a person. Important is the degree of mastery of a 
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person’s social values and ability to realize them. Legal understanding is the 

resources of the system of intellectual, emotional and sensual, as well as volitional 

properties of man. The impulses from emotions, their development in the legal 

feelings and the constant connection with the mental structure of the personality are 

the basis for understanding the applicable law. 

It is established that mental states are dynamic components of human psyche. 

Mental manifestations are dynamic and constant, complemented by static elements – 

images, representations and other results of the processes of awareness of law. A 

person engages in legal relationships, fills them with meaning and develops based 

solely on their own conceptions of law. Mental states in the form of legal settings are 

ready for action, often in accordance with the unconscious grounds of previous 

experience of legal relationships. 

It is determined that law is inherent in the biological-energetic part of human 

nature, but legal qualities and knowledge are manifested exclusively in society. The 

level of quality of such manifestations depends on the civilizational development of 

the society to which the individual belongs. Consciousness is a picture of the world 

that a person sees. The legal part of this picture is a sphere of regularly repeated, 

persistent, essential, necessary and obligatory social interconnections. The 

meaningful rules of such relations constitute the content of legal consciousness. It is a 

system of reflecting legal reality in the views, theories, concepts, feelings, 

perceptions of people about the law, its place and role in ensuring the freedom of the 

individual and other universal values. Consciousness also manifests itself as a system 

of concepts, views, perceptions and feelings about law, as well as activities related to 

that right. Legal consciousness as a sensual and rational perception of the world of 

law, reveals the deep essence of the motives, actions of subjects in real life. In its 

content, justice is a form of being right. It is a complex systemic legal phenomenon 

structurally formed by the sensual at the level of legal psychology and mental in the 

legal ideology. 

It has been found that the quality of human rights awareness is a determining 

criterion for highlighting the legal culture types. By this criterion the psychology of 
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everyday life and the psychology of a professionally trained person and a scientist are 

distinguished. Legal culture is classified into institutional and non-institutional forms; 

on individual, group and public. The psychological dimension of all these 

classifications is manifested by the sign of awareness of the rule of law in particular 

legal relationships. Dominant is the individual legal culture as a result of the unique 

psychological transformations of the individual, his ability to understand and generate 

progressive images of law. 

It is noted that the assertion of values and principles of law in everyday social 

activity of a person excludes offenses, social tensions and conflicts. During the 

dissertation work it is established that only those images that are present in the 

psyche are realized. Potentially always unconscious images always remain. It is the 

sphere of the subconscious that influences the legal culture. 

Key words: will, emotions, mentality, legal culture, feelings, legal 

understanding, legal awareness, mental state, mental processes, psychological type.  
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Проблемою сучасних держав 

залишається недостатня кореляція між створеним нею законодавством і 

реальними правовими закономірностями, які обумовлюють соціальний прогрес. 

Відсутність таких зв’язків на етапі правотворення зумовлює порушення 

принципу верховенства права під час правозастосування й інших форм 

правореалізації. Суб’єкти права опиняються у ситуації, коли справедливість, 

прийнятність, доцільність, актуальність та інші важливі характеристики норм 

чинного законодавства ними не спостерігаються, а відшукуються через судові 

чи інші, часто неправові, процедури. При цьому, на кожній ланці окреслених 

взаємовпливів права, законодавства і суб’єктів, на яких воно поширюється, 

ключове значення мають психологічні чинники. Саме рефлексія людини 

відносно самої себе як індивіда, так і як екзистенційного центру колективу 

(колегіального органу публічної влади та ін.), зумовлені цим мотивації, 

сприйняття, переконання, установки, психологічні стани, пізнавальні процеси 

визначають відношення до права і місця людини у ньому, а також оцінки 

антроповимірності чинного законодавства, зокрема можливості (необхідності) 

дотримання, виконання, використання і застосування права. Ігнорування 

психологічного виміру права призводить до його відстороненості відносно 

поведінки суб’єктів та втрати ефективності держави. 

Психологічні складові генезису права у реальному житті не сталі, 

а перманентно змінні величини, будучи однаковими в основі, вони 

диференціюються у деталях унікальної психології кожних окремих 

особистостей, організацій, націй; на тлі конкретно-історичних умов розвитку. 

Отримане обґрунтування нових уявлень про трансформації взаємозв’язків 

права і психології людини являє собою позитивну перспективну основу для 

вирішення нагальних проблем правового регулювання в умовах соціального 

прогресу. На основі цього можливе переосмислення чинних законодавчих 

концептів, категорій та конструкцій, зокрема тих, якими просякнута правова 
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дійсність в Україні, з метою її покращення, подолання тривалої транзитивності 

та перманентного підтримання у стані відкритості прогресу. Досягненню таких 

цілей сприяють знання з психології як української нації, так і тих суб’єктів 

права, які суттєво впливають на тенденції розвитку у глобалізованому світі, 

посилюють вразливість правових можливостей людини перед викликами 

сучасних проблем винайдення достатніх ресурсів для всебічного духовного 

розвиту особистості в умовах капіталістичного способу виробництва, зокрема у 

межах транснаціональних корпорацій, та зумовлених ним способів організації 

та здійснення публічної влади в інтересах економічно панівного класу. 

Отже, описані стани, процеси та взаємозв’язки психології і права 

у сучасному світі обумовлюють актуальність цього дослідження. 

Переосмислення правових образів, ідей, установок, переконань, відчуття, 

страхів, волі до дії на рівні індивідуальної психології сприятиме подоланню 

проблем відірваності права від людини та створенню ефективного правового 

забезпечення соціального розвитку, зокрема в Україні. 

Теоретична основа дослідження. Сформульовані в роботі висновки та 

пропозиції ґрунтуються на досягненнях вітчизняної та зарубіжної правової 

доктрини. Теоретико-методологічну основу дослідження становлять наукові 

праці та навчальні матеріали в галузі теорії права та держави, філософії права, 

педагогічних, психологічних, медичних, філософських та філологічних наук, 

зокрема, таких учених, як: О. В. Авраменко, С. І. Алаіс, С. С. Алексєєв, 

Д. В. Андрєєв, Н. В. Антонова, Ю. М. Антонян, О. О. Бантишева, Н. В. Борисова, 

С. В. Бородін, Є. В. Булигін, І. В. Бухарова, Р. В. Вереша, Г. Д. Гурвич, 

С. Д. Гусарєв, В. Н. Жуков, А. Л. Золкін, Г. А. Іванов, М. В. Ізмайлова, Н. В. Ісаєва, 

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

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

А. І. Луцький, О. Л. Макаренков, С. І. Максимов, О. Л. Мартенко, О. О. Мережко, 

П. Є. Михайлів, М. П. Музика, Г. А. Нанейшвілі, Е. Л. Носенко, Ю. М. Оборотов, 

В. А. Ойгензіхт, В. І. Павлов, Г. В. Перетятко, Л. І. Петражицький, М. А. Півень, 

Ю. В. Підгорецький, О. С. Полякова, О. В. Прижбило, П. М. Рабінович, 
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О. В. Рудзінскі, Л. Т. Рябовол, М. В. Савчин, О. В. Скрипнюк, С. С. Сливка, 

Д. А. Сторожук, Т. І. Тарахонич, В. Я. Тацій, М. С. Тимашев, О. В. Тимошина, 

О. Д. Тихомиров, Е. Фіттіпальді, Т. О. Цавалюк, Г. Л. Шидлер, І. О. Шинкаренко, 

А. П. Щапов, В. С. Юрчук та інші. 

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

Дослідження проведено згідно з: планами наукових досліджень Економіко-

правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова на 2018–2022 рр. «Право в 

умовах глобалізації (основні тенденції розвитку)» (номер державної реєстрації: 

0118W006475); Основних наукових напрямів та найважливіших проблем 

фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних 

наук на 2014–2018 роки, затверджених постановою Президії НАН України від 

20.12.2013 р. № 179 (пункт 3.4.2.5). Дисертація безпосередньо пов’язана з 

реалізацією Стратегії сталого розвитку «Україна–2020», схваленої Указом 

Президента України 12 січня 2015 р. № 5. Крім цього, тема дисертації 

відповідає Стратегії розвитку наукових досліджень НАПрН України на 2016–

2020 рр., затвердженій Постановою загальних зборів НАПрН України 3 березня 

2016 р. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає у виробленні 

теоретичних засад генетичних і трансформаційних основ психологічного типу 

праворозуміння, й розробці на цій основі рекомендацій щодо вдосконалення  

реалізації права як наслідку психічних переживань кожного, у різних сферах 

суспільних відносин. 

Для реалізації зазначеної мети, необхідно виконати такі завдання: 

– окреслити історіографію дослідження проблем генетичних та 

трансформаційних основ психологічного типу праворозуміння у вітчизняній та 

зарубіжній правовій доктрині, а також його етапів із формулюванням 

специфічних рис кожного; 

– визначити сутність, основні ознаки і поняття психологічного типу 

праворозуміння для з’ясування природи позначуваного ним феномену, 
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формулювання відповідної юридичної дефініції та відмежування її від 

суміжних понять; 

– охарактеризувати психологічні складові структури особистості у 

праві; 

– з’ясувати взаємозв’язки психічних станів та процесів людини з 

правом; 

– розкрити психологічні властивості людини у змісті правосвідомості та 

правової культури; 

– встановити деформації та інші негативні різновиди психологічних 

відхилень розуміння права; 

– визначити зміст основних типів соціально й антропно прийнятних 

трансформацій правових складових психології особистості та напрями її 

вдосконалення. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що стають наслідком 

сукупної дії психіки індивідів, які осмислюють права, генетичні й 

трансформаційні основи такого осмислення. 

Предметом дослідження є теоретичні основи генезису і трансформацій 

психологічного типу праворозуміння. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять 

загальні та спеціальні методи наукового пізнання, застосування яких зумовлено 

системним підходом, що дало змогу цілеспрямовано та комплексно вивчити і 

розкрити тему дисертації та зумовлену нею проблематику. Діалектичний 

метод пізнання трансформації уявлень про психологічний тип праворозуміння 

дав змогу розглянути феномен такого роду в його розвитку та взаємозв’язку з 

низкою суміжних понять у теорії права, виявити усталені напрями і 

закономірності дії його механізмів. За допомогою методів формальної логіки 

(аналізу і синтезу, індукції та дедукції, узагальнення, абстрагування та ін.), 

визначено елементи механізмів психологічного типу праворозуміння, 

характеристики основних правових категорій і конструкцій за темою роботи, 

здійснено зіставлення останніх та сформульовано висновки. Застосування 
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історико-правового методу у межах історичного підходу уможливило 

розкриття правових особливостей та закономірностей виникнення і 

становлення, сучасного стану та етапів розвитку уявлень про психологічний 

тип праворозуміння у вітчизняній і зарубіжній правовій доктрині 

(підрозділ 1.1). У межах системного підходу використано системно-

структурний метод для з’ясування компонентів дефініції «психологічний тип 

праворозуміння», а також структурно-функціональний метод – для визначення 

напрямів дії психологічного типу праворозуміння (підрозділи 3.1 і 3.2). 

Міжгалузевий характер об’єкта, що досліджується, зумовив застосування інших 

наукових підходів: органічної єдності теорії й практики (розділи 2, 3), 

поєднання критичного і раціонального (розділи 1–3), єдності логічного та 

системного підходів. Логіко-семантичний метод використано для 

формулювання дефініційних конструкцій, визначення сутності та змісту 

понять, обрання оптимальних для них термінів «праворозуміння», 

«правосвідомість», «психологічний тип», «правова культура», «мислення», 

«воля», «емоції», «почуття», «духовність», а також для встановлення 

особливостей семантичної структури юридичних термінів та їхніх граматико-

синтаксичних взаємозв’язків у наукових текстах (підрозділи 1.2, 2.1, розділ 3); 

порівняльно-правовий – для визначення специфіки трансформацій, інтерпретації 

нових компонентів правових явищ, розкриття детермінації їх іншими проявами 

культури (релігії, естетичними смаками, економічними умовами та ін.), 

взаємозв’язків та уніфікації культурних феноменів різних суб’єктів у межах 

психологічного типу праворозуміння (підрозділ 2.3, розділ 3); метод 

моделювання – під час розроблення пропозицій з удосконалення практик 

осмислення права на рівні індивідуальної свідомості та їх практичного 

застосування (підрозділ 3.2), герменевтичний і формально-догматичний – для 

інтерпретації думок учених і текстів законодавчих актів. Застосування 

синергетичного методу дало змогу врахувати під час аргументації думок та 

відобразити у висновках у роботі мінливість та багатовимірність як соціальної 

природи людини, так і суспільних відносин, у яких вона самореалізується. Цей 
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метод допоміг розкрити сутність незмінної егоїстичної природи людини, її 

множини у вигляді перманентних соціальних трансформацій та взаємних 

впливів індивіда і соціуму, а також елімінувати зі змісту таких сутностей та 

зв’язків їхні несправжні імітації, зумовлені прагматичними цілями та 

прихованими під ідеологічними гаслами про свободу, прогрес, демократію 

тощо (розділ 3). 

Нормативною основою дослідження є Конституція України, закони 

України, міжнародні договори, рішення та висновки Конституційного Суду 

України, нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Європейського Союзу, а також відповідне перспективне 

законодавство України з питань, які відповідають темі дослідження. 

Емпіричну основу дослідження становлять офіційні статистичні дані, акти 

органів публічної адміністрації та рішення органів судової влади. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим комплексним правовим дослідженням, у якому, з використанням 

необхідних методів наукового пізнання, здобутків вітчизняної і зарубіжної 

юридичної науки, урахуванням положень чинних національних та міжнародних 

нормативних актів, законопроектів, окреслено теоретичні та практичні 

проблеми генетичних і трансформаційних основ психологічного типу 

праворозуміння, визначено напрями реалізації психологічних знань у праві, 

обґрунтовано перспективи формування та розвитку права як психологічного 

феномену, зокрема на прикладах вітчизняної правової реальності. За 

результатами дослідження, сформульовано й обґрунтовано низку 

концептуальних положень, висновків і пропозицій, що відрізняються науковою 

новизною і мають важливе теоретичне та практичне значення, зокрема: 

вперше: 

– визначено історіографію розроблення проблем природи генетичних 

і трансформаційних основ психологічного типу праворозуміння у вітчизняній 

та зарубіжній теоретико-правовій доктрині, у зв’язку з чим виокремлено три її 

етапи: перший (класичний) тривав до середини ХХ ст., другий (гуманітарний) – 
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до кінця ХХ ст.; третій (трансформаційний) розпочався на початку ХХІ ст. і 

триває дотепер. Кожен з цих етапів має свою специфіку, що дало змогу 

простежити тенденцію до спеціалізації доктринальних тематичних досліджень, 

яку необхідно посилити, одночасно враховуючи здобутки вітчизняної та 

зарубіжної правової науки; 

– сформульовано поняття «психологічний тип праворозуміння»: 

пізнання права інтелектом, емоціями/почуттями, волею та іншими ресурсами 

екзистенційного потенціалу людини, що має на меті вираження природи права 

як концентрованого виразу загальнолюдських цінностей і балансу 

індивідуальних та колективних інтересів, створення та реалізацію на цій основі 

законодавчих норм (позитивного права), формулювання у свідомості кожного 

(абсолютної більшості громадян) вірних переконань та позитивного 

усвідомленого (осмисленого) ставлення до таких норм, провокування 

релевантної їм соціально активної правомірної, конструктивно пасіонарної 

поведінки; 

– окреслено пропозиції щодо утвердження принципів позитивних 

трансформацій психології розуміння права – вільний правовий розвиток 

кожного необхідна умова вільного правового розвитку усіх; визнання і 

дотримання загальнолюдських цінностей та загальноправових принципів права; 

відкритість суспільств для наслідування конструктивних ідей будь-кого та 

надання їм загальнообов’язкового характеру; добровільне та безперервне 

самовдосконалення людини правової (homo juridicus); забезпечення балансу 

антропності та соціовимірності права; достатня активність держави, суб’єктів 

громадянського суспільства та інших у сфері розвитку високої правової 

культури кожного; паритетне співробітництво націй на правових засадах; 

удосконалено: 

– наукові положення про психологічні складові структури 

особистості у праві як сукупності інтелектуальних (здібностей у пізнанні та 

вирішенні правових проблем), емоційних і чуттєвих (імпульсивні реакції 

людини на правову ситуацію загалом, заснований на відображенні у свідомості 
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значущості зовнішніх впливів, та, відповідно, відображення стійкого 

емоційного відношення до конкретного суб’єкта чи об’єкта права, часто 

неусвідомлене, обумовлене як індивідуальним психічним розвитком, так і 

соціальними стереотипами), а також вольових властивостей (свідомої, 

цілеспрямованої психічної активності, спрямованої на реалізацію психічних 

властивостей у діяннях), які у різних стандартизованих варіаціях групуються у 

чотири групи темпераменту, що стає основою для формування характеру 

відношення до світу права; 

– визначення взаємозв’язків психічних станів та процесів людини з 

правом, як вияв індивідом на конкретний момент часу образів, бажань, 

прагнень, потреб, інтересів, потягів, пристрасті тощо, правової спрямованості 

цих виявів у поведінці особистості, її вибіркове ставлення до правової 

дійсності, що ґрунтується на наявних у правосвідомості образах навколишнього 

світу: відчуття, сприйняття та уявлення, розуміння, запам’ятовування тощо;  

дістали подальшого розвитку: 

– загальні правові положення, які стосуються психологічних 

властивостей людини у змісті правосвідомості та правової культури: концепт 

правосвідомості як система понять, поглядів, уявлень і почуттів чинного або 

бажаного юридичного права, а також діяльності, пов’язаної з цим правом, у 

міжсуб’єктній сфері сягає рівня правової культури як спільних духовних і 

матеріальних надбань з юриспруденції, що трансформує індивідуальну 

психологію, усуспільнює її відповідно до спільних цінностей людського життя, 

системи правових концептів, тобто особливих смислів, які утворюють 

усвідомленість руху між правовими та неправовими рефлексіями. І 

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

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

екзестенційних та психологічних можливостей, зокрема талантів; 

– наукові положення про негативні різновиди психологічних 

відхилень розуміння права: деформації інтелектуального, сенситивного і/або 

вольового змісту, обумовлені відсутністю засвоєння знань про актуальні норми 

http://ekomedtd.com.ua/psixologya-yak-nauka-metodi-psixolog-/item/temperament-2.html


19 

 

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

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

законодавчих норм, так і загальноправових принципів. Наявний у людини 

рівень правової культури втрачає своє значення внаслідок психологічних вад, 

що спонукають її у реальному житті перекручувати факти, їхню інтерпретацію; 

спрощувати оцінки юридичних ситуацій або переоцінювати дієвість права; 

викривляти правовий зміст під час застосування законодавчих норм; ігнорувати 

необхідність розвитку знань (умінь, навичок) з конкретного правового питання 

та завищувати ступінь власної юридичної підготовки. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять науково-теоретичний і практичний інтерес та можуть бути використані 

у: 

– науково-дослідній сфері – для розробки теоретичних і практичних 

проблем урахування знань про психологічні властивості людини як суб’єкта 

пізнання права, його конструктивної дії та відображення цього у результатах 

наукових досліджень та про механізми психологічного сприйняття одержаних 

результатів наукових досліджень у правотворчості та правореалізації;  

– правотворчості – під час удосконалення чинних і розроблення нових 

нормативно-правових актів будуть використані знання про психологічні якості 

людини, її здібності до врахування позитивних змін суспільних відносин, 

їхнього адекватного відображення в актах нормотворчості та їхнього впливу на 

правосвідомість суб’єктів; 

– правозастосуванні – з метою підвищення ефективності діяльності 

органів публічної влади у різних сферах правового життя за рахунок набуття 

нею рис психологічної антроповимірності; 

– навчальному процесі – під час підготовки навчально-методичних 

матеріалів, у проведенні лекційних та практичних занять із таких навчальних 

дисциплін, як «Історія політичних і правових учень», «Теорія держави і права», 

«Філософія права», «Юридична психологія», «Юридична деонтологія», 

«Лінгвістика права», «Оперативно-розшукова діяльність», «Кримінальний 
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процес», «Кримінологія» та інших (акти впровадження Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова від 23.09.2019 р., Запорізького 

національного університету від 30.08.2019 р.). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки та рекомендації оприлюднені на міжнародних науково-

практичних конференціях, зокрема: «Актуальні питання правової теорії та 

юридичної практики» (м. Одеса, 12–13 серпня 2016 р.); «Законодавство України 

у світлі сучасних активних реформаційних процесів» (м. Київ, 14–15 жовтня 

2016 р.); «Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку» 

(м. Запоріжжя, 27–28 травня 2016 р.); «Юридичні наукові дискусії як фактор 

сталого розвитку правової доктрини та законодавства» (м. Київ, 7–8 квітня 2017 

р.); «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування» 

(м. Запоріжжя, 27–28 жовтня 2017 р.); «Право як ефективний суспільний 

регулятор» (м. Львів, 17–18 лютого 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження висвітлено у 

дванадцяти наукових публікаціях: п’яти статтях – у вітчизняних наукових 

фахових виданнях; одній статті – у закордонному науковому періодичному 

виданні; шести тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, вступу, 

трьох розділів, логічно об’єднаних у сім підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 240 

сторінок, з них основного тексту – 207 сторінок. Список використаних джерел 

налічує 306 найменувань і займає 33 сторінки. Додатки розміщено на чотирьох 

сторінках. 
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І. Історіографічні і теоретико-методологічні засади дослідження проблем 

генезису і трансформацій психологічного типу праворозуміння  

1.1. Історіографія та методологія дослідження феномену психологічного 

типу праворозуміння в українській та зарубіжній доктрині 

Підходи до розуміння сутності та змісту права залишаються предметом 

обговорення впродовж тисячоліть. Творення права вимагає чіткого визначення 

епістемологічних основ юридичного світогляду людини. Обраний спосіб 

виявлення фундаментальних закономірностей виникнення, функціонування і 

розвитку права обумовлюэ перспективу дослідження і практики його 

впровадження. Загальнотеоретичні питання праворозуміння стали предметом 

уваги багатьох вчених. Так., А. В. Баран дослідив гносеологічний аналіз 

праворозуміння; О.В. Геселев – інтегративне праворозуміння у складі сучасної 

постмодерної правової культури; Л. П. Гримак – резерви людської психіки; 

Д.М. Жуган – проблеми плюралізму праворозуміння та узгодження 

різноманітних теоретичних поглядів на право; В. В. Лапаєва – теорію типів 

праворозуміння; Т. В. Міхайліна – детермінацію типології праворозуміння 

через правосвідомість; П.М. Рабінович – сутність, класифікації, плюралізм 

праворозуміння; В. М. Янів – психологічні основи окциденталізму та ін. 

Людина істота одночасно біопсихологічна і соціальна, індивідуально-

неповторна і суспільна [31, c. 178]. Неуважне ставлення історизму і етатизму до 

значення людини та її психічного стану в процесі формування та 

функціонування права, поєднане із досягненнями науки у сфері вивчення 

людської свідомості, приводить до виникнення психологічної школи права, 

найбільш відомим представниками якої були представниками німецької, 

польської, української, російської та інших націй. Аналіз особливостей 

людської психіки, здійснюваний у психологічній науці, має надзвичайне 
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значення для права як з погляду усвідомлення специфіки своєї природи, так і з 

погляду оптимізації регулятивно-правових механізмів соціальної саморегуляції. 

Але так само має значення для психології аналіз юридичної практики, 

безпосередньо пов'язаної з численною множиною проявів людської психіки в 

екстремальних ситуаціях з правовим змістом. Формування мотивів і підготовка 

злочину, сам момент скоєння злочину, розкаяння або переконаність у власній 

правоті, спілкування слідчого й обвинуваченого в процесі слідства, психологія 

судового процесу і прийняття рішення суддею, психологія покарання, - все це 

лише деякі прояви функціонування психологічних констант у сфері права, які 

дають надзвичайної ваги матеріал для психологічної науки. Результатом 

взаємодії психології і права в гносеологічному плані є формування самостійної 

науки – психології права, яка і ставить за мету виявлення фундаментальних 

психологічних констант правового пізнання і функціонування права [72, с. 160]. 

Р. Ієрінг (1818-1892 рр.) був одним з перших європейських правознавців, 

хто ввів в науковий обіг саме поняття «психологія права». Йому ж належить 

заслуга розробки теми і проблематики мотивів соціального і правового 

поведінки. Особливе місце в правовій парадигмі Р. Ієрінга займала тема 

правового почуття як проблема правосвідомості, яка розглядалася як в 

соціологічно і психологічно орієнтованому контексті, так і в аспекті 

взаємозв'язку і взаємозумовленості з дією об'єктивних чинників. У низці творів 

обґрунтовувалася думка про те, що саме право є вирішальним мотивом 

соціальної поведінки і завдяки правовій мотивації (включаючи правову 

ідентифікацію та правову соціалізацію дорослих і дітей) досягається 

стабільність і гарантованість моральних (соціальних) умов існування 

особистості [70, с. 444-445]. Послідовником у розвитку цих ідей став 

Е. Р. Бірлінг (1841–1919 рр.), який в основу трактування сутності категорії 

права поклав ідею звернення до психологічного досвіду і міжсуб’єктної 

комунікації. На базі ідеї психологічного досвіду міжособистісної комунікації 

він вибудував закінчену теорію права. З одного боку, це звернення до 

психології відображало очевидні віяння епохи, а з іншого – він став одним з 
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перших європейських правознавців в справі формування психологічного 

напрямку в юридичній науці, автором оригінальної психологічної теорії права. 

Важливою підвалиною психологічної орієнтації його правових поглядів стала 

структурна теорія трактування права, а також завершена концепція взаємного 

визнання, яка в різних варіантах набула широкого поширення в подальшому 

(наприклад, у наукових роботах юридичного позитивіста Г. Харта). На 

переконання цього вченого, право в юридичному сенсі це у цілому все, що 

люди, які живуть один з одним в будь-якій спільності, взаємно визнають як 

норму або правило їхнього спільного життя. Мета права визначається 

вираженою назовні поведінкою людей імперативні норми (наприклад, через 

самоконтроль щодо уникнення їхнього) порушення, у яких тільки й існує право 

як встановлена й відображена воля народу. При цьому у справжньому та 

повному розумінні цього слова суб’єктом права може бути лише той, хто 

здатний встановити/реалізувати правило поведінки як правову норму 

[14, с. 19, 74, 201]. Момент взаємного визнання поглядів на право, спільного в 

індивідуальному психологічному досвіді за характером ідентифікує 

психологічну теорію Е. Р. Бірлінга як юридико-позитивістську, що орієнтована 

на «психологічні аргументи» - ключові тренди гуманітарних наук епохи ХІХ ст. 

Ідеї про те, що психіка людей визначає розвиток соціальних регуляторів 

(права, моралі, релігії тощо) і держави знаходимо також у М. А. Бакуніна (1814-

1876 рр.), який не випускав з поля зору ту обставину, що прагнення до влади і 

підпорядкування містяться в самій природі людини. Він з рідкісною глибиною 

відчув і разюче яскраво зобразив картину ірраціональних підстав влади 

суспільства над особистістю. Наприклад, народ, у М.А. Бакуніна, - істота 

колективна, яке володіє фізіолого-психологічними, а також політико-

соціальними характеристиками, але це аж ніяк не єдина і неподільна істота, що 

уподібнена індивіду. А держава виникає внаслідок поганих інстинктів і 

пристрастей, на негожих властивостях розуму і характеру людей, більше того, 

воно ще й народжується в справах неправедних. Ідея набуття публічної влади 

за допомогою переконання нездійсненна в силу психічних якостей: кращі люди 
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скромні, вони не прагнуть нав'язувати себе, не потребують на відміну від 

поганих в марнославства. Не дивлячись на це ми не можемо вписати його 

політико-правову концепцію в рамки психологічної школи держави і права 

[10, с. 83, 84]. Г. Тард (1843-1904 рр.) інтерпретував право через соціально-

психологічні механізми взаємодії відкриття нових ідей, цінностей та інститутів, 

їхнє наслідування і передачу від одного до іншого суб’єкта права. На його 

думку, соціальний поступ відбувається за рахунок тих видатних людей, які 

створюють і реалізують в житті нове, а решта членів суспільства (маса), 

наслідуючи їхній приклад, сприймає, поширює і закріплює це нове. Відповідно 

право тільки психологічна схильність людини до наслідування. 

Ідеї про стійке відношення (координацію, домінування, підпорядкування) 

психологічних факторів людини (враження, мотивів тощо), що сукупно, 

визнаючи спільне людське один в одному, створюють принципи для політичної 

та юридичної організації спільноти, розвинув також Ф. Г. Гіддінгс (1855-

1931 рр.). Він дослідив психологічні складові колективної свідомості, 

вираженої в діяльності об'єднаннь людей за їхніми політичними, юридичними, 

економічними та культурними інтересами. При цьому біхевіористичний 

принцип визначення стимулів та реакцій індивідів був обмежений загальними 

характеристиками психології суспільства, з якої по суті важко виокремити 

нескінченно різноманітні варіанти комбінацій (справжніх мотивів/стимулів та 

відповідних психологічних реакцій) у поведінці кожного її члена. 

А за відсутності систематичного вивчення індивідуальних інстинктів, 

імпульсів, спонукань, потреб, побажань чи інтересів, неможливо здійснити 

схематизацію людської мотивації у межах утворених соціальних спільнот. 

Природа та форми психологічних асоціацій (лат. associo – з'єдную, зв'язую) 

одного індивіда дають необхідні докази про зміст тільки його свідомості, 

мотивації тощо [174, с. 131, 75, 144, 152]. В рамках психологічної соціології 

вчений обґрунтував, що суспільство не організм, а організація, результат 

планування, спроба адаптувати зовнішній світ до себе. В цьому випадку актор є 

суб'єктом, що актуалізує дослідження його внутрішніх якостей, що дають 
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імпульс до ініціативи, проектування, планування, активної дії. Активність, 

спрямована на перетворення зовнішнього середовища, може мати як позитивні, 

так і негативні наслідки. Правові механізми обмеження активності і узгодження 

різноспрямованих інтересів (конфліктна взаємодія)  – важливі напрямки 

дослідження групової поведінки (процесів соціальної взаємодії) у межах яких 

ініційовані суб'єктами соціальні зміни ефективніше впроваджуються 

[175, с. 56]. 

 З. Фрейд (1856-1939 рр.) запропонував просторово-структурний опис 

психіки людини. Цю сутність він назвав психічним апаратом і зобразив її за 

допомогою просторових схеми/образу «Его - Супер Его - Воно» і «Несвідоме - 

Досвідоме - Свідомість», перетворивши щось нематеріальне і непросторове в 

об'єкт знання. 

Далі психолого-правові погляди у значній мірі розвинув 

Л. Й. Петражицький (1867-1931 рр.). Він створив теорію емоційної психології 

права, став одним із співзасновників сучасної юридичної соціології та правової 

антропології, виступав проти тенденції ототожнення природного права з вже 

формально вираженими законами [135, с. 155-156]. Його вчення, будучи 

висловленим мовою психології початку XX ст., виключно логічне та ясне, 

значно випередило свій час і було настільки новаторським, що лише деякі 

виявилися готові визнати його правоту. Сутність психологічної теорії Л.І. 

Петражицького має неминуще значення і ця теорія не тільки не повинна бути 

відкинута, але повинна бути розвинена, а також у чомусь переформульована в 

світлі сучасної психології, наприклад, з урахуванням досягнень соціальної 

психології, психоаналізу і гештальтпсихології (сприйняття форми та змісту як 

єдиної цілісності).  

На переконання вченого, для успішного використання права, необхідна 

наука політики права, завдання якої полягає у раціональному спрямуванні 

індивідуального і масового у поведінці за допомогою відповідної правової 

мотивації [65, с. 3], а також в удосконаленні психіки, в очищенні її від 

антисоціальних нахилів. При цьому у якості методу впливу рекомендуються 
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тільки моральні санкції, так як загроза кримінальної відповідальності зачіпає 

тільки найгрубіші риси нашого характеру. Завдання й ідеал правової політики 

спрямовані на більш високі відносини між людьми. У розвитку права можуть 

бути скачки вперед, періоди застою і повернення назад, а юриспруденція 

перетворює ці процеси на незворотні позитивно спрямовані [143, с. 26]. 

За Л. Петражицьким, право безпосередньо міститься не в текстах 

юридичних догм, а в психічному стані суб'єкта прямому джерелі усіх вчинків 

людини. Він визнавав, що введена Р. Ієрінгом формула визначення сенсу і 

призначення права «охорона інтересів», витіснила поступово пануючу формулу 

«здійснення свободи» і набула у правознавстві «характер загального гасла і 

безперечної аксіоми» [65, с. Х]. Отже, право, як і мораль, належить до сфери 

етичних переживань, яку наповнюють імперативні (відчуття обов'язку) та атри-

бутивні (відчуття права) емоції. Конститутивною ознакою юридичних емоцій є 

саме їх двосторонній, імперативно-атрибутивний характер [11, с. 387-389] – 

обов’язки кореспондуються з правами людей. На його  думку, згідно 

з атрибутивною природою правових емоцій імпульс на користь виконання 

правового обов'язку має характер тиску на користь того, щоб іншій стороні, 

уповноваженій, було доставлено те, що йому належить; що ж стосується 

поведінки зобов'язаного, то воно має значення не саме по собі, а як спосіб і 

засіб досягнення цього результату на стороні уповноваженої. Навпаки, 

моральний імпульс має характер безпосереднього і абсолютного тиску на 

користь певної поведінки як такого, а не як засіб задоволення права іншого. 

Фактично цей аналіз розкриває феноменологічний зріз теорії права, виявляючи 

його незмінну структуру як зв'язок прав та обов'язків, але загальні 

суб'єктивістські передумови теорії не дозволили зробити з цього науково 

коректні висновки. Право фактично зводилося вченим до індивідуальних 

емоцій, що складає хоча й важливу, проте тільки частину правосвідомості, і тим 

самим створювався неповний образ права, а сама сфера правового непомірно 

розширювалася за рахунок асоціальної сфери, фактично неправового характеру, 

наприклад, правил карткової гри, поведінки за обіднім столом, інтимних 
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сімейних стосунків, злодійські правила і навіть уявний договір людини з 

дияволом про продаж душі, що Л. І. Петражицьким номінував терміном «право 

неофіційне». Водночас, право, що має офіційну підтримку від держави, право 

вищого сорту отримало у нього статус права офіційного [134, с. 848-851]. 

При цьому поняття, сутність та зміст права вбачаються у психологічних 

закономірностях виникнення, функціонування і розвитку людини, які у 

соціальному середовищі стають правовими – обов’язковими, необхідними, 

регулярно повторюваними, загальними, стійкими. Номінуючи індивідуальні 

психологічні переживання інтуїтивними проявами права, Л. І. Петражицький 

покладає їхню певним чином узгоджену сукупність в основу права позитивного 

– законодавства держави. Його розуміння онтології та розвитку права було 

виражено у твредженнях про те, що основні  тенденції історичного процесу 

освіти і зміни правових установ і їх систем полягає у такому несвідомому 

пристосуванні систем правової мотивації і педагогіки до наявного стану 

народної психіки, що шляхом психічного впливу відповідної правової системи 

індивідуальна і масова поведінка і розвиток народної психіки спрямовується в 

бік загального блага. Ознакою права стає емпірично зафіксований імперативно-

атрибутивний характер правового переживання, а не сам зміст правового 

почуття. Право являє собою сукупність діючих в суспільстві, внаслідок 

колективно-психічного переживання членами суспільства і примусового 

здійснення органами влади, норм поведінки, що встановлюють рівновагу між 

інтересами особистої свободи і суспільного блага. Так як під впливом 

постійного психічного впливу права (та інших чинників соціально-психічного 

життя, особливо моральності) народний характер неминуче змінюється, стає 

краще пристосованим у соціальному відношенні, то відповідно до цього 

змінюється і право, пристосовуючись до народної психіки, яка вже знаходиться 

на більш високому рівні. Він, зокрема, вважав, що народне життя (психіка) хоча 

і еволюціонує органічно, але в силу її психічної природи може і повинна бути 

піддана політико-педагогічному впливу з метою досягнення ідеалу людства – 
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досконалого панування діючої любові в людстві, що досягається через правове 

виховання [65, с. VIII].  

Л. Й. Петражицький поділяв з прихильниками природного права його 

загальні положення: а) право первинне по відношенню до держави і може 

існувати в будь-якому людському союзі; б) природне право не тотожне 

позитивному; в) життя людини, його права і свободи - абсолютна цінність; г) 

демократія необхідна як фундамент свободи особистості; д) старі вчення про 

право невідповідність реальному житті, право не інструмент насильства з боку 

влади, а головний регулятор взаємовідносин в суспільстві [143, с. 27]. 

Частиною теорії правової держави є положення про обов'язкову гарантованість 

наданого права фіксацією відповідного обов'язку за стороною, що забезпечує 

реалізацію права. Таку двосторонню структуру права, як й інтуїтивне пізнання 

як метод евристики, що на сучасному етапі цивілізаційного розвитку введено в 

методологію багатьох наук, окреслив саме Л. І. Петражицький. 

Право, на його думку, являє собою продукт психічних переживань людей. 

Фактично відсутня грань між правом і правосвідомістю. Теорія державного 

визнання не містить критерію для відзнаки норм права від інших правил 

поведінки, визнаних органами державної влади шляхом включення в закони. 

Пов'язуючи поняття права з державою, наука далі позбавляється повчального 

матеріалу - тих правових явищ, які виникали і виникають поза державою, 

незалежно від нього і до появи держави, і звужує свій горизонт зору до 

вузького, можна сказати, офіційно канцелярського кругозору. Специфічна 

природа права, моральності, естетики, їх відмінності один від одного і від 

інших переживань містяться не в області інтелектуального, а в області 

емоційного, імпульсивного. Не позитивні норми, а інтуїтивно детерміновані 

імперативно-атрибутивні переживання й норми стають наріжним каменем 

правового регулювання. Суб’єктивним та об’єктивним правом стає не тільки те, 

що знаходиться поза компетенцією держави, не користується позитивним 

офіційним визнанням і заступництвом, але і те, що з боку держави зустрічає 

прямо вороже ставлення, піддається переслідуванню і викоріненню як щось 



29 

 

протилежне її волі, яке суперечить праву в офіційно-державному сенсі 

[116, с. 391-393]. 

Б. О. Кістяківський (1868-1920 рр.) у своїй науковій статті «Реальність 

об’єктивного права» (1910 р.) відзначив, що ані нормативна, ані психологічне 

поняття права не дають вичерпного уявлення про право об’єктивне та сферу 

його дії. Право і зливається з релігією і моральністю, на них грунтуючись, і 

відрізняється від них, реалізуючи примусово лише етичний мінімум і тим 

забезпечуючи умови для подальшого існування і розвитку релігійно-моральних 

цілей. Смисловим центром цього визначення є концепція В. С. Соловйова про 

право як про примусову вимогу про реалізації певного мінімального добра. 

За П. А. Сорокіним, з психічної сторони правова норма поведінки відрізняється 

від інших норм поведінки тим, що вона завжди двостороння: її свідомість або 

переживання завжди супроводжується приписуванням тих чи інших 

повноважень (прав) одним з тих чи інших обов'язків іншим. Звідси випливає, 

що правовою нормою буде всяке двостороннє правило поведінки, яке вказує, на 

що (на які вчинки) мають право одні люди та які вчинки зобов'язані робити 

інші. При цьому розрізняється офіційне право як сукупність 

загальнообов'язкових в рамках цієї спільноти (групи або держави) норм, 

охоронюваних усією силою і авторитетом групової або державної влади, і 

неофіційне право, куди входять правові переконання окремих членів 

суспільства, груп, класів, професій і релігійних з'єднань у вигляді т.зв. правил 

життєвої пристойності, правил моди, релігійних норм поведінки, правил 

професії (лікарська, педагогічна, цехова і т. п.), етики і т. д. [82, c. 176-177, 185] 

Б. К. Малиновський (1884-1942 рр.) у працях «Магія, наука та релігія» 

(1925 р.), «Міф в примітивній психології» та «Злочин і звичай в дикому 

суспільстві» (1926 р.) розкрив важливі питання міфологічної сторони 

психології як відображення правопорядку, що виник на ранніх стадіях 

людського соціуму і продовжує існувати в інших формах понині. Людина 

мислиться як біологічна істота і культурна цінність, які сукупно формують 

суспільство як чітко організовану культурну систему, у т. ч. виражених 
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індивідами правових цінностей під час участі відносинах один з одним. 

Поведінка індивіда моделюється більшою мірою суспільними відносинами, ніж 

нормами та інструкціями. Право яскравіше проявляється в процесі 

врегулювання конфліктів, ніж у нормах. Функція міфу як форми 

психологічного осмислення правової матерії полягає у зміцненні традиції, 

наданні їй значимості та влади, підносячи її джерела високим, гідним 

вшанування, наділеним надприродною силою. Міф стає невід'ємною частиною 

правової культури в цілому. Він постійно оновлюється; будь-які історико-

правові зміни можуть спровокувати вироблення нової міфологію, яка, однак, 

тільки побічно пов'язана з історичними фактами а правовою реальністю  

[166, с. 143]. 

Пізнавальне значення для розуміння механізмів роботи психіки людини у 

правових відносинах становлять також праці К. Г. Юнга (1875-1961 рр.) та Е. 

Фромма (1900-1980 рр.). К. Г. Юнг визначав, що індивід існує тільки завдяки 

суспільству і навпаки; держава персоніфікується тільки через своїх громадян; 

публічна влада відображення вибору масової психології, а тому етично й 

інтелектуально часто має нижчий рівень розвитку, ніж більшість  окремо взятих 

громадян, які її обрали; єдиний та справжній носій життя – це індивід (тільки 

він має екзистенційний центр) [176, с. 102, 104, 105].  

Е. Фромм у роботі «Анатомія людської деструктивності» підкреслив, що 

людина має пристрасть до абсолютного панування над іншою живою істотою і 

бажання руйнувати. Деструктивність і жорстокість – це не інстинктивні потяги, 

а пристрасті, які корінням сягають у цілісну структуру людського буття. Вони 

відносяться до розряду тих можливостей, які надають життю сенс; їх немає і не 

може бути у тварини, бо вони за природою своєю містяться у «людської 

сутності». Наприклад, багато людей на довгі роки виявлялися емоційно 

прив'язаними один до одного під впливом такої мотивації як нарцисизм, 

садизм, мазохізм, владолюбство, страх, самотність, нудьги, депресії, страху, 

відчуття «порожнечі» і т. д., особливо в тих випадках, коли у партнерів 

відбувається співпадіння диспозицій (садизм одного партнера відповідає 
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мазохізму іншого і тому подібне). Відомо, що слава, влада і багатство роблять 

їх володаря привабливою фігурою при мінімальних фізичних передумовах. У 

всіх цих випадках фізичне бажання тіла мобілізується за рахунок зовсім іншого, 

позафізіологічного, тяжіння. У підсумку конкретна поведінкова реакція людини 

стає результатом взаємодії величезного числа змінних, з яких тільки дві 

детерміновані генами або вихованням. І психологи зобов'язані аналізувати всі 

ці фактори без винятку. У поведінці високорозвинених живих істот навчання 

відіграє значно важливішу роль, ніж в поведінці нижчих форм життя, вроджені 

моделі поведінки у людей істотно модифікуються досвідом, чого у нижчих 

форм розвитку майже не спостерігається. Тому виживання людей в меншій мірі 

залежить від зовнішніх умов. Проте взаємодія і взаємовплив вроджених і 

набутих факторів дає таке різноманіття моделей поведінки, яке дуже сильно 

ускладнює їх класифікацію і вимагає вивчення кожного типу поведінки окремо 

від інших [173, с.77-79]. 

Цікавими думки Е. Фрома стають також під час поєднання знань з 

глибинних основ психічних процесів людини і правосуддям; правилами 

охорони кордонів держави й мотивації під час війни. Він визначив, що судячи з 

усього, людина тоді береться вершити правосуддя самотужки, коли вона 

втрачає віру у запропоновані суспільством інститути судової влади. У своєму 

прагненні помсти вона більше не потребує інших авторитетів. Щодо 

територіально-охоронної агресивності, то вона являє собою виражену 

у відповідному профільному правовому регулюванні інстинктивну програму 

охорони власної території проживання людей (нації). Вона переслідує тільки 

мету розподілу достатнього життєвого простору і збереження миру, 

а розв’язання війни справа пристрасті до отримання благ іншого змісту, ні 

територія. При цьому культивування у військових здатності позбавляти людей 

життя під час війни психологічно зумовлюється деперсоніфікацією, яка у їхній 

свідомості виникає у період війни внаслідок того, що держава намагається 

викликати у свого народу таке ставлення до ворога, як до нелюдів, їх 

номінують відповідними прізвиськами, присвоюють їм ярлики. Деструктивна 
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агресивність в більшій частині випадків буває пов'язана з хронічною або 

сьогочасної атрофією почуттів. Кожен раз, коли інше людська істота перестає 

сприйматися як людина, може мати місце акт жорстокості або деструктивності 

в будь-якій формі. Приклад. Якби індуїст або буддист (щиро і глубоко 

віруючий, який відчуває причетність до всього живого) побачив, як сучасна 

людина Західної правової традиції, не кліпнувши оком, вбиває муху, він міг би 

оцінити цю поведінку як акт справжньою бездушності і деструктивності. Але 

він би при цьому не мав рації, бо люди частіше за все не вважають муху 

істотою, яка відчуває, і тому сприймають її як річ, перешкоду. Такі люди не є 

жорстокими, хоча і мають, можливо, обмежені уявлення про природу «живих 

істот» [173, с. 239, 112-113]. 

У роботі Е. Фромма також прослідковується розгортання психологічного 

підходу до осмислення природного права людини, яке, згідно полягає у тому, 

що людина бажає тільки те, що їй корисно, і тому бажання є найкращим 

орієнтиром для її правильної поведінки. Водночас, він відзначив, що після 

появи психологічного вчення З. Фрейда, до зазначеної інтерперетації 

природного  права додали пристрасті людини, які нерозумні та шкодять, 

заважаючи нормальному розвитку. Той, хто керується руйнівними потягами, 

навряд чи може виправдати себе тим, що він має право руйнувати 

правопорядок, бо це відповідає його бажанням і приносить йому насолоду. 

Створення правового порядку, що спирається на закон і відкидає свавілля по 

відношенню до особистості, - вже крок вперед навіть при тому, що в багатьох 

частинах світу, включаючи США, такий розвиток йде непросто і періодично 

порушується «в ім'я закону і порядку». Багато із сучасних явищ, з приводу яких 

ми обурюємося, - злочинність, наркоманія, занепад культури і духовності, 

наслідок втрати людиною моральних орієнтирів [173, с. 246, 259, 302].  

У політико-правовій доктрині Радянського Союзу психологічна теорія 

права займала чільне місце. Її ідеї стали інструментом практичного 

правотворчості й одним з провідних напрямків правової політики радянської 

держави, що зруйнувала всю правову систему минулого і вимушена була 
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широко спиратися на революційна правосвідомість трудящих мас як на головне 

джерело нового радянського права. В цей час було особливо затребуване 

вчення про інтуїтивне право різних соціальних верств (дітей, злочинців, 

службовців, селян та ін.). Відомий правознавець та радянський державний діяч 

М. А. Рейснер (1868-1928 рр.) поєднав вчення Л. Й. Петражицького з ідеями 

марксистського вчення про право. Використовуючи конструкцію про 

інтуїтивне право, він визнавав існування інтуїтивного класового права 

буржуазного, пролетарського, селянського. Наявність такого плюралізму в 

жодній країні не створює великої загрози, оскільки всі ці різновиди групового 

інтуїтивного права входять в загальний правопорядок і існують внаслідок 

досягнутого компромісу, в якому домінуючим стає буржуазне (в умовах 

капіталізму) або пролетарське (в радянському правопорядку) право. На думку 

М. А. Рейснера, будь-яке громадське життя організовується за допомогою 

ідеології. Ідеологія сукупність ідей, принципів, норм та ідеалів, які підлягають 

втіленню у соціальній діяльності людини, є постійним супутником будь-якої 

громадської організації і накладає свою специфіку на їхню сутність. Джерелом 

ідеології стає психіка. Ідейний склад тих чи інших психічних переживань 

відображає зміст і ознаки відповідної соціальної активності. При цьому зв'язок 

між ідеологією і соціальними інтересами не може бути встановлений так само 

безпосередньо, як між причиною і наслідком або між змістом і тільки йому 

притам++9*--анною формою. Між ідеологією, як результатом нашої психіки, і 

зовнішнім середовищем, що стимулює наш матеріальний інтерес, знаходиться 

психологія як сфера поєднання внутрішнього і зовнішнього світів. Ідеологічні 

вимоги підкоряються певним закономірностям, що виявляється в особливих 

соціальних способах їхнього подання або методах сприйняття. Дані методи 

сприйняття ідеологічних побудов є результатом суспільної психології. 

Встановлення законів відображення соціальних процесів у психіці людини 

являє собою віднайдення зв’язків та співвідношень між сприйнятим нею 

соціальних інтересів, з одного боку, і ідеологією з іншого. Таким чином 
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вирішується завдання виникнення ідеології взагалі, так само, як й її історичні 

закономірності [145, c. 10, 74-75]. 

Видатні радянські правознавці П.І. Стучка і Є.Б. Пашуканіс ґрунтовно 

критикували психологічну теорію права за її позакласовість та 

позаекономічний зміст [136, с. 12-13]. 

У Західних країнах правові ідеї психологічної теорії праворозуміння були 

розвинені А. Россом, К. Олівекроном, О. Хагерстремом (скандинавська / 

упсальська школа права), Г.Д. Гурвичем (французька школа мікросоціології 

права), В. Ейхлером, О. Поллаком (морально-етична школа), Тейяр де 

Шарденом (теологічно-моральна школа); політичні та соціологічні питання 

розкрито у працях Р. Гофмана, В. Кисловського, К. Локотецького Р. Мартуса та 

ін. Послідовниками Л. І. Петражицького стали також Г.К. Гінс, Г.А. Іванов, 

А.І. Круглевський, М.Я. Лазерсон, П.І. Люблінський, П.Є. Михайлов, К.М. 

Соколов, П.А. Сорокін, Н.С. Тімашов, Ф.І. Родичев. 

Услід за ідеологами теорії психологічного праворозуміння ХІХ-першої 

половини ХХ ст., ідеї й концепції цієї теорії, з огляду на їхній потужний 

епістемологічний  потенціал відносно знань про правові феномени на тлі різних 

проявів індивідуальної або колективної психіки, отримали свій подальший 

розвиток у працях багатьох вітчизняних вчених. Так, В. С. Агєєв дослідив 

соціально-психологічні проблеми міжгрупової взаємодії; Ф. Є. Василюк – 

психологію переживань; О. В. Гаврицький – теоретико-правові аспекти 

суддівського пізнання; Є. Л. Доценко – психологію механізмів маніпуляцій та 

захисту від  них; Л. М. Іванов, М.С. Роговин, Л.П. Урванцев – структурно-

рівневий аналіз співвідношення суб'єктивних і об'єктивних компонентів 

процесу пізнання; А. Г. Конфісахор – системно-психологічний опис політичної 

влади; М. В. Костицький – філософські та психологічні проблеми 

юриспруденції; І. П. Лихолат – гносеологічні та психологічні особливості 

законотворення;  А. В. Овчиннікова – проблеми правогенеза і онтології права в 

психологічній теорії Л. І. Петражицького; В. І. Павлов – антропологічний тип 

праворозуміння як відкриття людиновимірності права; О. В. Петришин – 
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праворозуміння у вітчизняній теорії права; С.П. Сереброва – структурно-

функціональні елементи пізнавального процесу і роль суб'єкта пізнання в 

удосконаленні кримінально-процесуальної діяльності; А. Г. Хочоян – основні 

напрямки праворозуміння в радянській юридичній науці 20-х-30-х рр. ХХ ст.; 

І. Л. Честнов – соціолого-антропологічний тип праворозуміння в контексті 

посткласичної картини світу та ін.  

Дослідження С. Н. Блідного і М. А. Волкової присвячено розгляду 

психологічної теорії як одного зі способів підвищення рівня ефективності 

механізму реалізації права; І.Ф. Ракитська та Є. В. Кузнецов в своїх працях 

обґрунтували зв'язок теорії Л. І. Петражицького і біхевіоризму; С. А. Пяткіна 

дослідила питання емоцій (можливих та необхідних діянь) у праві; Н. С. 

Тімашов – про розбіжності психологічно орієнтованих досліджень права з 

теорією Л.І. Петражицького. 

У контексті психологічної теорії праворозуміння підкреслюєтся, що 

норма, незалежно від того чи є вона нормою права, чи іншою соціальною  

нормою, повинна бути визнана в свідомості, найбільш важливі норми діють 

лише через переконання, коли ще у дитинстві всі усвідомлюють розмаїття 

термінів «не можна», «недостойно», «не слід» тощо [76, с. 130]. Задля 

правильного вирішення спору у свідомості людей переважає, окрім 

«індивідуального», ще й «суспільний» компонент, а самі вони враховують як 

ідеологічний, так й психологічний стан, який створився в спільноті протягом 

певного часу й місця [77, с. 126]. У цьому зв’язку доречно згадати рефлексію як 

один з дієвих способів поряд з іншими підходами засвоєння біосоціальним 

індивідом упродовж його життя прав і обов’язків. Рефлексія – це внутрішній 

діалог, в якому людина відчуває чи не відчуває потребу у конкретних правах, 

сприймаючи одні та відкидаючи інші. Наприклад, бажання особи стати суддею 

сприяє усвідомленню нею права на здобуття вищої юридичної освіти; 

світоглядні установки особи можуть впливати на несприйняття нею, наприклад, 

права на аборт або евтаназію [75, с. 130]. Р. О. Кабальський на тлі проблеми 

нормативності права звернув увагу на умови соціально-психологічного 
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механізму захисту правових вимог. Вдзначено, що нормативність моралі та 

релігії існує переважно в індивідуальній сфері та направлена на скеровування 

внутрішньої поведінки суб’єкта, а нормативність права спрямована на 

скеровування взаємодій соціальних суб’єктів у найбільш потенційно 

конфліктних ситуаціях, і тому, вказуючи належну поведінку, вимагає її 

зовнішнього виразу. У зв’язку з цим правова норма, на відміну від інших 

соціальних норм, завжди двостороння [78, с. 15]. 

Вдалим методологічним підходом до вивчення взаємозв’язків психології 

та юриспруденції визнається антропологія права, яка все більше проникає у 

філософсько-правові й теоретико-правові дослідження, а антропологічна 

парадигма все частіше стає відправною в дослідженні різних аспектів 

взаємозв’язку людини і права [26, с. 317]. А. А. Козловський у своїх 

взаємозв’язків численних роботах з теорії та філософії права пов’язує питання 

гносеології права з психологією людини – її свідомістю, буттям. За його 

твердженням, відкриваючи право, людина очищує свідомість від різних 

домішків стереотипів, психологічних нашарувань, здійснює феноменологічно-

правову редукцію. Це робить доступними ейдоси права, правові сутності 

апріористичної природи, що існують у поняттєвій формі. Треба відкрити 

правову енергію в своїй свідомості, що в соціальних відносинах реалізується у 

вигляді ієрархії норм. Інтенсивна інтелектуально-пізнавальна робота 

здійснюється і в екзистенціальній концепції права. Право породжується 

конкретною екзистенціальною ситуацією, що не вкладається в просте 

розв’язання нормативного характеру, а зумовлюється антропною екзистенцією, 

досягнення якої через трансцендування є формою самовизначення й 

самореалізації людини, де трансцендування – творчий, напружений, вольовий 

інтелектуальний процес, і саме воно є єдиним екзистенціальним механізмом 

розуміння права та розв’язання правової ситуації в екзистенції [5]. 

Психологічна основа осмислення права у сучасних дослідженнях проблем 

юридичної науки покладені також в основу розкриття онтології правових 

цінностей. Зокрема, К. Горобець у своєму монографічному дослідженні 
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розглянула філософсько-правові аспекти аксіосфери права, яка постає в якості 

структурного компонента права і виражається у вигляді центрованої системи 

правових цінностей –  феноменів, які є одночасно компонентами права і 

способом його осягнення; благ, які захищаються і забезпечуються правом в 

силу їх значущості для людини і суспільства. Де центром і основою структури 

права стає його антропність, яка, проте, за наслідками пізнання суб’єкта 

складає не завжди об'єктивну властивість структури, а частіше є результатом 

його внутрішнього переконання, результат надання сенсу, який насправді може 

бути зовсім іншим. Принцип психолого-антропної центрації, пронизує всі 

сфери життєдіяльності сучасного суспільства, призводячи до раціоцентрізму, 

пріоритету дискурсивно-логічної свідомості над іншими її формами, оцінок 

теперішньої правової дійсності відносно минулого та майбутнього. 

Психологічні процеси суть сприйняття аксіосфери права як певної цілісної 

частини правової структури, системного і складного характеру правових 

співвідношень і взаємодій, глибини проблем їхнього руху і побудови ціннісних 

ієрархій [2]. О. В. Павлишин обґрунтування висновків у своїх численних 

роботах з семіотики права здійснив за допомогою онтологічних ресурсів 

психологічного підходу праворозуміння. Зокрема, він наголосив, що семіотико-

правові об’єкти (такі як правова культура, правова освіта, правотворчість, 

правоохоронна діяльність тощо) знакові компоненти правової реальності, що 

знаходять відображення у правових емоціях, мають значне психологічне 

навантаження. При цьому самі семіосоціопсихологічні розробки первинно 

називали лінгвосоціопсихологічними, адже під час відображення й передачі 

правової інформації звертаються не стільки до змістовного боку цих актів, 

скільки до структурного, і спираються як на знання про мову, так і на знання 

про людину як активного суб’єкта діяльності, що не тільки пізнає, а й створює 

навколишній світ і вступає в комунікативні взаємодії. Така діяльність не лише 

супроводжує всі інші види активного впливу людей на навколишнє середовище 

(наприклад, правову діяльність), пов’язуючи їх в одне ціле, але передусім є 

самостійно мотивованою та цілеспрямованою предметною діяльністю, яка 
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істотно впливає на спосіб життя людей і на соціокультурні процеси. На основі 

семіосоціопсихологічного підходу до аналізу текстів, які в тій або іншій мірі 

містять відомості про сферу, обрану для вивчення, можна, з одного боку, 

отримати цілісне уявлення про зміст і структуру нормативної свідомості 

людини (її уявлення про набір правових, морально-етичних, художньо-

естетичних та інших загальноприйнятих норм, чинних у суспільстві) як 

вихідної передумови діяльності соціальних суб’єктів, а з іншого – зібрати дані 

про дії та операції, поширені та рекомендовані моделі діяльності та взаємодії, 

переліки властивих суб’єктам  права функцій і ознак, загальні та конкретні цілі 

різних акторів суспільного життя [27, с. 77-78]. Знакова система розглядається 

як така, що задовольняє соціально-психологічний принцип формування 

свідомості індивідів шляхом засвоєння засобів і норм культури [28, с. 543].  

Цікаві думки М. І. Матузова і О. В. Малька відносно питання 

взаємозв’язків людини та права вказали простежуємо у сформульованому ними 

понятті позитивної юридичної відповідальності, що відображає почуття боргу, 

громадянську позицію, розвинуту правову та моральну свідомість індивіда і, у 

свою чергу, є мірою вимогливості до себе та інших [17, с. 471], та у П. О. 

Недбайла, який також акцентував увагу на внутрішньому відношенні суб’єкта 

права до свого обов’язку в частині виконання вимог норм права [18, с. 16]. 

Фундаментальне для юриспруденції поняття «вина людини» (елемент 

суб’єктивної сторони правопорушення), в першу чергу, поняття психологічне, 

яке розглядається в психології і психіатрії, досліджено як загальноправовий 

інститут К. В. Юрчак, яка визначила, що це психічний процес, викликаний 

вчиненням особою будь-яких дій, які, на його думку, порушили соціальний 

порядок, де мотив, мета та емоційний стан людини психологічна і соціальна 

основи вини [67].  

Крізь призму психології людини визначаються принципи права. Його 

вихідні засадничі положення черпають свій зміст з природи людини та 

людських відносин. Предметом юридико-психологічних досліджень є загальна 

оцінка справедливості взаємодії, яка складається з дотримання ряду 
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психологічних норм, що стосуються людини, соціальної групи і які зачіпають 

як процес спілкування (інформаційна, процедурна, міжособистісна 

справедливість), так і його результат (дистрибутивна справедливість). Вони 

класифікуються людьми на основі формальної ознаки - стадії спілкування. 

Зміст цих норм універсальний, не залежить від історичного та культурного 

контексту, а добре відомий учасникам взаємодії. Оцінюючи спілкування, люди 

слідкують за дотриманням норм справедливості, яке вважають засобом 

досягнення юридично значущої мети. Залежно від концепції, це може бути 

отримання індивідуального винагороди, включення в соціальну групу, 

збереження психологічного благополуччя і реалізація «належного». Загальна 

оцінка справедливості взаємодії виконує регулятивну функцію: впливає на 

готовність до виконання будь-якого дії (від франц. аttitude – поза) і фактичну 

поведінку учасників [41, с. 10-11]. 

Психологічне праворозуміння складає основу усіх досліджень в сфері 

професійної деформації та вигоряння правників. Наприклад, А.І. Богатирьов, 

Є.О. Дищук, З.Р. Кисіль, І.В. Клименко, В. Я. Марчак, В.С. Медвєдєв та інші 

розкрили зазначені питання відносно працівників правоохоронних органів та 

суддів. О. К. Черновський у межах парадигми сучасного розвитку судової 

психології звернув увагу на професіоналізм, організаційно-психологічні 

аспекти адаптації суддівських кадрів, їхню психодіагностику та інші 

психолого-правові аспекти організації та здійснення суддівської діяльності. 

Наприклад, він наголосив, що новопризначені судді, які мають великий 

юридичний досвід і відмінно знають закон, часто приходять до висновку, що 

вони не готові до ролі судді і потребують поради й допомоги у скрутних 

обставинах, з якими зіштовхуються (відповідальність за ухвалення рішень, що 

впливають на долю громадян; складні етичні дилеми; взаємодія з учасниками 

процесу, а також абсолютно новий тип поведінки, очікуваний від судді як у залі 

засідань, так і за його стінами тощо). Процес адаптації динамічний, проте 

завжди можна виділити певний інтервал реакцій особи, який відповідає 

уявленням про психічну норму [40, с. 356]. Г. В. Савченко розкрила аспекти 
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професійно-психологічної готовності особистості до соціономічних 

особливостей суддівської діяльності [43]. Психолого-правовий підхід широко 

застосований під час визначення проблем формування суддівського 

переконання в кримінальному судочинстві і змісту професійної 

правосвідомості судді (Ю. М. Грошевим) [45; 46]; розкриття основних ідей 

естетико-правового методу, зокрема наголошено, що він ґрунтується більшою 

мірою не на інтелектуально-логічних, а на психологічних (у вузькому значенні 

його розуміння) механізмах пізнання, тобто на емоціях і почуттях (Л. І. 

Глухаревою) [100]. 

Важливою загальнотеоретичною характеристикою психологічної традиції 

у праві стала її екзистенційна прив’язка до свідомості суб’єкта та культурних 

форм її обов’язково й необхідно соціального вираження. За влучними словами 

М. В. Костицького, право є формою суспільної свідомості, феноменом 

культури та цивілізації, однією з найвищих соціальних і духовних цінностей, 

воно є невід’ємною рисою життя націй, народів, рас, людства [29, с. 186]. 

Погоджуємося з О. О. Мережко у тому, що для психологічної теорії права 

характерний ряд цінних і вельми рідкісних для сучасної гуманітарної науки 

особливостей. По-перше, ця теорія, на відміну від постмодерністських 

концепцій, не заплутує, а дає справжнє і ясне розуміння суті права. По-друге, 

вона позбавлена претензійності, настільки характерних для нині модних, але 

беззмістовних теорій права, і доступна розумінню практично кожного юриста. 

По-третє, ця теорія безпосередньо доступна для співвіднесення з практикою і 

дає можливість експериментального підтвердження її положень. Він встановив, 

що згідно психологічної теорії, міжнародне право – це імперативно-

атрибутивні переконання людей щодо того, які взаємні права і обов'язки 

держав, а також інших суб'єктів міжнародного співтовариства; воно є правом 

тому, що має те ж саме психологічне підґрунтя, що і право взагалі - визнання 

його з боку самих держав для себе обов'язковим [48, с. 10, 22-23]. Теперішнє 

міжнародне право з точки зору теорії психологічного праворозуміння 

поступово трансформується від варварського відношення до гуманістичних 
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імперативно-атрибутивних переконань людей щодо правил під час війни і миру 

тощо [66, с. 44]. 

У сфері адміністративно-правової науки психологічний підхід до 

розуміння права застосовано у дослідженнях широкого спектру управлінських 

питань в сфері відповідальності публічної влади. Так, вчені підкреслюють, що 

управлінське рішення є психологічним актом, тому що являє собою результат 

розумової діяльності людини та її вольового зусилля [27, с. 282]. 

Н. В. Лесько дослідила у розрізі проблематики адміністративного права 

державну політику у сфері захисту дітей від насильства та інших протиправних 

дій, де широко застосовано знання про психологічне насильство як тривалий 

або постійний психічний вплив агресивного суб’єкта на жертву, що призводить 

до психологічних зривів, формування у жертви патологічних станів, в рамках 

якого виокремлено психологічне насильство в сім’ї – форму домашнього 

насильства, що включає словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх 

осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на 

обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі 

дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою 

безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, 

нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи [21, 

с. 42, 44]. Спосіб впровадження принципу людиноцентризму 

в адміністративному праві є нічим іншим як проявом переосмислити право з 

позицій природи людини, яка соціально об’єктивується тільки крізь свої 

психологічні якості. Відповідній тематиці присвячені роботи Р. С. Мельник 

[24], Ю. Л. Юринець [24], В. В. Юровська [30] та ін. 

Інтенсивність дії криміногенних факторів в значній мірі залежить від 

емоційного і психологічного стану людини, рівня його матеріального 

забезпечення і правосвідомості. Будь-яке нехтування правами і інтересами 

населення, особливо в економічній сфері, викликає моментальну реакцію, яка 

нерідко виражається в протиправних діях [20, с. 194]. Тож вчені, які 

спеціалізуються на предметі дослідження блоку кримінально-правових наук, 
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знання про елементи взаємозв’язків психологічного у праві стають основою для 

осмислення відхилень поведінки людини від норм права, а також питань 

кримінально-процесуального, оперативно-розшукового, криміналістичного 

і/або кримінологічного змісту. Наприклад, Л. В. Сердюк дослідив кримінально-

правовий й кримінологічний зміст психологічного насильства. Він визначив, 

що це протизаконний, умисний, інформаційний та неінформаційний вплив на 

функціонування психіки особи з боку інших осіб, якщо вплив здійснюється 

проти або поза волею цієї особи і здатний заподіяти їй психічну або фізичну 

травму, обмежити свободу волевиявлення. Психіка не може існувати окремо від 

мозку, тому під обсягом психічного насильства слід розуміти нормальне 

функціонування психічних процесів, пов’язаних із діяльністю мозку. До 

інформаційних способів впливу на психіку людини насильницького характеру 

належать будь-які види загроз, образа, наклеп, повідомлення неправдивої 

інформації з метою заподіяння особі психічної травми. Неінформаційні способи 

впливу на психіку людини – електронна стимуляцію мозку, вплив на мозок 

людини гіпнозом [22, с. 409–410]. Завдяки психологічно-правовому підходу 

К. П. Семенов встановив, що будь-яка жива істота наділена своєї тваринної 

психологією і мисленням. Тваринам властива своєрідна логіка поведінки. Вони 

живуть по неписаним законам моралі і моральності. Тваринна душа здатна до 

емоційних переживань. Тварини, як і людина, переживають фізичну біль. Тому 

насильство над тваринами і жорстоке поводження з ними вимагає законодавчої 

заборони, оскільки болісно терзає їх тіло і душу; викликає у очевидців 

морально-психологічний дискомфорт; може сприйматися очевидцями як норма 

в поводженні з тваринами, викликати звикання до них, з подальшим бажанням 

наслідувати такий тип поведінки, що в сукупності породжує в людині 

байдужість, нездатність до співчуття, з подальшим його здичавінням і 

озлобленням до всього живого, в тому числі і до інших людей; сприяє 

озлобленню і здичавінню самого мучителя, який, відпрацьовував жорстокість 

на тварин, готовий до застосування отриманого досвіду на людях [69, с. 56, 57]. 
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Н. О. Турман встановив, що для ефективного здійснення медіації 

у кримінальному процесі важлива наявність наступних спільних для всіх 

учасників психологічних умов, виконання і дотримання яких є запорукою 

успішного завершення медіації в конкретній ситуації, а саме: поваги та 

терпеливості; вміння слухати і рахуватися з іншими точками зору на ситуацію 

яка існує, що кардинально чи в певній мірі відрізняються від власної позиції; 

категоричне виключення силових та нецензурних методів розв’язання 

конфліктної ситуації; готовність до співпраці і здатність особисто нести 

відповідальність за прийняте рішення; конфіденційність та не розголошення 

відомостей третім особам; відкритість та чесність по відношенню один до 

одного стосовно [36, с. 379]. В. М. Куц послуговується знаннями 

психологічного у праві для характеристики усталеного у сфері кримінального 

права поняття «осудність особи» (синонім «імпутабельність», від лат. 

Imputabilitas, imputo – ставити в вину, зараховувати),, зауважуючи, що це 

здатність особи в момент вчинення злочину за своїм психічним станом не лише 

усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпечність діяння та 

керувати ним, але й здатність підлягати кримінальній відповідальності за 

вчинене діяння, розуміти її сутність та зміст [37, с. 21]. Психологічним 

підходом до розуміння особи злочинця і права просякнуті усі праці з 

кримінології, адже окрім соціально-демографічних, моральних і правових 

властивостей, зв’язків, відносин, що характеризують особу, яка скоїла злочин і 

впливають на її злочинну поведінку, таку особу кримінологи обов’язково 

характеризують за сукупністю її соціально-психологічних ознак. Наприклад, 

Т. Морріс у контексті кримінологічної характеристики субкультур 

підкреслював, що «психіатрична» делінквентність спостерігається у всіх 

прошарках суспільства, а «соціальна» – переважно у середовищі робочого 

класу внаслідок сприятливих умов, які існують у ньому [38, c. 82]; 

Г. М. Міньковський, А. П. Тузов відзначили, що поведінка людини є 

результатом взаємодії соціального середовища і психофізіологічних 

особливостей індивіда при домінуючому значенні соціальних факторів. Частіше 
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за все прояви агресивності проявляються у дитинстві і розвиваються завдяки 

неправильним реакціям батьків на агресивну поведінку. Проявам агресії у 

неповнолітніх можуть сприяти також люди і ситуації, в яких опиняється 

підліток [39, c. 75-76]. Соціально-психологічні детермінанти (елементи 

економічної, політичної, правової, побутової психології на різних рівнях 

суспільної свідомості) вважаються кримінологами вирішальними причинами 

необережної злочинності та її суб’єкта. Звертаючи увагу на роль психологічних 

чинників відносно суб’єкта, який вчиняє такі злочини (неуважності, 

недалекоглядності, безтурботності, легковажності, безвідповідального 

ставлення до інтересів інших осіб, бажання виконати завдання ''будь-якою 

ціною", протиставлення приватних інтересів публічним тощо), наголошено, що 

у більшості випадків ці особи мають менші соціально-психологічні дефекти 

порівняно з умисними злочинцями [47, с. 44, 139]. Л. В. Якушев звертається до 

психолого-правових теорій під час обґрунтування прав людини, зокрема 

наголошуючи на тому, що ієрархія прав вибудовується за критерієм 

необхідності благ, які підтримуються відповідною нормою, для здійснення 

цілеспрямованої діяльності, де збереження життя, фізична цілісність і психічна 

рівновага складають мінімальну базову благополуччя, а право на свободу дій 

має на увазі не тільки невтручання в справи іншої людини, але і при 

необхідності – допомогу у створенні умов для цілеспрямованої діяльності, у 

т. ч. від органів публічної влади [8].  

У своїй практичній діяльності спираються на основні положення 

психологічної теорії права також зарубіжні кримінологи (наприклад, Ф. Вілі, 

Р. Кларк), криміналісти (Г. Кайзер, К. Уе і ін.), фахівці з кримінального права 

(Дж. Маріно, Дж. Сатерленд, К. Тард та ін.) і цивільного права (М. Куїні, 

М. Трансвегер й ін.) [136, с. 8]. 

Методологічна основа політико-правового вчення Л. І. Петражицього 

спирається на таку тезу: єдина відмінність гуманітарних наук від наук 

природничих полягає в тому, що перші досліджують психічні явища, а другі – 

фізичні. Відповідно до психологічної теорії праворозуміння, явища права і 
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моралі являють собою психічні процеси, тоді як мова і соціальні інститути - це 

результати психічних процесів. Загальною метою науки є творче перетворення 

дійсності: так само як розуміння законів природи дозволило людині панувати 

над нею, точно так же гуманітарні науки за допомогою передбачення повинні 

створити передумови для ефективного і раціонального управління життям 

суспільства. Теоретико-методологічна основа психологічної школи права 

містить у собі три наступні основні підвалини.  

Перша – це поняття юридичних емоцій/почуттів, інтелекту, волі та 

взаємозв’язків між ними. Саме Л.І. Петражицький з усією визначеністю, 

послідовністю і логічністю довів, що право за своєю суттю - це, перш за все і 

головним чином, не щось що знаходиться поза свідомістю людини, а зміст його 

свідомості, явище його психіки. При цьому він не був соліпсистом (лат. solus 

ipse – тільки сам) і не зводив всю об'єктивну реальність до суб'єктивних 

психічних переживань людини, а підкреслював об'єктивний, незалежний від 

свідомості, характер дійсності  [48, с. 16-18]. 

Друга підвалина являє собою принцип адекватності – основний 

методологічний принцип загальнотеоретичного наукового знання. Цей принцип 

передбачає, що кожен теоретичний теза повинна ставитися до відповідного 

класу предметів. Адекватною є лише та теорія, яка не є ні занадто вузькою, ні 

занадто широкою по відношенню до певної групи предметів або явищ буття, а 

саме: коли певна риса якоїсь категорії предметів або явищ, про яку йдеться в 

даній теорії, є істинною по відношенню саме до цієї категорії предметів. Під 

«адекватними» науковими теоріями ми розуміємо такі теорії, в яких то, що 

висловлюється (логічні присудки, предикати разом з їх підставами), істинно 

саме щодо того класу об'єктів, про який воно висловлюється (мислиться); так 

що, якщо про будь-якiй формi якогось роду або про його підвид і т.д., 

висловлюється щось таке, що насправді істинно щодо всього роду або взагалі 

ширшого класу, або є в наявності зворотне невідповідність, то це не будуть 

адекватні теорії в нашому розумінні. В основу освіти наукових теорій має бути 

покладено в якості принципу наукової методології правило, що слід дбати про 
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адекватність теорій в сенсі віднесення висловлюваного до належних, досить 

великим класам об'єктів. У світлі принципу адекватності Л.І. Петражицький 

розглянув існуючі в його час теорії права і прийшов до висновку, що всі вони 

не відповідають цим принципом, будучи, відповідно до його термінології, або 

«стрибучими» або «кульгавим». Пануюча позитивістська теорія права, як 

показав вчений, також не є адекватною. Одна з проблем юридичного 

позитивізму, що виводить право з волі держави або державного примусу, 

полягає в тому, що, хоча міжнародне право з цієї точки зору і не підпадає під 

позитивістський визначення права, тим не менш, багато позитивісти змушені 

рахуватися з реальністю і визнавати його в як різновиду права. Поняття виду є 

не що інше, як поняття роду, до якого даний вид, як його частина відноситься, з 

додаванням видового відмінності; тому, воно передбачає насамперед готівку 

відповідного родового поняття і не може існувати в якості наукового поняття, 

раз немає наукового поняття того роду, про вид якого йде мова. Наприклад, 

поняття міжнародного права = поняттю права + видову відмінність 

міжнародного права від інших видів права; і поки немає наукового поняття 

права, немає і не може бути і наукового поняття міжнародного права, і т.д. 

Використання в своєму розвитку не адекватних, а, наприклад, «кульгавих» 

теорій, тобто теорій, в яких судження не охоплювали всього класу предметів, 

контрпродуктивно [48, с. 14-15]. 

Методи наукового дослідження психологічної школи права по суті 

охоплюються змістом правової антропології як комплексного, 

міждисциплінарного наукового напрямку, що досліджує право на основі 

антропологічного підходу та має на меті комплексне осмислення феноменів 

людини та права, їх взаємовпливу і взаємозв’язку як на рівні національних 

правових систем, так і на міжнародному рівні, у т. ч. за рахунок використання 

конкретно-антропологічних методів й емпіричного матеріалу юридичної 

антропології [26, с. 319]. Антропосоціокультурний підхід іманентно 

зорієнтований на розкриття людиномірних суспільних феноменів та їх 

антропосоціокультурних кодів [32, с. 123]. Слушними для дослідження 
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психологічної теорії праворозуміння видаються запропоновані В. С. Бігун 

підходи до визначення людини в її застосуванні до права та наук про право: 

а) дескриптивний, що полягає у відокремленні та описі тих морфологічних, 

фізіологічних та інших рис, що відрізняють людину від представників інших 

видів живих організмів; б) атрибутивний – виокремленні визначальної 

характеристики людини (атрибута), яка в кінцевому підсумку впливає і на 

решту її характеристик; в) сутнісний – намаганні розкрити сутність людини і 

таким чином сформувати універсальну концепцію людини [71]. 

Виділяють два методи аналізу психологічної теорії права, які є одночасно 

методами всіх гуманітарних наук, що мають справу з поведінкою людини. 

Перший метод - інтроспекція, спостереження наших внутрішніх психічних 

станів. Цей метод дозволяє нам безпосередньо спостерігати об'єкт наукового 

аналізу, що далеко не завжди можливо в точних науках. Як підкреслює Л.І. 

Петражицький, «належним і єдино можливим прийомом спостереження 

правових явищ слід визнати метод самоспостереження, інтроспективний 

метод». Він також допускає експеремент і моделювання з психікою людини. На 

його переконання, будь-яке спостереження, в тому числі і суб'єктивне, 

інтроспективне, може бути простим або експериментальним. Під 

експериментальним методом слід розуміти спостереження, ускладнене 

умисним впливом на підлягають спостереженню явища, застосуванням 

спеціальних засобів для їх виклику, зміни або припинення. Якщо справа йде 

про вплив на підлягають внутрішньому, суб'єктивному спостереження явища, 

то є в наявності експериментальне самоспостереження, інтроспективно-

експериментальний метод [65, с. 10-11]. Другий метод, який використовується 

психологічної школою, - метод спостереження за поведінкою інших. Оскільки 

поведінка людей є реакцією на певні внутрішні емоції, то ми можемо за 

аналогією з нашими емоціями зрозуміти і правильно витлумачити поведінку 

інших осіб. Крім того, ми можемо також спостерігати реакцію людей на різного 

роду символи і знаки, що представляють собою «об'єктивувалися емоції». Як 

відомо, в сучасній психології до цих пір ведеться полеміка між двома 
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методологічними напрямками: інтроспекціонізм, що грунтується на методі 

інтроспекції (спостереження власних психічних процесів), і біхевіоризму, які 

віддають перевагу аналізу зовнішньої поведінки людини. В цьому плані теорія 

Л.І. Петражицького не протиставляє обидва методи, при цьому, однак, 

усвідомлюючи недосконалість інтроспекції, він вважає її необхідним вихідним 

пунктом психологічного аналізу. Варто наголосити, що ідеологи досліджуваної 

теорії праворозуміння не стають прихильниками методологічного 

індивідуалізму, який заперечує вплив на психіку соціального фактора. Процес 

пізнання для них є соціально обумовленим процесом, оскільки в ході свого 

розвитку людина бере участь в двох процесах: психічного пристосування 

особистості і родового пристосування до соціального життя. Він не заперечував 

соціальний характер психіки та свідомості людини. Так, К. Ларенц (1903-

1993 рр.) зазначав, що до психологічного розуміння правового значення 

приєднується соціологічне розуміння, яке так само, як і перше орієнтується на 

чинність правової норми (Rechtsgeltung), воно бере до уваги не стільки 

індивідуума, скільки суспільство, а тому права меншою мірою психічний, ніж 

психосоціальний феномен. При цьому психічні переживання індивідуума 

відносно права настільки тісно переплетені з відповідними впливами на права 

суспільства як єдиного цілого, що їх складно розділити (наприклад, баланс 

суб’єктивних та об’єктивних чинників у свідомості судді під час тлумачення і 

застосування ним права) [23, с. 13]. 

Застосування методу інтроспекції у психологічній теорії права 

передбачає, що, по-перше, індивід, який використовує метод інтроспекції, 

повинен пережити в своїй свідомості певний психічний явище або в ньому 

повинен відбутися певний психічний процес. Іншими словами, в його 

свідомості повинен з'явитися той предмет (в нашому випадку - право), який 

даний індивід збирається описати і проаналізувати. По-друге, цей індивід 

повинен вчинити певні дії, а саме - звернути свою увагу на ті психічні процеси, 

які він збирається дослідити. Інакше кажучи, індивід повинен зосередити свої 

думки на цих процесах, перетворивши їх тим самим в предмет свого аналізу. 
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По-третє, індивід повинен пережиті психічні процеси розпізнати, визначити їх і 

представити про них відповідні судження. Всі ці три названі дії взаємопов'язані 

і являють собою певну цілісність. І, нарешті, четверта складова наукового 

застосування методу інтроспекції полягає в тому, щоб зібрати відповідні 

судження про аналізованих психічних процесах і обробити їх відповідно до 

правил логіки і загальної методології [48, с. 18-21]. 

Отримані достовірні уявлення та знання про природу загальних для всіх 

потреб в авторитетах, довірі, підпорядкуванні, творенні і/або наслідуванні та в 

іншому; їхні сенситивні, вольові та інтелектуальні детермінації ключ 

усвідомлення антроповимірності та обумовлених цим ефективності 

правотворення і правозастосування (інших форм реалізації права). 

Відчувається, що важко переоцінити користь від психології у правовій 

епістемології. Припускаємо, що розгортання потенціалу бажань, вірувань, 

вольових імпульсів та інших психічних властивостей людини не менш як 

ядро пізнання права. Практично ми здатні з’ясувати це під час раціонального 

сходження від абстрактного до конкретного ядра проблеми, тієї її частини, що 

дає уявлення про основні властивості цілого; генерування узагальнюючих 

абстракцій і виразності конкретних зв’язків психічних переживань людини, її 

ціннісних установок з усією правовою системою, у т. ч. за рахунок 

математичної логіки вираховувати такий важливий компонент особистісної 

психічної структури як ціннісні ієрархії. Тут діалектичний метод пізнання як 

сукупність способів (прийомів, засобів тощо) мислення уможливлює також 

побудову абстрактних моделей правового регулювання адміністративно-

правових відносин, ілюстрацій до них тощо. На відміну від поняття, термін 

концепт передбачає культурно-історичну та субʼєктивно-психологічну 

зумовленість, а також принципову можливість бути сконструйованим під 

впливом контекстів уживання, що, окрім усього іншого, робить його здатним 

до викривленого відображення світу. 

Когнітивні можливості відносно предмету дослідження прямо 

пропорційні обраній методології наукового пізнання, що розгортається на тлі 
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усталених теорій верховенства права і свободи людини, праворозуміння, 

відкритого громадянського суспільства та правової держави, а також інших 

суміжних вчень, концепцій, принципів, концептів тощо, де інтегруючими 

конститутивними ознаками вчень про ці феномени є синтез духу і матерії 

права. Наукове обґрунтування використання психологічного типу 

праворозуміння виключає будь-які політичні або інші неправові обґрунтування, 

а, особливо ті, що не ґрунтуються на загальнолюдських цінностях. 

Ненауковість, реферативність або редуціювання теоретичних положень 

згаданих у дослідженні  нівелюється через урахування усіх суттєвих елементів, 

їхньої взаємодії між собою та із зовнішнім середовищем. Зрозуміти наявну 

синергію правових ситуацій та реальності, максимально можливим чином 

прорахувати їхні непередбачуваність та непевність, скерувати у напряму 

соціального прогресу за посередництва зрозумілих і чітких правових норм  

уможливлює синергетичний методологічний підхід. Саме поняття «підхід» є 

загальноприйнятим у сучасній соціальній науці з середини 60-х років, що 

визначаємо як спосіб організації пізнавального процесу в конкретній науці, що 

фіксує не тільки інструментальну сторону пізнання, але й світоглядну, 

загальнотеоретичну [4, с. 458].  

Застосування синергетичного методу засноване на розумінні того, що 

зміст як соціальної природи людини, так і суспільних відносин не однаковий й 

мінливий. Перманентні соціальні трансформації не вичерпуються змінами 

ідеологічних гасел та розмовами про свободу, прогрес, демократію, складаючи 

по суті незмінну егоїстичну природу людини. Відповідно у межах парадигми 

неспростовних переваг сучасної правової доктрини про відповідальну 

демократію та стійкий розвиток, змістовної пропаганди сучасних владних еліт 

та антроповимірної роботи створених ними управлінських інститутів, які 

спираються на загальнолюдські цінності в своїй професійній діяльності, будь-

то правоохоронний чи інший органі публічної влади. Сучасні умови розвитку 

передбачають максимальне врахування конструктивної енергії (волі, розуму і 

почуттів) кожного. Інакше прогрес не відбувається. На додаток до вільної дії, 
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інерції та розподілу правової енергії людини синергія правових зв’язків 

зумовлена абстрактністю відносин між сучасними людьми, що виявляє 

тенденцію до зростання; послабленням цивілізаційної самодостатності 

пересічної людини з одночасним посиленням її залежності та підвищенням 

вразливості до різноманітних ризиків через широке використання 

інформаційних та інших інноваційних технологій. 

Використання психологічного типу праворозуміння під час дослідження 

права як суб’єктивної можливості людини із забезпечення добросовісного 

відношення до своїх трудових обов’язків і прав, постають як історично 

суперечливі, складні, багаторівневі і, разом з тим, цілісний феномен, що тісно 

взаємопов’язаний з іншими соціальними відносинами у сферах 

загальнонаціональної політики, економіки, культури тощо. Власне цілісність 

правового регулювання забезпечується через встановлення ідеї верховенства 

права та похідних від неї принципів, на підставі яких відбувається 

різновекторна самоорганізація людей у функціонально чітко працюючу 

систему. Якщо за системного методологічного підходу явище правової 

культури піддається традиційним формам логічного осмислення, у т. ч. 

засобами історичної логіки, герменевтики і формально-догматичного методу, 

то синергетичний методологічний підхід виявляє очікуваний ефект через 

загальне у приватному (лат. inductio), де обидва показники можуть бути 

неоднорідні, варіативні, а їхнє розуміння дозволяє з’ясувати сутність нової 

закономірності (загального) та її диференційованих проявів у діяннях людей. 

Обраним способом долаємо вже відомі рамки соціальних регуляторів змісту і 

процедур правомірної поведінки. Раніше невідомі (нові) правила стають 

результатом синергії релевантних суспільних відносин, зміст яких корегуємо 

відповідно до конструктивної природи цієї соціальної емерджентності (от англ. 

emergent). Ця якість, зумовлюючи у цілому ефективність правової системи 

управління, відсутня у її окремих елементів. Критерієм вдалого застосування 

досліджуваного методу як на етапі нормопроєктування, так й на етапі реалізації 

норми права, у т. ч. шляхом правозастосування судами і публічною 
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адміністрацією, стає дієвість у реальних суспільних відносинах, що обумовлює 

утвердження права і соціальне схвалення людей, поведінка яких втілює 

прогрес. 

Розкриття логіки мінливих, транзитивних, тільки сформованих елементів 

трансформацій права відбувається через методологічний інструментарій 

синергетики. Зміни норм цієї сфери права оцінюються як складнопрогнозовані і 

нестабільні, з численною кількістю кризових процесів та станів, що складає 

суть специфічних рис досліджуваного нами об’єкта. Питання про ступінь 

застосовності в юридичній науці ідей синергетики уявляються однією з 

методологічних проблем у сучасному правопізнанні постмодерністської епохи, 

де відбувається відхід від традицій, втрата зв’язку з класичними школами і вже 

раніше накопиченого методологічного досвіду, компенсуванням відсутності 

самостійного розвитку власне гуманітарної методології запозиченими 

дослідницькими технологіями з негуманітарного сектора досліджень, а також 

нестійкістю термінологічної мови у сфері гуманітарних наук і часткова втрата 

культури користування традиційними поняттями й категоріями. Методологія 

синергетики виявляється на світоглядному рівні, де правосвідомість і 

праворозуміння спираються на взаємозв’язок, що будується на принципах 

логічного становлення, здатності виявляти проміжні стани об’єкта і локальної 

непередбачуваності [5, с. 30, 34]. При цьому другорядного значення набувають 

гносеологічні установки, що спрямовують мислення на пізнання класичних 

форм об’єктів, які досягли рівня, коли закономірність їхнього зародження, 

становлення і розвитку виявляється в максимальній мірі і через пізнання його 

зрілого стану [6, с. 117-118] 

Методологічна синергія дозволяє отримати якісно нове уявлення про 

доброчесні стани і процедури перебігу суспільних відносин, усталених 

у моральній основі та нестійких у надбудові перекручень правових регуляторів. 

Постійні перетворення підсистем публічного права та відносин з його 

доброчесної реалізації, обумовлені впливом чинників не тільки необхідного, 

але і випадкового характеру. У рамках синергетичного підходу на цьому увага 
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акцентується. Домінантою стає перманентна динаміка становлення механізму 

правового регулювання через накладення внутрішніх і зовнішніх, протидіючих 

та взаємодіючих засад; на службовому призначенні цих регуляторів по 

відношенню до суспільства, цільовій установці функціонування усієї правової 

системи, виходячи з її трансцендентних основ – забезпечення цілісності 

соціуму силою дії своїх системно побудованих нормативних установок 

[7, с. 169-170]. Обираючи серед множини випадковостей ті явища, що мають 

суттєве значення, ресурсами методу вирішуємо проблему відбору актуальних 

для прогресу суспільства моделей правовідносин у секторі профілактики 

правопоршень. 

Чесноти людей та правовіоцінки поведінки людей за своєю природою 

передбачають, що дії правозастосовників наштовхуються на низку 

неформалізованих, оціночних понять. «Чинники порядності» (чесність, 

правдивість, вірність, щирість, доброта, принциповість, чуйність, 

справедливість, делікатність, вихованість, почуття власної гідності, 

безкорисливість, патріотизм, скромність, духовність та ін.) регулярно 

відтворюються також в одному смисловому ряду з іменами порядності, 

доброчесності, функціонуючи, по суті, як їх синоніми [8, с. 115]. Онтологія 

сповнених цими поняттями соціальних регуляторів і моральний вибір учасників 

справи, їхні цінності, інтереси і потреби та інші елементи складних процесів 

ефективного впливу на зазначену поведінку відповідних норм (трудового, 

адміністративного і кримінального права) вдало розглядаються за допомогою 

понять порядок/хаос, подія/діяння, ентропія/ефективність, 

біфуркація/ламінарність в рамках методологічного апарату синергетичного 

підходу і/або пов’язаних із ним опозицій діалектичної та формальної логік. 

Синергетичні модуси підказують варіанти для найбільш прийнятного рішення 

врегулювання суспільних відносин. Нові явища матеріального світу і/або вже 

відомі блага, їхній взаємовплив дають різні підстави для дії норм права, що 

покликані гарантувати людини. При цьому небезпека ентропії права 

виражається у всякій нестійкості, дезорганізації і нестабільності, які 
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систематично виникають у процесах функціонування і внутрішньої 

самоорганізації [9] його формально вираженої частини на рівні законодавства і 

судової практики. а також у відсутності ентропійно-синтропійного балансу 

у зазначеній сфері, що характеризує напрям і міру незворотності протікання 

самовільних процесів і відсутності мультиплікативного росту публічно-

правового регулювання, а саме: зловживання публічною владою, незаконного 

збагачення, втратою економічного потенціалу, соціальної захищеності тощо. 

Флуктаційні ефекти цих проблем руйнують правопорядок, виключаючи 

посилення зв’язності та організаційно-функціональної взаємодії складових 

елементів правової системи, синхронність циклів правотворення, 

правореалізації та право охорони/захисту; узгодження та гармонізацію 

параметрів національних умов розвитку із зовнішніми стандартами вищого 

класу, наприклад, ЄС, та інших керуючих прогресом імпульсів. 

Отже, за допомогою синергетичного методологічного підходу 

уможливлюємо керованість соціального відбору найбільш вдалих форм 

соціальної взаємодії та ймовірні прогнози її трансформацій у світі, який 

відкритий для негайного впровадження до соціальних практик найбільш 

прогресивних рішень у відповідних формах права, зокрема у сфері публічних 

відносин. На додаток до гносеологічного потенціалу класичної логіки 

(формальної, символічної/математичної, діалектичної) методологічні засоби 

синергетики дозволяють пізнати складноорганізовані системи, такі як право, 

суспільство, правові відносини, а також ці засоби придатні для перманентного 

утвердження правових категорій, пізнання логіки права і життєтворчого 

порядку з біфуркацій та ламінарних варіантів трансформацій хаотично 

побудованих, ентропійних, інерційних соціальних відносин. Досліджуваний 

метод наукового пізнання діє відносно будь-якої правової системи і 

врегульованих нею суспільних відносин, забезпечуючи на потрібному 

когнітивному рівні сприйняття балансу права, зокрема під час творення і 

реалізації законодавчих норм. Наприклад, ефективні норми для правової сфери 

відносин формулюються за рахунок пізнання ресурсами синергетичного 
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методологічного підходу впливу психології людини на реальний стан реалізації 

права. 

Таким чином, основи психологічної теорії праворозуміння були 

розроблені німецькими правниками у ХІХ ст. на тлі результатів осмислення 

правової дійсності крізь призму антропної сутності, накопичених від епохи 

Античності. Незалежно від факту визнання людини осереддям Всесвіту і метою 

усього, що відбувається у світі знання про взаємовпливи психіки людини і 

права об’єктивно існували і потребували наукової розробки. Цілісне 

формування досліджуваної теорії пізнання права відбулось на початку ХХ ст. 

завдяки творчим зусиллям всесвітньо відомого правника Л. Й. Петражицького, 

який узагальнив наявну інформацію про гносеологічний потенціал 

психологічних знань у сфері правової дійсності. Після такої концептуалізації і 

за рахунок використання її результатів зріс когнітивний потенціал юридичної 

науки. Наступний етап доктринального розвитку психологічної теорії 

праворозуміння обмежується часом творчості безпосередніх учнів засновника 

цієї теорії. Наразі продовжується популяризація та розвиток психолого-

правових ідей ідеологами і послідовниками зазначеної теорії в усіх 

високорозвинених країнах світу. Часові рамки цього етапу досліджень і 

використання психологічного типу праворозуміння охоплюють й нинішні часи. 

Серед найбільш придатної методології наукового пізнання психологічної теорії 

осмислення права, окрім загальнотеоретичної та загальнонаукової методології,  

услід за Л. Й. Петражицьким визнаємо інтроспекцію та біхевіоризм, сукупно з 

методами правових антропології та соціології, принципом адекватності та 

іншими методологічними ідеями, методами, підходами.   
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1.2. Сутність, ознаки і поняття психологічного типу праворозуміння, його 

співвідношення з іншими теоріями праворозуміння 

Праворозуміння являє собою усвідомлення правової дійсності через 

призму правових теорій, доктрин, концепцій. Воно є формою пізнання сутності 

і ролі права у регулюванні суспільних відносин, що заснована на науковому 

обґрунтуванні правових явищ, незалежній правовій культурі і правосвідомості 

громадян. Провідне місце серед підходів праворозуміння займає гуманістичне 

розуміння права як соціальної цінності й одного з найважливіших надбань 

цивілізації [79, c. 48]. Національний темперамент народу, його психологічна 

конституція накладають свій відбиток на право і форми його життя. Повною 

мірою це стосується і носіїв права, його трансляторів. Соціально-історичний 

контекст визначає не тільки особливості підготовки і форм діяльності юристів 

(це лише верхній шар проблеми), але й детермінує саму сутність юридичного 

фаху, його сенс і призначення. Увага науковців дедалі частіше фокусується на 

проблематиці ментальності, розвитку психічних функцій особистості, сфери 

міжособистісного і соціальної психології в цілому. Вивчається специфіка 

соціалізації людини в різних культурах та цивілізаціях. Саме ж поняття 

«ментальність» зазвичай визначається як спосіб світосприйняття, в якому думка 

не віддільна від емоцій. Останнім часом це поняття інтерпретується як 

проблема існування та розвитку тривалих структур колективної психіки, як 

склад душі людини, етносу, соціуму. Воно знаходить своє осмислення й крізь 

призму інституціонального аспекту розвитку суспільства [80, c. 7, 195], зокрема 

інститут права у свідомості людини. Правосвідомість це частина правової 

дійсності, одна з форм суспільної свідомості, що є особливим способом 

ідеального відображення і духовного освоєння правової дійсності. Вона є тим 

ідейним психологічним середовищем, з якого люди черпають свої уявлення про 

право, і одночасно тим інструментарієм, за допомогою якого вони визначають 
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своє ставлення до правової дійсності, вирішують практичні завдання поведінки 

в сфері, підвладній праву [81, c. 73].  

Праворозуміння саме по собі охоплює не тільки поняття права, але й 

низку інших загальнотеоретичних понять, які охоплюють всю систему 

правових явищ, а також філософських та соціологічних категорій, які 

відображають зв'язки права та інших соціальних явищ, зокрема психіки 

людини. Нею, для неї воно створене і на неї спрямоване. Більш тісних 

взаємозвʼязків, ніж як між психікою людини і правом як результатом її 

свідомих проявів, у сфері юриспруденції не існує. Генетично ці феномени 

єдині, але, будучи виражене назовні одними людьми, сприймається іншими як 

чуже, не властиве їхній психіці і/або не релевантне їхньому рівню 

психологічного розвитку. Наприклад, численні законодавчі норми про 

недопустимість правопорушень (у т.ч. хабарництва, використання свого 

посадового становище у власних інтересах тощо), насильства не сприймаються 

і не виконуються багатьма чиновниками органів публічної влади в Україні. Ці 

норми являють собою вищий цивілізаційний стандарт, ніж стандарт розвитку 

психічних властивостей таких чиновників.  

Поряд із соціальним та юридичним психологічний аспект відображає 

процеси формування і прояву правової активності [2, c. 179]. Психологічний 

стан і процеси кожної особистості являють собою відображення соціального і 

свідомості, індивідуальний еквівалент суспільних відносин. Усі вони унікальні 

в силу неповторності виникнення, формування (становлення) та розвитку 

кожної людини. Специфічність індивідів узагальнюється під час соціальної 

взаємодії, зокрема у вигляді творення та реалізації права на практиці. Обидва 

процеси переходу індивідуального у загальне і навпаки опозиції, що 

компонуються потребами та інтересами, зваженими за параметрами 

загальнолюдських цінностей антропного і соціального поступу. Отримана 

композиція збалансованих зазначених параметрів психологічно детермінована, 

у т. ч. на рівні правових уявлень, емоцій, переживань, змістовно 

ідентифікованих дослідниками та практиками. Відповідно зміст права 
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природного і позитивного визначається за рахунок об’єктивації суб’єктивного, 

а, точніше, емоцій/почуттів, мислення і волі суб’єктів права. Знання і 

методологічний інструментарій психології у цьому зв’язку незамінний для 

юристів, які пізнають право на всіх його етапах усвідомленого й 

неусвідомленого буття.  

Як влучно підсумував відомий вчений, що неможливо мудро зробити 

життєвий вибір, якщо не прислухатися до себе, до власної caмості, в кожну 

мить життя [49, с. 47] як індивідуального, так й соціального правового. 

Практична актуальність порушеної у темі цієї роботи проблематики знайшла 

адекватну увагу серед правників, психологів та інших вчених. Так, С. І. 

Максимов акцентував увагу на такій характеристиці права як 

інтерсуб’єктивність – двосторонній характер правового зв'язку (єдності і 

протилежності прав і обов'язків) може реалізовуватися виключно через 

спілкування, взаємодію суб'єктів. Правова реальність відсутня до тих пір, поки 

сторонами таких відносин не стануть реальні особистості або, принаймні, поки 

люди не визнають для себе значення подібних правових відносин. Мислиннєве 

право, не є право реальне, реальне право ми спостерігаємо тільки тоді, коли 

реальна структура права отримує соціальне втілення [73, с. 261-262], породжує 

у свідомості людей обов'язок діяти у відповідності з визнаними у законах 

(договорах) правилами поведінки, адже правова теорія не може оберігати 

правила поведінки, визначати права, помисли, сподівання, інтереси людини та 

захищати їх. При цьому спільну прийнятну модель поведінки людини і 

суспільства за наявності різних інтересів і потреб в умовах соціальної 

неоднорідності інтересів, які часто прямо суперечать один одному, обирає суд. 

Він своїми рішеннями може створювати право, ґрунтуючись на поширених у 

суспільстві уявленнях про належне і справедливе, про правові принципи та 

цінності [136, с. 16]. 

Усі трансформаційні процеси, які відбуваються у світі, у кожній країні, 

зокрема, в нашій державі стосуються безпосередньо проблем соціальної 

демократії з визначенням пріоритету людської гідності, яка конкретизується в 
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правах на свободу і рівність. Це зумовлює можливість і необхідність реалізації 

усіх інших прав і свобод людини та громадянина, посилює відповідальність 

всього суспільства та кожної людини за прогресивний розвиток суспільства і 

особистості. Безсумнівно, важливою проблемою сьогодення, виміром якості 

нашого життя, успішного проведення багатьох, а можливо, переважної 

більшості реформ, є проблема психології сприйняття права як теоретична 

конструкція та практичний вимір дієвості права [50, с. 52]. У юриспруденції 

відчуття, сприйняття, осмислення охоплені спеціальною категорією 

«праворозуміння», яка створена у загальнотеоретичній юридичній науці з 

метою формування й дослідження права і дозволяє охопити усі існуючі та 

можливі у майбутньому роз’яснення стосовно того, що становить собою право. 

Праворозуміння є відображенням у людській свідомості за посередництвом 

поняття «право» того явища, яке є істотним для існування й розвитку суб’єкта. 

Дане роз’яснення (інтерпретація) того, які з зазначених явищ відображаються за 

допомогою поняття, позначеного словом «право» (або іншим лексичним 

еквівалентом) [51, с. 16-17]. До таких явищ належать можливості (свободи), 

інтереси (потреби), дії, а також їх психічні відображення (правила поведінки, 

ідеї, почуття тощо) [52, с. 138]. Праворозуміння як теоретико-правова категорія 

містить у собі як інтелектуальну пізнавальну діяльність, так і систему 

інтерпретованих правових явищ, отриманих у результаті пізнавально-правової 

діяльності. Доктринальні уявлення про право не тільки мають важливе 

значення для розвитку юридичної науки, виконуючи методологічну функцію 

теорії права, але й, в остаточному підсумку, визначають загальний ідеологічний 

характер спрямованості правового та суспільно-політичного розвитку країни 

[53, с. 174]. 

Розвитком даного процесу праворозуміння стає усвідомлення 

необхідності права та його прояв у відповідній поведінці – дотриманні, 

виконанні, використанні, застосуванні правових норм. Тому загальне завдання 

усвідомлення права виявляється безпосередньо пов’язаним з переходом його 

відображення із свідомості у правосвідомість, адже для того, щоб надати праву 
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практичного втілення, предметної оцінки та забезпечити дієве регулювання 

суспільних відносин, йому необхідна правосвідомість [54, с. 168]. Згідно з 

таким підходом до визначення сутності правосвідомості, дана категорія 

відбиває процес та результат цілеспрямованої розумової діяльності людини і 

містить в собі пізнання права, його оцінку і ставлення до нього як до цілісного 

соціального явища [55, с. 169]. І результатом такої діяльності очікувано, як 

справедливо відзначив В. М. Косович, що є досягнення найбільш повної 

відповідності між правилами поведінки, що встановлюються у правових 

нормах, та об'єктивними суб'єктивними факторами суспільного життя 

[56, с. 53]. При цьому вияв психологічного відбувається через єдино існуючий 

екзистенційний центр людини (громадянина) – мети і сенсу права, його 

активного  суб’єкта, а не пасивного об’єкту поза свідомістю і волею якого 

створюється і застосовується система права. Адже саме завдяки діяльності 

людей, зароджуються елементи типізованості, нормативності суспільних 

відносин, які згодом в узагальненій формі втілюються у сформульованих 

відповідними нормотворчими органами (які також складаються з людей – 

державних службовців) нормах; саме через долучення людини до цінностей 

(яке відбувається у процесі її соціалізації, у тому числі через правову 

діяльність) сукупність правових норм набуває структурної єдності, 

обов’язковість яких забезпечується передусім вірою людей в обов’язковість 

формально-визначеного у законодавстві права [57, с. 142-143, 127]. Вченими 

відзначено, що людина потенційно здатна максимізувати власну корисність за 

рахунок використання оточуючих її соціокультурних, зокрема правових, 

інститутів, забезпечуючи одночасно й розвиток самих інститутів. Як 

розповсюджений спосіб юридичного мислення про те, що стосується окремих 

відносин між суспільством і особистістю, функцій, які вони виконують, правова 

система суспільства з психологічної сторони може бути охарактеризована в 

загальних рисах як переважаюча духовна позиція або розповсюджене уявлення 

про спосіб життя в суспільстві. Правові інститути формуються у результаті 

примусового відбору, впливу на звичні погляди людей, зміцнення або зміни 



61 

 

їхніх духовних позицій, успадкованих від минулого. При цьому звичний спосіб 

правового мислення людей має тенденцію продовжувати своє існування 

невизначено довго…. Це фактор соціальної інерції, психологічної інерції, 

консервативності права. Перебудова способу мислення відбувається завжди із 

запізненням, за допомогою усіх інших не правових  соціальних інститутів і 

тільки тоді, коли до цього примушує ситуація, яка робить прийняті погляди на 

право непридатними [58, с. 201-203].  

Для юриспруденції як науки про право і державу вихідне та істотне 

значення має покладений в її основу той чи інший тип праворозуміння (і 

поняття) права. Тип праворозуміння – це заснований на особливостях 

методології права пізнання, філософсько-юридичний підхід обґрунтування 

поняття права, закономірностей його походження, сутності, форм (джерел) 

виразу, взаємовідносин із державою [59, с. 21]. Саме тип праворозуміння 

окреслює парадигму, принцип і еталон (смислову модель) юридичного пізнання 

права і держави, визначає власне науково-правовий зміст, предмет і метод 

відповідної концепції юриспруденції [60, с. 5]. Тип праворозуміння являє 

собою сукупність основних засад, що визначають певний підхід до розуміння 

змісту та сутності права. Залежно від особливостей використання надбань 

інших галузей знань у підходах до праворозуміння, виділяють такі його типи, 

як феноменологічний, герменевтичний, антропологічний, психологічний, 

синергетичний тощо [61, с. 14]. 

Кожна людина у силу своєї унікальності відчуває, сприймає та розуміє 

навколишню дійсність неповторно та унікально в силу власної онтологічної 

специфіки. Право у цих відношеннях не виключення. Виявляючи таким чином 

свою антропність, право в суб’єктивному та об’єктивному вигляді невіддільно 

від психології людини. Через психічні явища (мислення, почуття, волю) та, що 

головне, їхнє вираження у поведінці людини, ми отримуємо право у дії. Реалії 

права також інтерпретуються по-різному: щонайменш у площині позитивного і 

природного права, які, наприклад, у роботах відомого ідеолога психологічної 
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теорії права Л. І. Петражицького, номіновані поняттями правових емоцій 

«імперативно-атрибутивного характеру» та «інтуїтивного» відповідно.  

Елементи психічної життя Л.І. Петражицький ділив на наступні види: 

двосторонні, активно-пасивні психічні переживання, які він назвав емоціями 

або імпульс; односторонні, в яких він виділяв: а) пасивні переживання 

(пізнавальні та чуттєві); б) активні переживання (воля). Згідно психологічної 

теорії, норма права являє собою ідеальну проекцію, що відбувається в психіці 

людини. Імперативні норми (мораль) мають односторонній характер, 

авторитетно накладаючи тягар на одну особу, нічим не наділяючи інших, тоді 

як атрибутивні норми (право) мають двосторонній характер, одночасно 

накладаючи обов'язок на одну особу і надаючи право іншій особа. Іншими 

словами, мораль нормує становище тільки зобов'язаного особи, а право 

одночасно регулює положення двох осіб - положення зобов'язаного особи і 

особи-власника права. За Л.І. Петражицьким, право - це перш за все 

імперативно-атрибутивні психічні переживання, що відбуваються в свідомості 

суб'єкта. Як приклад такого роду переживань вчений, цілком усвідомлюючи 

ризикованість подібної заяви і його уявну на перший погляд абсурдність, 

наводить ситуацію, коли якому-небудь не цілком здорового психічно індивіду 

здається, що він укладає договір з дияволом або будь-яким фантастичним 

персонажем. Такого роду договір, якщо розглядати його виключно з точки зору 

індивідуальної психіки, може розглядатися як право; однак якщо подивитися на 

цей договір з позиції соціальної психології, то його «правової» характер вже не 

буде настільки очевидним. Сучасний психічно «здоровий» людина, як би 

спостерігає за поведінкою індивіда, «яка уклала» договір з дияволом, з боку, 

буде схильний вважати цей договір продуктом хворої фантазії даного індивіда, 

а не об'єктивною реальністю. Однак за часів Середньовіччя, 

середньостатистична людина, чия свідомість сформувалося в середньовічній 

культурі, напевно вважав би такий договір реальним і, не виключено, цілком 

схвалив би відповідні заходи святої інквізиції по відношенню до контрагента 

диявола. Цей приклад показує нам на культурно-соціальну обумовленість 
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наших уявлень не тільки про право, але також і щодо «нормального» і 

«ненормального». Візьмемо ще іншу ситуацію, яка ілюструє тезу про 

соціально-культурної обумовленості наших уявлень про право. Так, наприклад, 

два індивіда укладають між собою договір. Одночасно в свідомості кожного з 

них виникають свої особливі імперативно-атрибутивні емоції, породжені 

фактом укладення договору. Причому ці індивідуальні уявлення про взаємні 

права і обов'язки можуть не збігатися. Тут важливо відзначити два цікавих 

явища. По-перше, уявлення про взаємні права і обов'язки кожного з 

контрагентів не виникло на порожньому місці, а сформувалося в результаті 

тривалого процесу соціалізації, що відбувалося в разі кожного з них в рамках 

його рідної культури, в тому числі культури права. По-друге, ці уявлення про 

взаємні права і обов'язки вже після укладення договору не залишаються 

незмінними, а підлягають, як кажуть соціальні психологи, постійним 

підкріпленням з боку соціального середовища, в якій знаходяться контрагенти. 

Іншими словами, індивідуальні уявлення про права та обов'язки, імперативно-

атрибутивні емоції, не є чимось застиглим, а являють собою динамічний 

соціально-психологічний процес. Візьмемо ще один приклад, пов'язаний з 

відносинами влади між главою держави і його громадянами або підданими. 

Якийсь індивід може вважати себе главою держави, наприклад, монархом чи 

президентом, і, відповідно, розраховувати на те, що всі навколишні будуть 

вважати своїм обов'язком підкорятися його вимогам. Якщо мова йде про 

психічно здоровий особистість, адекватно реагує на поведінку з боку свого 

соціального оточення, тоді він буде вважати себе главою держави до тих пір, 

поки його уявлення про права та обов'язки будуть підкріплюватися відповідною 

поведінкою, свого роду визнанням, з боку його співгромадян (бути 

легітимним). Якщо ж такого підкріплення не буде, тоді з часом уявлення про 

себе як про главу держави має зникнути [48, с. 16-18]. 

Отже, правильно зрозуміти і розвинути психологічне вчення про право 

Л.І. Петражицького, як слушно підмітив О. О. Мережко, можна тільки в 

контексті соціальної психології. Досліджуваний нами тип праворозуміння має 
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осереддям не стільки інтелект, скільки емоції та почуття, які впливають на 

раціональність кожного суб’єкта права у реальному житті, перетворюючи 

об’єктивовані правові символи на їхні індивідуальні психологічні проекції. 

Соціальність природи людини та її історична цивілізаційна плинність 

передбачає, що подібна субʼєктивація права як соціального регулятора і як 

індивідуальних можливостей також типологізується за критеріями змістовного 

характеру (якісною стороною). 

Процес пізнання права, як і саме право, детермінується психологією 

людини, специфікою сприйняття нею правових ідей та особливостями 

конкретних механізмів їх реалізації. І якщо право не враховуватиме цього 

моменту, воно неодмінно почне втрачати власну специфіку. За своєю сутністю 

право повинно пізнаватися індивідом шляхом інтуїтивного (чуттєвого, 

інтелектуального, містичного) переживання. Адже тільки інтуїтивно пізнана 

істина охоплюється індивідом якнайглибше [62, с. 115]. Подібне пізнання 

істини разюче, просте й потаємне, воно, захопивши одного разу людину, 

глибоко вкорінюється в підвалинах її душі і вже не залишає її, втручається, 

немов щось природно зрозуміле, в усі її роздуми, не дозволяє витиснути себе зі 

свідомості і постійно провокує на суперечку з дійсністю [63, с. 113]. Істина стає 

передусім концептуалізацією певного смислу. Смислу, який у конкретному, 

безпосередньому людському існуванні породжується не тільки логічно, 

внаслідок відповідних розмірковувань, а й, насамперед, відчувається, тобто 

виникає екзистенціально, психоемоційно та духовно. Це згодом, 

перетворюючись на предмет осмислення й усвідомлення, набуваючи форми 

смислового контексту, сенс може передаватися й мисленнєво, й теоретично: 

якщо і не завжди позаіндивідуально, то абсолютно позаекзистенціально. Але 

джерело його виникнення, його первинне буття нерозривно пов’язані з 

психогенетичною, психоемоційною основою і підґрунтям усього того, що 

усвідомлюється й перетворюється на предмет мисленнєвого акту [64, C. 27]. 

Зміст психології людини історично мінливий і детермінований її 

індивідуальним досвідом, що виступає джерелом пізнання й реалізації права 
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через її психологічні властивості, емоційні спонукання, настрій та інші 

ірраціональні чинники. Посилання на норму робиться вже після того, як 

рішення фактично склалося у свідомості, будучи спрямованим на досягнення 

конкретної мети. Це передбачає активну переробку у свідомості суб’єкта 

об’єктивної реальності, визначення способу і характеру дій. У такому процесі 

мета з права переходить у мету суб’єкта, перетворюючи особистість у 

своєрідного творця своїх правових дій. Як правило, у ході пізнання 

відбувається відбір пізнавального потоку фактів з позиції практичного інтересу 

[62, с. 33, 70]. Праворозуміння набуває психологічних відтінків змісту тоді, 

коли мова йде про інструмент, спосіб об’єктивації юридичного та його дії. 

Ними залишаються свідомість і психіка, де перша стала вищим рівнем розвитку 

останньої. Свідомість являє собою картину світу, яку бачить людина, будучи 

у діях і станах її частиною. В нашому випадку це правова частина цієї картини 

– сфера регулярно повторюваних, стійких, суттєвих, необхідних та 

обов’язкових соціальних взаємозв’язків. Осмислені правила таких відносин 

складають зміст правової свідомості, сутність якої вчені визначають як 

специфічну форма суспільної свідомості, систему відображення правової 

дійсності у поглядах, теоріях, концепціях, почуттях, уявленнях людей про 

право, його місце та роль щодо забезпечення свободи особи та інших 

загальнолюдських цінностей; систему понять, поглядів, уявлень і почуттів 

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

правом.  

Розгортання онтології правосвідомості суб’єктів права через опис 

сутностей, понять які їх ідентифікують через сукупність (систему) обов’язкових 

ознак, принципи дії і класифікаційні розподіли, а також низка інших 

когнітивних засобів виключає поширення небезпечних для суспільства ілюзій 

відносно права, видимості та не справжності того, що номінують правовим. 

Правова свідомість як чуттєве й раціональне сприйняття світу права, розкриває 

глибинну суть мотивів, діянь суб’єктів у реальному житті. За своїм змістом 

правосвідомість одна з форм буття права; складне системне правове явище, що 
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структурно утворено системами компонентів, а саме: настроїв, почуттів, 

емоцій, переживань з приводу права, окремих правових явищ – правової 

психології; ідей, принципів, теорій, концепцій, які в систематизованій формі 

відображають і оцінюють правову дійсність – правової ідеології. Отримуємо, 

що проявами психічних складових свідомості у праві стають відчуття 

справедливості, повага до прав і свобод людини, байдужість до беззаконня або 

страх перед відповідальністю, емоційна реакція людей на дії інших людей, на 

рішення органів публічної влади, наприклад, присутніх у залі судових засідань 

на рішення судді, тобто емоційне ставлення до права. В цілому, це стихійна, 

несистематизована і найпоширеніша форма усвідомлення права, яка тією чи 

іншою мірою притаманна усім суб’єктам і може виникнути з приводу будь-

якого правового явища. Психічні прояви динамічні й постійні доповнюються 

статичними елементами – образами, уявленнями та іншими результатами цих 

процесів усвідомлення, зокрема права. Пізнання права у межах кожної 

цивілізації здійснюють люди з найвищим рівнем правового розвитку – 

системою сучасних, адекватних потребам соціального та антропного поступу, 

науково достовірних правових знань (ідей, думок, уявлень, переконань тощо), 

вмінь і навичок їхнього застосування. Як відзначив А. В. Луначарський, що 

російське слово «образование» походить від слова «образ», а значить: «у 

образованного человека доминирует образ человеческий» [83, с. 11]. 

Концептуально психологія носія високого рівня юридичної підготовки 

«людини юридичної» розкладається на складові правових психології (емоцій та 

почуттів) та ідеології (інтелекту і волі); правових свідомості (ідеї, ідеали, 

почуття, погляди, теорії, настрої, переживання та ін.) і культури, де перша 

осереддя останньої; правової поведінки у правових відносинах та ін. 

Зародження і становлення психологічної теорії права відбувалося на 

основі широкого спектру ідей, які належали різним правовим школам і 

напрямкам, які розвивалися в світовому правознавстві в кінці XIX - початку XX 

століть, а саме: природно-правовій доктрині; юридичним позитивізму і 

нормативізму; соціологічним концепціям праворозуміння; правовим 
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натуралізму і психологізму; теорії «морального почуття»; етичним та 

релігійним теоріям і напрямам у праві; іншим, близьким названим науковими 

напрямкам. Водночас не тільки сплав теоретичних ідей викликав до життя 

психологічний напрям в правознавстві, необхідність розглядати психологію як 

один з джерел права була продиктована юридичною практикою, що 

ускладнилася на межі століть. Оскільки онтологічно право як соціальне явище 

не знаходиться цілком у владі суверена (суддів, публічної адміністрації, 

законодавців), а міститься в проблемах суспільства і кожного його члена, його 

інтересах, настроях, потребах, помислах, психології, у тому числі, то сутність 

психологічної теорії не обмежується тільки правами людини, вона передбачає і 

морально-правові зобов'язання кожного по відношенню до інших осіб і до 

суспільства в цілому. Онтологія права з позицій психологічної теорії полягає в 

психічної обумовленості взаємних прав і обов'язків. Сьогодні правове 

регулювання виражається у виявленні протиріч (декларуванні конфлікту), 

формулюванні різних інтересів у правових поняттях (і в цьому сенсі може 

сприяти розвитку конфліктів), кодифікації конфліктів (направлення їх до 

правового русла) і створенні механізмів їх вирішення (досудових, судових, 

квазісудових та ін.). Право, таким чином, може, як провокувати конфлікт, 

виявляючи соціальні протиріччя, так й сприяти вирішенню такого конфлікту 

[136, с. 11-12]. 

Таким чином, психологія людини інституційний чинник розвитку права. 

Розуміння впливу психологічних процесів та станів людей на формування та 

реалізацію права уможливлює психологічна теорія пізнання права. Для Л.І. 

Петражицького загальне благо має духовно-моральне значення в сенсі 

досягнення християнської любові в людстві. І в зв'язку з цим право трактується 

ним як засіб досягнення цієї високої мети [70, с. 447]. Праворозуміння 

типологізується на підставі сукупності однорідних засад одного порядку, що 

визначають специфічний підхід до розуміння змісту та сутності права. Зокрема, 

маркується цей феномен поняттям «психологічний» тоді, коли визначальним 

для відображення правового (загальнообов’язкового, повторюваного, соціально 
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корисного тощо) у людській свідомості стає саме його спосіб/інструмент – 

емоції, почуття, інтелект, воля і дух людини. Окремо узята або системно 

оцінена дія елементів психіки людини, її методологічної ролі у правопізнанні 

знаходиться в основі психологічного типу праворозуміння. Відповідно право 

виникає та діє як наслідок стимулювання потрібних і пригнічення шкідливих 

мотивів (імпульсів) у поведінці людини. Тоді обов’язковості нормам надає не 

стільки держава, скільки атрибутивно-імперативні переживання людей – 

психологічно-ментальні установки, переконання адресатів і носіїв правових 

норм, їхні чуттєві, інтелектуальні та часом містичні інтуїтивні переживання. 

Генетично саме право, його структура та функціонування у суспільстві явища 

антропоморфні, детерміновані духовним світом людини. суспільне життя 

людей є життям психічним, де розумові процеси відбуваються безперервно як в 

одній людині, так і в багатьох людях. Обмін думками, почуттями і 

переживаннями перманентно відбувається у юридичному та інших вимірах 

людського світу. У якості елементів психологічного типу праворозуміння 

маємо суб’єкта (людину та її соціальні групи), об’єкт (право). Суб’єкт 

розглядається як психічно високорозвинена істота, уособлення системного, 

збалансованого поєднання ідей/думок та релевантних їм символів, уявлень, 

переконань, переживань та інших психічних процесів і станів емоційно-

чуттєвого, інтелектуального і вольового (імпульсивного, афективного, 

фрустраційного тощо); свідомого і підсвідомого (інтуїтивного тощо). Об’єктом 

уявляються правові теорії, вчення, концепції, парадигми, методологічні 

принципи, методи, ідеї, ідеали та їхні символи, цінності, традиції, принципи, 

інститути як предметний результат психічної діяльності суб’єкта осмислення 

правової реальності. Психологічний генезис права пояснює його дію крізь 

поняття «ментальність», «довіра», «розчарування», «соціальна активність / 

пасивність», «авторитет» та багато інших відносно права і держави (публічної 

влади). Зовнішні виклики стають рушійними силами психічного розвитку 

когнітивного потенціалу правосвідомості і правової культури людини. 
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Висновки до Розділу 1 

Психологічна теорія права, маючи самостійне значення, розвивалася у 

рамках природно-правового й соціологічного напрямів праворозуміння в 

юриспруденції. Основна її увага було зосереджена на дослідженні процесів 

формування у свідомості людини права та його подальшої  реалізації, а також 

критичних оцінках недоліків юридичного позитивізму. Основою для 

становлення даного напрямку в юриспруденції послужив розвиток психології 

як науки, ускладнення суспільних відносин, гуманізація права та необхідність 

ухвалення законодавчих норм, що сприяли б соціальному прогресу.  

Мета психологічної теорії права вбачається у поверненні до вихідної 

підстави – людини, її буття. Онтологічна основа права знаходиться не у сфері 

відносин влади-підпорядкування, а полягає у психології, настроях людини у 

суспільстві, що й визначає трансформації права. Тому психологічна теорія 

дозволяє обґрунтувати не окремий аспект права, а його сутність – онтологію та 

буття.  

Психологічна теорія права застосовується для обґрунтування єдиного 

інтегруючого у собі усі аспекти поняття права. Ця теорія дозволяє досягти 

дійсної інтеграції в розумінні права, усунути існуючу в науці багатоаспектність 

права, коли для пояснення феномена права до змісту його поняття вводяться 

різноманітні ознаки і фактори позначуваних ним предметів. А, якщо предмет 

постійно розширюється, то поняття права в кінцевому підсумку залишається 

конгломератом, нездатним пояснити свою справжню природу. Політика права 

визначає його місце у вирішенні соціальних конфліктів.   
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ІІ. Елементи змісту психологічного типу праворозуміння та їхні 

внутрішні взаємозв’язки   

2.1. Поняття, види і когнітивний потенціал психічних процесів людини 

у праві  

 

На відміну від Бога – кінцевої міри духу і тіла, особистість перш за все 

юридичний суб’єкт, а не метафізична сутність [94, с. 380, 400]. Соціальна 

природа людини і продуковане нею право змінні величини, знання про їхній 

зміст трансформацій актуальні для перманентного ухвалення вірних рішень у 

суспільстві, відкритому прогресові. Право є складним неоднозначним і 

динамічним явищем, зумовленим не менш складним характером психології 

учасників врегульованих з його допомогою соціальних відносин. Сьогодні 

психологічні знання про взаємозв’язки права і людини розкривають нові грані 

соціального поступу, властивості та можливості в регулюванні суспільних 

відносин. Психічні процеси людини (їхніх груп) детермінують перебіг та 

змістовне наповнення усіх сфер соціального життя – правової, політичної, 

економічної, духовно-культурної та інших предметно однорідних суспільних 

відносин.  

Процес (від лат. processus – просування) – це хід, розвиток якого-небудь 

явища, послідовна зміна станів у розвитку чого-небудь. Психіка (від грец. 

ψῡχικόσ «душевний, життєвий») це властивість людини або тварини 

суб'єктивно відображати події об'єктивної реальності для їхньої орієнтації і 

взаємодії з навколишній середовищем. Людина складна біоенергетична 

система, життєдіяльність якої забезпечується фізіологічному, психічному та 

соціальному рівнях. На психічному рівні життєдіяльність людини визначається 

емоційно-вольовими та зумовленими екзистенційними потребами 
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мотиваційними характеристиками, рівнем розвитку самосвідомості та 

усвідомлення цінності власного здоров’я. Формування кожної людини від 

народження до зрілості ґрунтується на діяльному перетворенні наданої їй 

суспільством культури в її внутрішній духовний світ. Людська природа 

визначається не тим, що людина робить, а тим, як вона усвідомлює своє буття, 

в якому найважливішим джерелом є її особистісний екзистенційний стан 

налаштування на буття в світі правових відносин, як до об’єктивної даності 

існування, в якій вона наділена свободою вибирати шлях втілення свого 

індивідуально-неповторного проекту. Його результати свідчать про рівень 

успіху осягнення своєї сутнісної природи чи, навпаки, невдачу або ігнорування 

власного юридико-екзистенційного підґрунтя [101, с. 7]. Людина втілює в собі 

вищий ступінь розвитку життя, як особистість вона є суб’єктом суспільної 

діяльності [104, с. 444], живе і діє в конкретних історичних умовах, посідає 

конкретне місце в соціумі і має правосвідомість. В особистості людина 

абстрагована від природних якостей, у ній конструюються особливості 

суспільства, основні його риси. Тому зрозуміти особистість можна тільки 

розглядаючи її в конкретних суспільних умовах, в діяльності та стосунках з 

іншими людьми, аналізуючи її соціально-правовий статус. Важливими 

психологічними характеристиками особистості є стійкість, змінність, цілісність, 

активність. Індивідуальність – це особистість у своїй своєрідності; людина, яка 

має властиві лише їй неповторне поєднання психологічних особливостей, що 

утворюють своєрідність, відмінність її від інших людей. Чим вище організована 

суспільна істота, то більшою мірою виражена в ній індивідуальність, що 

виявляється в характері, звичках, інтересах, сприйманні, пам’яті, 

оригінальності мислення і т. ін. Індивід, який є носієм самостійної активності у 

пізнанні й перетворенні навколишньої правової дійсності й самого себе, 

номінується суб’єктом права  (від лат. subjectum – те, яке знаходиться в основі) 

[102, с. 30-31]. Знання індивідуальних рис суб’єктів права має важливе 

значення в юридичній діяльності, оскільки воно допомагає без особливих 

психологічних напружень добре організовувати правотворчі та 
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правореалізаційну роботу, забезпечити правопорядок. Відповідно до 

психологічної теорії права, пізнання юридичних феноменів можливо тільки 

тоді і остільки, коли і оскільки воно об'єктивується. У наявному соціальному 

явищі виявляється дія, його причина. Об’єктивування для права, отже, є як би 

фіксацією його зовні, і тільки таким способом воно доступне нашому пізнанню. 

Відповідно якщо щось, що викликає правове явище, не виявилося, не 

об'єктивувалося, то про нього взагалі немає й мови, так як самого явища немає.  

Об’єктивація людської духовності постає як зовнішня реалізація цілей, що 

слугують задоволенню матеріальних та культурних потреб соціуму, 

проявляючись в усіх галузях діяльності, де присутній «дух» [110, с. 150]. 

Розв’язання проблем у праві відбувається таким чином: попередні або проміжні 

рішення розглядаються у світлі термінологічних конструкцій з їх понятійним 

апаратом і структурою — доти, доки такі конструкції не дадуть відповіді на 

поставлені питання або їх відсутність не переконає в необхідності творення 

права (уточнення, заповнення прогалини, тощо) [111, с. 25]. По суті дана стадія 

є своєрідним конвертуванням розв’язки справи, що спрямовується на 

розтлумачення іншим. Фактично цей етап є раціоналізацією «внутрішнього» 

рішення, яке виходить у «зовнішній» світ. Інакше кажучи, завдяки письму 

вольовий процес мислення, психологічна діяльність, умовиводи особи 

об’єктивуються мовними словниковими і граматичними засобами [110, с. 202; 

112, с. 8]. 

Психічні процеси (поняття вперше увів у психологію І. М. Сєченов) – це 

різні форми єдиного цілісного відображення істотою довкілля і себе в ньому. 

Психічні процеси людини являють собою внутрішню модуляцію діяльності 

інтелекту, емоцій і почуттів, волі. Наприклад, естетичні потреби юридичної 

свідомості знаходять своє часткове задоволення на раціональному рівні 

(абстрактно-логічному) у витончених конструкціях, визначеннях-афоризмах, 

логічній зв'язці термінів, формулюванні рішень по окремих справах і т. п. А 

відносини, цінності й оцінки естетичної приналежності виникають завдяки 

такому психічному процесу, як переживання, яке, в свою чергу, формується на 
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базі чуттєвого (відчуттів, образів та ін.) і когнітивного (понять, уявлень, ідей та 

ін.) сприйняття об'єктів реальності правовою свідомістю суб'єкта. Тут 

пріоритетним є емоційно-чуттєвий рівень пізнання. Естетичне об'єктивується 

здебільшого завдяки емоціям, ніж розуму, воно складне, а часом і неможливе 

для вербального вираження, але, що важливо, воно перевершує дискурсивно-

пізнавальні та практико-творчі форми в можливостях пізнання і перетворення 

світу [100, с. 42]. Так, естетична оцінка схвалення і позитивне переживання 

естетичних якостей того чи іншого правового об'єкта в свідомості юриста 

виникають тоді, коли його форма відповідає внутрішньім змісту, меті, природі і 

призначенню, коли з'являється відчуття належної інформаційно-образної 

виразності, продуманості, логічної несуперечності структури, необхідність і 

достатність для оптимального правового регулювання включених до її складу 

елементів і т. п. Уявлення про естетичність правового явища в чуттєвому образі 

(знаку) з'являється, коли форма-термін виявляється симетричним закладеної в 

ньому ідеї. 

Динамічний вимір психічних властивостей номінується поняттям 

«психічні процеси» – форми (види) взаємодії внутрішнього і зовнішнього 

психічного, внаслідок чого у психіці відображаються предмети та явища, 

а саме: пізнавальні (відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява) та 

емоційно-вольові (емоції, почуття, воля). Фактично це перцептивні, мнемічні 

(запам’ятовування), розумові, вольові та інші дії людини [88, с. 10]. Якщо 

описані психічні властивості стабільні, то їхнє наповнення мінливе як у 

кожного під час його історичного розвитку, так і одного відносно інших в силу 

неоднакових умов соціального поступу та індивідуальної активності. 

Поєднання з правом відбувається на обох онтологічних рівнях психічних 

властивостей людини, проте у точках дотику, які виникли внаслідок спільних 

для обох феноменах якостей, а саме: регулярності, повторюваності, стабільної 

захищеності основоположних цінностей, імпліцитного потягу до прогресу та ін.  

Характеристики системи пов'язаних індивідуально-психологічних явищ 

за низкою підстав, зокрема: 1) за рівнем відображення об'єктивної дійсності в 
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психіці: явища свідомості, підсвідомості, духовність; 2) за формою існування: 

психічні процеси (зміни в психіці) - процеси сприйняття, психологічного 

розвитку, психічні стани (особливо сукупності психічних процесів в даний 

момент) - емоційні стани (хвилювання, переживання, тривога, радісний стан), 

пізнавальні стани (інтерес, міркування), вольові явища (зібраність, рішучість), 

психічні утворення (властивості, стереотипи) - навички, вміння, звички, 

властивості, які сформувалися в результаті повторення; 3) за функціонально-

якісними особливостями: мотиваційні (потреби, переконання, ідеали, цілі, 

інтереси, установки, схильності, мотиви та ін.), пізнавальні (відчуття, 

сприйняття, увага, пам'ять, уявлення, уява, мислення), емоційні (почуття і 

емоції), вольові (вольові стани і процеси - вольові зусилля, мобілізація і вольові 

якості - цілеспрямованість, наполегливість), психомоторні явища (м'язове 

почуття, почуття тіла, рухова пам'ять); 4) за співвідношенням вродженого і 

придбаного: особистісно-психологічні властивості людини (на них домінуючий 

вплив справляють соціальні фактори): характер, здібності, підготовленість, а 

також якості людини: духовні потреби, світогляд, правосвідомість, моральна 

вихованість; функціонально-психологічні (характеризуються виконанням 

певних функцій у психічній діяльності) - мислення, мова, генетично обумовлені 

здібності; психофізіологічні явища (об'єднуються в темпераменті людини) - 

чуттєвість, врівноваженість [96, с. 63-75]. При цьому психічні процеси 

класифікують за різними підставами. Психічні процеси називають також 

психічними функціями і традиційно, за критерієм енергетичних вимірів 

свідомості, їх поділяють на такі сфери (класи) – пізнавальні (відчуття, 

сприйняття, уявлення, уява, пам'ять, мислення, увага, мова, рефлексія), 

емоційні (емоції, почуття, афекти, стрес), вольові (мотиви, мета, рішення), 

через які розкриваються основний спосіб існування людини та продукти її 

соціальної активності (психічні стани й образи, поняття, почуття, розв’язання 

або нерозв’язання задач тощо) [102, с. 67; 95]. Так, психічний зміст і його 

чуттєве вираз постають в мові настільки злитими воєдино, що зміст не існує як 

щось самостійне і самодостатнє до вираження, а скоріше знаходить своє 
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завершення в ньому і разом з ним. Обидва, і зміст, і вираз, стають самими 

собою у взаємному переплетенні: значення, ними придбане в співвіднесеності 

один з одним, не є простим зовнішнім додатком до їх буття, а являє собою саме 

той фактор, що і породжує це буття. Йдеться не про висловлення чогось 

готового, а скоріше про те основоположне у синтезі психічних процесів 

людини, з якого бере початок мова права як ціле і через який об'єднуються всі 

його складові, від найпростішого плотського до найвищого духовного 

вираження [153, с. 112], зокрема правових ідей. 

Мислення безпосередньо вплетене в практичну діяльність, результати 

рішення тут же підлягають перевірці; складається план операцій, який 

відноситься не до символів і знаків, а до реальних об’єктів чи процесів. 

Оперативне мислення, безпосередньо вплетене в трудову діяльність людини 

[118]. Д. Юм підкреслив, що розум є і повинен бути тільки наслідком афектів і 

не може претендувати на будь-яку іншу роль, крім служіння і послуху їм [93, 

с. 457]. Його головний обов'язок - стежити за правильним функціонуванням 

моральної механіки, зокрема відносно справедливості і права, які є 

«винаходом» (artifice) людини, що дозволяє припустити їх раціональне 

походження і викликає природні асоціації з теорією суспільного договору, який 

наповнюється правовим змістом поступово, у міру «пом'якшення моралі» та 

розвитку громадських інститутів, наприклад, щодо принципу недоторканності 

власності. Функціонально перетворення єдиного психофізіологічного організму 

на частину цілого – соціальної організації опосередковане поняттями «простір», 

«час», «реальність». Вони належать до базових концептів юридичної науки і 

будь-які форми взаємодії людини з навколишньою дійсністю у сфері права 

неможливі поза адекватного відображення змісту цих категорій у людській 

свідомості. Онтологічна та гносеологічна проблема такої адекватності 

зумовлені індивідуальними психічними здібностями людини і станом 

об’єктивно наявних відомостей про право, що в основі поєднані через 

індивідуальні асоціації відносно права. Асоціація ідей є фундаментальним 

принципом людської природи, але її дію треба розглядати не тільки і не стільки 
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на прикладі ідеї причинності або тотожності особистості, а в принципах права і 

політичних інститутів. Наприклад, право спадщини виводиться з природної 

асоціації в нашій уяві морально-юридичних зв’язків між батьками та дітьми 

[92, с. 72-73, 85, 117]. Отже, вихід за межі того, що дано, в свідомості, тобто 

суб'єктивність виникає, завдяки принципам асоціації (суміжності, подібності і 

причинності). Уявлення суб'єктивності означає організацію, упорядкування 

внутрішнього світу і одночасно і на контрасті з ним світу соціального за 

допомогою визначення простору дії права і врегульованих з його допомогою 

просторових відносин. Простором для такого співвідношення служить людська 

уява, де скупчуються ідеї, сталість і однаковість яких існують тільки в тому 

вигляді, в якому вони асоціюються в уяві. Асоціація виходить за межі уяви, 

будучи чимось іншим, ніж уява. При цьому це ментальне місце, без кордонів 

ще не є простором у власному розумінні слова, і щоб воно виникло, необхідно 

його обмежити, а межа, в свою чергу, на рівні сенсу має на увазі можливість її 

переходу або порушення – трансгресію. Відповідно, щоб виникла межа, 

необхідно її порушити, вийти за межі, і тільки так створюється власне простір 

права. Він виникає як ефект юридичного сенсу, виробленого в системі, що 

включає місце без кордонів і ідею переходу кордону [92, с. 159]. 

Пізнання права завжди вимагає iнтелектуальної напруги, максимальної 

духовної концентрацiї всiх учасникiв правової ситуації. Ступiнь 

iнтелектуальної напругиi духовної концентрацiї є показником характеру 

наявностi права загалом і в конкретнiй ситуацiї зокрема. Тільки право як 

духовна концентрація може забезпечити адекватне, справедливе розв’язання 

спору про право. Право є дух й iнтелект. Право є концентрація духу й 

інтелектуальна напруга. Де їх немає, де дiють iнтереси, хитрiсть, сила, 

лицемiрство i демагогiя, там немає права [4, c. 33-34]. Для успішної правової 

діяльності мають значення різні мнемічні якості: об’єм пам’яті, швидкість 

запам’ятовування, надійність збереження засвоєного матеріалу, точність і 

швидкість відтворення, готовність пам’яті до швидкого відтворення матеріалу в 

потрібний момент. Професійна пам’ять може оперувати зоровими образами, 



77 

 

слуховими (у правника, підприємця, управлінця), руховими, дотиковими, 

нюховими і смаковими (у працівників харчової, парфумерної промисловості та 

ін.). Це може бути пам’ять на обличчя (у поліцейського, керівника, бізнесмена, 

педагога), на графічний і цифровий матеріал, нарешті, змістом професійної 

пам’яті можуть бути художні образи, слова, поняття, ідеї [118]. Істотна роль у 

розвитку професійної пам’яті, в надійності збереження і в точності відтворення 

матеріалу належить мотивації. Мається на увазі і мнемічна спрямованість 

(мотивація у вузькому сенсі), і відношення до праці, до своєї спеціальності, до 

своїх професійних задач. Таким чином, способи удосконалення професійної 

пам’яті полягають у формуванні відповідних мотивів і установок [119].  

Індивідуальні відмінності в характеристиках уяви і фактори, що 

впливають на динаміку імажинітивних якостей, вивчені мало. Можна говорити 

лише в загальному плані про крайні прояви жалюгідності, обмеженості образів 

уяви, з однієї сторони, і яскравості, плідності, оригінальності цих образів – з 

іншої. Вивчення творчого мислення об’єднується з аналізом прийомів творчої 

(продуктивної) уяви. Отримані деякі дані, що свідчать про можливість 

цілеспрямованого формування цих властивостей і прийомів [118]. 

Правова рефлексія складається з низки взаємопов’язаних елементів і має 

таку структуру: світоглядні засади права (світоглядна рефлексія); 

надпарадигмальна правова рефлексія та міжпарадигмальна правова рефлексія; 

парадигмальна правова рефлексія –правові парадигми (цьому рівню 

відповідають поняття «праворозуміння» та «типи праворозуміння»);загальні 

правові теорії (загальнотеоретична правова рефлексія);спеціальні юридичні 

дисципліни (галузева та спеціально-юридична правова рефлексія); буденна 

правова рефлексія (оцінки, переконання, погляди, настрої, емоції) – сприйняття 

права на чуттєво-психологічному, емоційному рівні. Інтелектуальна 

компонента присутня, однак «домішки» правових емоцій з’являються у зв’язку 

з життєвим характером конкретної правової ситуації та її оцінки, а не 

осмисленням права як цілого на світоглядному рівні [27, с. 121-122]. Тільки 

дуже невелика частина явищ і законів, які ми вважаємо незаперечною істиною, 
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дійсно неспростовні, тому завжди є відмінність між уявленням про 

навколишній світ або «формальної дійсністю», і дійсністю як такою [7, с. 214].  

Наш психічний організм не являє простого механічного з'єднання 

окремих частин, а є чимось цілим, єдиним, на кшталт організму. В ході 

психічного розвитку від початку існують найпростіші (натуральні) психічні 

процеси і функції (сприйняття, пам'ять, мислення та ін.). Далі вони вступають в 

складні зв’язки один з одним й перетворюються в якісно нові функціональні 

системи, специфічні тільки для людини (мовне мислення, логічну пам'ять, 

категоріальне сприйняття тощо). Ці вищі психічні функції за своїм 

походженням і внутрішньою будовою являють собою особливі 

міжфункціональні системні новоутворення. Виникнувши в процесі розвитку, 

вони стають цілим, яке не розкладається на складові і не зводиться до них. 

Також, як воду не можна розкласти на водень і кисень, не втративши 

властивості води, так не можна розкласти і логічну пам'ять на пам'ять плюс 

мислення [7, с. 211, 221-222]. Інтуїтивістської розуміння прав людини 

стикається з суттєвими труднощами. Це пов'язано з тим, що сучасна наука 

серйозно просунулася по шляху пояснення того, як формуються інтуїтивно 

очевидні моральні судження. Вони виникають на основі дії біологічних 

чинників, які задають загальний каркас системи моральних оцінок, який 

наповнюється специфічним культурним матеріалом, сформованим в тому чи 

іншому співтоваристві протягом тривалого проміжку часу. Основою цього 

каркаса є емоційні механізми людської психіки, що має на увазі невелику роль 

раціонально-дискурсивних здібностей людини. В результаті очевидність в 

ціннісно-нормативних питаннях виявляється далека від ідеалу раціональної 

очевидності. Вона являє собою всього лише сколок еволюційної історії людини 

і культурної історії окремої традиції [8, с. 214].  

Відповідно до вчення Л. І. Петражицького емоції людини, за критерієм 

сфери їх вияву, поділив на етичні та правові (імперативні й атрибутивні, за 

критерієм характеру психологічного розрізнення індивідом змісту 

відповідальності реалізації своїх можливостей). Воно проявляється в 
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наступному: у особи, яка має будь-які права, в свідомості присутній 

впевненість в цьому. Людина розглядає свої права як щось, що належить тільки 

йому і нікому іншому. Це з одного боку. З іншого - у зобов'язаної особи 

формується етичне усвідомлення боргу по відношенню до людини, яка має 

права, тобто уповноваженій. Свідомість зобов'язаного особи диктує йому 

необхідність вчинити дії на користь уповноваженого індивіда або утриматися 

від цього. Взаємозв’язки діянь людей з реалізації їхніх прав відносно один 

одного у реальному житті сукупний результат психічних переживань та суть 

права [134, с. 848-851]. Виявляється двосторонній характер такого відношення 

уповноваженій особі обов’язково й необхідно відповідає зобов’язаний суб’єкт, 

виконання суб’єктивного обов’язку означає задоволення суб’єктивного права, 

ухилення від виконання норми передбачає примус та ретроспективну юридичну 

відповідальність. Ця риса завжди характерна тільки для права, не виявляючи 

себе у відносинах, що врегульовані нормами моралі, релігії і/або іншими 

соціальними регуляторами неправового характеру. Для неправових норм 

характерна відсутність права вимагати безумовного виконання обов’язку 

(імперативу), публічний примус за невиконання не застосовується. 

Емоції за своєю природою ситуативні, виникають у відповідь на смислові 

структури заданих ситуацій; різні емоції виникають у відповідь на різні 

структури смислу. Емоції диктуються смисловою структурою подій у точно 

визначений момент часу. Їх, як правило, викликають конкретні типи подій. 

Горе викликає особиста втрата, особливо непоправна, гнів результат образ і/або 

розчарування, де  останні, завдані владним суб’єктом, можуть витіснити гнів, 

як емоційну реакцію, страхом тощо. Вони виникають у відповідь на важливі за 

значенням і/або оцінкою для людини події. Якщо ці події/діяння задовольняють 

цілі особистості або покликані цьому сприяти, людина виявляє позитивні 

емоції; події, які шкодять або загрожують життєвому комфорту людини, 

призводять до негативних емоцій Відповідно емоції змінюються, коли 

змінюються значення. Ця кореляція заснована на трансформаціях оцінок 

подій/діянь внаслідок всебічного осмислення, обрання інших вихідних підстав, 
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урахування важливого аспекту а ін. Чиста дія емоцій у праві виявляється за 

відсутності свідомого  контролю або виснаження, хвороби. Наприклад, 

посттравматичні синдроми показують, що в умовах психологічної вразливості 

майже кожна перешкода є стимулом для гнівного роздратування, втрата чи 

невдача для смутку, невпевненість – тривожності, доброта – до сліз як 

свідчення прихованої прихильності до розвитку подій конкретним прийнятним 

для душі людини чином, який проте не відбувався й сильно вкорінені 

очікування (викликані та утримуються) щодо його негативного розвитку 

жорстко замінюються отриманням бажаного [137, с. 349-350]. Отже, правові 

емоції – суб'єктивні переживання задоволення чи болю, що складає ядро 

результатів оцінки, усвідомлення структури ситуаційного значення обставин 

правових відносин. 

Сучасне правове життя диктує нові умови для механізму правового 

впливу. Сьогодні надзвичайно важливо визнання ціннісного правового впливу, 

орієнтація на внутрішній, інтелектуальний, свідомий аспект сприйняття права, 

а також на емоційний, психологічне ставлення до нього. Тільки в такому 

випадку обсяг нормативності буде оптимальним для ефективної дії правової 

системи [2, c. 139]. Почуття відповідальності пов’язується із соціально-

правовою та соціально-психологічною характеристикою особистості, яка 

«передбачає, з однієї сторони, необхідність добросовісного ставлення цієї 

особистості до своїх юридичних обов’язків, правового боргу, і з іншої, – 

необхідність забезпечення або сприяння формуванню такого ж ставлення і 

відповідної поведінки в інших осіб [16, с. 192]. Буття державності завжди 

пов'язане з певним змістом і настроєм думок, почуттів, переживань індивідів; 

відрізаним, ізольованим від їхньої психіки воно неможливе [9, c. 206]. Кожна 

правова норма ґрунтується на судженнях про цінність особливих законних 

інтересів, які мають бути захищені чи пропагуватись, хоча сама норма, таким 

чином, не має особливої цінності; різні ступені несправедливості достатньо 

пояснюються різними цінностями інтересів, які повинні бути захищені 

правовими нормами [14, с. 142]. 
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На етапі сприйняття суттєвої для правової дійсності соціальної 

інформації діє такий компонент психіки людини як емоції  та  почуття, Вони 

органічно  пов’язані,  але  за змістом і формою переживання вони не тотожні. 

Ставлення  людини  (позитивне  або  негативне)  до  дійсності  відображається  

в  мозку  і  переживається  як  радість, сум, гнів, сором та інші емоції – загальні 

активні форми переживання організмом  своєї  життєдіяльності,  реакції  

психіки  на  задоволення чи незадоволення потреби. Емоція просте, 

безпосереднє, поверхове, короткоплинне переживання  людини.  Переживання 

задоволення  від  їжі,  бадьорості,  втоми, болю – це прості емоції. Вони 

властиві і людям, і тваринам. Прості емоції в людському житті перетворилися 

на складні емоції. Сера права саме відноситься до них, стаючи результатом 

усвідомлення об’єктів правової дійсності, їх появу, розуміння їхнього 

життєвого значення, наприклад, переживання задоволення позивача під час 

задоволення позовних вимог рішенням суду. Важливо також, що переживання 

не можуть виникнути без причини. Природа емоцій  і  почуттів  органічно   

пов’язана  з  потребами.  Потреба  завжди супроводжується позитивними чи 

негативними переживаннями. Потреби людини і тварин різняться за змістом, 

інтенсивністю та способом їх задоволення, що зумовлює відмінність емоцій  

людей  і  тварин,  навіть  таких,  які  є  спільними  для  них:  гнів, страх, радість 

тощо. 

Більш глибокі та стійкі форми ставлення до правової дійсності маркують 

поняттям «почуття». Це специфічно людський, узагальнений, найвищий, 

найглибший рівень переживань особою свого ставлення до себе, до подій, осіб, 

предметів, які були, є і будуть Почуття  є  специфічно  людською  формою  

вияву  афективної  сфери  психіки,  оскільки  здатність  до  їх  переживання  

сформувалась  в  процесі  розвитку  людини  як  соціальної і правової істоти.  

Новонароджений ще не має здатності переживати почуття взагалі і правові, 

зокрема, вони формується в процесі розвитку дитини та її взаємодії з соціумом. 

Почуття мають більшу глибину та стійкість переживань і можуть 

супроводжуватись проявами різних емоцій. Наприклад, при відчутті виконання 
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органами публічної влади, їхніми посадовими особами виголошених обіцянок і 

взятих на себе зобов’язань у людина відчуває задоволення своїх інтересів, 

впевненість та довіру. У людини як суспільної істоти виникають високі, 

духовні потреби, а з ними і вищі почуття – моральні, патріотичні, естетичні, 

пізнавальні, які не властиві іншим біологічним істотам. Скажімо, тваринні 

емоції залишилися на рівні інстинктивних форм життєдіяльності. Емоції та 

почуття людини пов’язані з соціальною діяльністю, участю у правових 

відносинах, як  переживання  людини вони складають прояви афективної сфери 

особистості [88, с. 115-117].  

Роль волі, вольових властивостей особистості дуже велика, так як в 

процесі регулювання правових відносин та участі у них з метою задоволення 

власного інтересу часто виникають різні неочікувані труднощі: 

непередбачувані зміни ситуації, втома та ін. Без подолання цих зовнішніх і 

внутрішніх труднощів діяльність не може бути успішною. Разом з тим, 

значення тих чи інших вольових властивостей таких, як цілеспрямованість, 

завзятість і наполегливість, рішучість і сміливість, ініціативність і 

самостійність, витримка і самовладання нерівнозначне для різних суб’єктів 

права. Значення тієї чи іншої вольової властивості визначається характером 

правових відносин, особливостями соціального середовища та іншими 

обставинами [118].  

Щоб застосовувати закон люди повинні мати волю і свідомість. Від 

якостей волі і свідомості залежить, як люди будуть застосовувати закон. Стан 

волі і свідомості людей, що застосовують законодавство, визначається їхньою 

правовою культурою [126, с. 354]. Вольова регуляція організовується всупереч 

даності: навколишнього оточення, прикладів поведінки інших людей і навіть 

власних безпосередніх бажань. Така регуляція виникає в скрутних і складних 

випадках: для стримування небажаної або організації необхідної активності. У 

правомірній поведінці вольова регуляція організовується з опорою на правовий 

прогноз, моральні (соціальні) особистісні смисли, уявлення про ширший, ніж 

життєво-ситуативний, життєво-нормативний контекст, урахування не тільки 
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своєї, а й чужою позицій. Наприклад, думки про позбавлення волі або штраф (в 

прогнозі), страждання близьких людей (врахування позиції інших людей), 

ставлення до себе як до нікчеми, здатного жити відповідно до прийнятих 

цінностей (спвіставлення принципу «задоволення» до принципу «цінностей», 

заміна першого другим), може сприяти корекції намірів порушити закон, 

зробити неприпустимим вчинення правопорушення. Часом не тільки для того, 

щоб відвернути від себе спокусу злочину, але й для того, щоб зробити його, 

необхідна також робота волі. Вона потрібна, щоб зібратися з духом, наважитися 

перейти межі права або зруйнувати перешкоду між світом права та свавілля, 

вчинити всупереч вихованню, громадській думці або страху покарання. 

Вольова регуляція такого роду спроститься, наприклад, для підлітка, якому 

цікаво, як люди живуть у в'язниці, і позбавлення волі стане для нього з цієї 

причини не бажаним, але прийнятним і можливим в його житті. Вищим 

проявом соціально прийнятної поведінки виступає соціальна активність, яка 

передбачає особисту участь у вирішенні правових питань, корекції 

непрацюючих норм права, зміцненні законності і правопорядку у реальному 

житті, протидію правопорушенням, боротьбу зі злочинністю [149, с. 41]. 

Воля людини у праві являє собою зусилля з подолання перешкод, 

бажання і згоду, здібність свідомо відтворювати юридично доцільні діяння, 

регулювати їх, а також причина і наслідок діянь, цілеспрямованість [89, с. 10-

14]. Як психічна властивість, що виявляється у єдиному, нерозривному 

психічному процесі свідомого подолання перешкод на шляху до поставленої 

мети, особливості вольової сфери людини проявляються в процесах психічного 

самоврядування, саморегулювання, самоконтролю [90, с. 144]. Пригнічення 

волі людини відбувається тоді, коли держава змушує виконувати чинні норми 

права. Примус, переважно психологічний, як один із методів підтримання 

порядку існує в будь-якій соціальній організації: і в родині, і в громадському 

об’єднанні. Його характерною рисою, на відміну від іншого методу впливу, 

такого як заохочення, є необхідність здійснення певних дій незалежно від волі 

суб’єкта або ж навіть всупереч їй. У правовій сфері боротьба людини за 
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досягнення поставлених нею цілей виражається у цілеспрямованому 

регулюванні поведінки, відповідно до правових цінностей, принципів та 

заснованого на них законодавства [57, с. 122]. У бідь-якому разі перетворення 

отриманої ззовні через емоції та почуття правової інформації за посередництва 

вольових зусиль відбувається за рахунок використання ресурсів інтелекту. Як 

відносно стійка структура розумових здібностей та надбань людини, він 

інтегрує перцептивні, мнемічні, когнітивні та усі інші психічні процеси 

людини, генеруючи у підсумку концепти, ідеї, поняття та інші форми судження, 

що пояснюють людині феномени права. 

Наведені характеристики взаємозв’язків епістемологічних складових 

психологічного типу праворозуміння та ілюстрації до них дають уявлення про 

зміст і структуру пізнання психічних властивостей людини у теорії 

психологічного праворозуміння, а саме: емоції, почуття, воля та інтелект. За 

визначенням ці властивості однакові, проте концептивно мають розбіжності, 

обумовлені психологічними типами адресатів, їхнім індивідуальним досвідом, 

інтелектуальним рівнем, ставленням до права – усе це змінні, які створюють 

умови для множинності, варіативності інтерпретацій правової матерії, зокрема, 

коли йдеться про моделі формування ціннісних концептів, перш за все в межах 

її психологічного простору – комплексу фізичних, соціальних і психологічних 

явищ, із якими людина себе ототожнює (територію, особисті предмети, 

соціальні прив’язаності, установки тощо). Також функціонально поняття 

виявляють когнітивну динаміку суб’єктів права, адже будучи 

загальновизнаними узагальнені поняття, перш за все про емоційні та оцінні 

критерії, характерні для конкретної правової системи (культури), обʼєктивно 

складають соціально-психологічну базу, на основі якої стає можливою правова 

комунікація. 

Праворозуміння як відображення в юриспруденції основоположних 

(аксіоматичних) характеристик правової реальності, психологічно тільки 

розуміння права – психічні процеси сприйняття, формування та відтворення у 

дії образу права на основі передрозуміння і використання знань, умінь, навичок 
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тощо; розуміння у правовій сфері – психічні процеси когнітивного змісту 

(осмислення, переосмислення, рефлексії тощо) всього того, що пов’язано з 

правом. За аналогією з розумінням у політиці, розуміння у правовій сфері 

постає як впевненість суб’єкта в адекватності людини уявлень про зміст 

впливів, коли розуміння не ототожнюється зі знанням, оскільки є можливими 

розуміння без знання і знання без розуміння. Для розуміння характерним є 

відчуття як психічні процеси внутрішньої зв’язаності, організованості явища. 

Результат розуміння суб’єктивно унікальний для людини, але мимовільний, 

оскільки визначається специфічними культурними умовами [84, с. 409]. Без 

розуміння у правовій сфері особливостей психічних властивостей суб’єкта 

неможливими стають втягненість у правові відносини, відповідність поведінки 

вимогам правових приписів, постановка цілей і завдань з використання 

правових засобів, прийняття правових рішень тощо [85, с. 50], проте виникають 

передумови для втрати динаміки вияву особистісного психічного потенціалу 

(творчості) і посилення конформності до вимог / норм своєї соціальної 

спільноти [86, с. 271]. Психічні детермінанти також визначають 

самоідентифікацію людини як члена нації та приналежності до наявної у неї 

правової системи. Правосвідомість як розуміння цінності й самої природи 

права громадянами пов’язана з їх адекватною і неупередженою само 

ідентифікацією в суспільстві. І, навпаки, психічна індиферентність до права 

означатиме для людини симуляцію ідентичності, яка їй потрібна від природи, 

неможливість духовної самореалізації, нагнітання внутрішнього конфлікту у 

суспільстві – розкол на аутсайдерів, тих, хто прагне бути ними, та маргіналів 

[87, с. 306-307]. Не можна видавати закони без урахування соціальної 

психології, не можна застосовувати їх, не враховуючи психологічного світу 

індивіда. Психологічні процеси різних рівнів - така ж реальність, як і 

економічні або політичні процеси. Право опосередковується ними, живе в них, 

проявляє через них свою ефективність. Практичний юрист не може ігнорувати 

того факту, що часто здійснює свою діяльність, не знаючи законів, всупереч 

законам, в обхід законів, при прогалинах в законі і т. д. [116, c. 393]. 
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Формально-юридична фіксація основ організації та функціонування 

органів публічної влади на конституційному рівні в усіх країнах світу, окрім 

власне правових ідей, передбачає акценти на політичних, економічних чи 

інших соціально детермінованих проблемах, вирішення яких найбільш 

актуальне для нації на конкретно історичному етапі її розвитку. Наприклад, 

у розділах 27 і 28 ст. 2 Конституції Республіки Філіппіни зазначено, що 

держава підтримуватиме чесність та доброчесність на публічній службі та 

вживає позитивних та ефективних заходів. Керуючись раціональними умовами, 

відповідно до закону, держава приймає та здійснює політику повного 

публічного розкриття змісту усіх своїх дій, що стосуються суспільних 

(публічних) інтересів [54]. Для України та низки інших держав не менш 

важливо мінімізувати, проте конституційно-правових норм відповідного змісту 

у них немає. Ідеї, норми-принципи, норми-декларації існують у таких країн на 

рівні доктрини і природного права, а також отримують своє матеріальне і 

процесуальне розгортання традиційно у лоні норм кримінально- 

і адміністративно-правового характеру. Доцільно було б ідею чітко виписати у 

конституції, наприклад, під час останніх змін до неї в Україні 02.06.2016 р. або 

внаслідок перетворень основного закону держави, які обіцяє здійснити 

політична сила, що отримала президентські повноваження і більшість місць у 

парламенті України у 2019 р., хоча такого наміру ця сила ще не визначила. 

Водночас питання політично і практично залишається актуальним для 

осмислення та вирішення не тільки на конституційно-правовому рівні, але й 

у межах інших галузей права, де формально-юридично зумовлені ризики 

провокують недоброчесну поведінку публічної влади, зокрема й її виконавчої 

гілки. 

На відміну від парламенту і суду, виконавча влада найбільш 

безпосередньо спілкується з населенням всіх прошарків і на всіх рівнях. 

Ефективність діяльності апарату управління значно зростає, коли всі основні 

сторони його складної діяльності врегульовані правом, коли його працівники 

широко використовують досягнення науки і техніки в цілях наукової 
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організації управлінської праці, а також керуються публічними інтересами, 

виявляючи на роботі виключно свої чесноти [55, с. 87], не потураючи своїм 

порокам й не спокушаючись на хабарі та інші прояви. Це вимагає детальних 

правових норм, які забезпечують ще на етапі відбору кандидатів на відповідні 

посади в органах публічної адміністрації визначення їхньої належної 

кваліфікації і доброчесності. Належне правове урегулювання таких і тісно 

пов’язаних із ними питань покликане запобігати за рахунок елімінації –  

сукупності умов та факторів, які закладені у системі державного управління та 

які визначають можливість виникнення неправомірної поведінки і створюють 

небезпеку настання негативних наслідків для життєво важливих інтересів 

особистості, суспільства, держави [56, с. 93], у т. ч. під час надання 

адміністративних послуг, забезпечення її якості та реалізації покладених на 

публічну владу завдань, програм і планів розвитку, а також інших подібних 

проєктів. В українському законодавстві ризик визначено як ймовірність того, 

що відбудеться подія правопорушення яка негативно вплине на досягнення 

органом влади визначених цілей та завдань [57]. 

Оцінка ризиків відбувається щонайменш на двох рівнях публічного 

адміністрування: а) нормативно-правового регулювання відповідних видів чи 

сфер діяльності (зважування ризиків у НПА та/або їх проєктах); б) 

правозастосування – фактичних процесів проведення такої діяльності, зокрема 

як компонент у реалізації контрольних повноважень уповноважених органів чи 

посадових осіб, включно з використанням специфічних управлінських засобів, 

з метою виявлення відповідних практик, поведінки. Застосування відповідних 

методів оцінки на етапі нормопроєктування дозволяє попереджати виникнення 

інституційних передумов деформацій в адміністративних процедурах. У цій 

сфері накопичено найбільший досвід щодо розробки методик оцінки ризиків 

[25, с. 113; 58, с. 13]. А ось найбільше ризиків виникає вже на стадіях 

виконавчо-розпорядчої роботи (управління) – видання актів застосування норм 

права, які є підставою для виникнення, зміни і припинення правовідносин. 

Управління в будь-якій сфері життя суспільства виражається в сукупності 
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правових норм, що описують механізми швидкого створення правильних 

рішень як в питаннях стратегії, наприклад, ефективності форми власності на 

землю, виробничі потужності та інші матеріальні ресурси, так і тактики. 

Управлінським питанням також є здатність виконавчої влади держави 

забезпечувати максимальне використання досягнень кожної галузі в усіх інших 

напрямах розвитку. Наприклад, наукові відкриття, інформаційні технології, 

інфраструктурні об'єкти одночасно є окремими предметами управління і 

частиною будь-якого іншого предмета публічного адміністрування. Відповідно, 

якщо зміст всіх напрямів роботи чиновників тісно перетинається, то так само 

збільшуються та ускладнюються ризики, а їхня профілактика є композиційно 

вигадливою. Важливо розуміти природу і зміст предмету напрямів роботи 

публічної адміністрації, а саме: 1) достатності підстав для виокремлення 

функцій за предметною ознакою критичної маси однорідних відносин і 

суміжних питань як всередині, так і поза межами держави (за критерієм 

юридико-географічного простору роботи); 2) суб'єктно-об'єктної дистанції 

функції – оперативного здійснення чиновниками перших ступенів ієрархічної 

структури виконавчої влади і/або при безпосередньому контакті з населенням 

на дистанції, з кабінету; 3) темпоральної основи професійного 

правозастосування та інших видів управління – урахування ступеня сталості 

роботи чи актуальності й тривалості тимчасового характеру завдань, 

трансформацій тимчасових (еволюційних) [59, с. 176] завдань у постійні. Це 

відображає здатність виконавчої влади пристосувати свій апарат управління і 

примусу до належного виконання нових завдань, а також можливості 

враховувати відмінності процесів розвитку суспільного життя, його рух у часі, 

поєднання процесів відтворення одних елементів суспільних відносин і зміни 

інших, за умов раціонального використання публічних ресурсів і досягнення 

максимального ефекту для публічного інтересу. 

Добрі знання предмету функціонального навантаження публічної 

адміністрації гарантують уникнення ризиків тільки за наявності щирої волі 

застосувати ці знання доброчесним способом. Вольовий аспект втілений в 
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методах роботи, а саме: у примусі до виконання норм права або стимулюванні 

їхньої добровільної реалізації. Ця класифікація виникає за ознакою ініціатора 

рішення про необхідність діяти/утримуватися від дій відповідно до норм права 

і відповідальності за таке діяння. Тут ініціатива буде означати зародження, 

формування вольового акту, який спрямований на виконання норми права, і 

реалізація цього акту волі. Відповідальність суб'єкта права означає органічне 

сполучення нових дій (бездіяльності) з попередніми і наступними актами 

проявів волі (діяннями), які об'єднані єдиною метою соціального прогресу, 

зокрема повноцінної реалізації прав людини та суспільства. Теоретично, беручи 

до уваги ці логічні взаємозв'язки, диспозитивним (добровільним) методом 

роботи публічної адміністрації залишається правотворчість і акти застосування 

права, результати яких виконують добровільно тільки тоді, коли переконані 

в їхній істинності і/або вірять в авторитет посадової особи і/або колегіального 

суб’єкта публічної адміністрації. Істинність норми права підтверджується 

практикою їхнього успішного застосування. Основою поєднання юридичної та 

управлінської адекватності стають чесноти чиновників, як результат їхньої 

духовності, порядності. У цьому разі потреби застосувати інструменти 

вмовляння і/або примусу зникають, але перманентно актуалізуються відносно 

правопорушників, у т. ч. під видом рекомендацій, тобто орієнтації на 

конкретний варіант поведінки або дій, бажаних з точки зору держави й 

відкритого суспільства. Однак в реальному житті перманентні недосконалість 

(застарілість, надмірна ускладненість, неоднозначність, оціночність та ін.) 

законодавства та соціальна неоднорідність потреб, інтересів, наявних ресурсів,  

зовнішніх умов та інших життєвих фактичних обставин як на рівні органів 

виконавчої влади держави, так і серед пересічних громадян, робить стандарти 

правової системи відкритого суспільства нормами-деклараціями, до яких це 

суспільство прагне, створюючи сприятливе тло для широкого використання 

методів примусу публічною адміністрацією, парною категорією якого стають 

ризики. При цьому такі ризики зростають там, де збільшується вага публічного 

примусу для повноцінної реалізації прав людини та інших суб’єктів суспільних 
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відносин, який, як відомо, завжди має нормативно не визначену частку 

дискреції та низку інших перманентно не вирішуваних проблем із належним 

процесуально-правовим унормуванням, відповідно до принципу верховенства 

права. На важливості усвідомлення праксеологічних і онтологічних його 

зв’язків наголошують судді та вчені, відзначаючи, що ідея верховенства права 

охоплює не тільки змістовний аспект (правового відношення між людиною і 

державою на засадах визнання людини вищою соціальною цінністю), але й 

процедурний аспект, який базується на вимогах відповідності правотворчої та 

правозастосовної практики певним стандартам: забороні зворотної дії закону, 

вимозі ясності, узгодженості та передбачуваності закону; вимозі щодо 

однакового застосування законів, зокрема під час покарання правопорушників 

виключно на підставі закону та ін. [60, с. 10]. Адже маючи величезну кількість 

працівників, публічна адміністрація, на чолі з Президентом та його довіреними 

топ-радниками не в змозі контролювати доброчесність діянь їх усіх. У цьому 

зв’язку, можливо, найголовніше, що за таких умов неналежного контролю й 

безкарності наявні у чиновників публічні повноваження підстава для 

зловживань [61, с. 337] 

З’ясування сутності цих проблемних питань яскраво ілюструє 

характеристика ризиків у сфері діяльності правоохоронних органів, до яких 

зараховуємо чинники зі структури правового регулювання доброчесності та 

економічних відносин відповідними інститутами адміністративного і 

кримінального законодавства, а саме: 1) передчасну лібералізацію 

адміністративного, фінансового, кримінального, кримінально-процесуального 

та інших галузей законодавства; відсутність, нерозвиненість, колізійність та 

інші вади законодавства – низьку якість законів, їх неузгодженість та 

недосконалість контрольно-наглядової системи, нечіткість процедур 

правозастосовної діяльності. Процеси реформування основ економіки та 

економічної практики суттєво випереджають їх законодавче забезпечення, 

наприклад, приватизація за відсутності відповідного законодавчого 

регулювання, контролю та інститутів відповідальності; відсутність 
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відповідальності за податкові правопорушення, зокрема ті, які зумовлюють 

тіньову економіку; 2) фінансові/економічні кризи і політичну нестабільність; 

втрати морально-етичних установок, пов’язаних із майновою нерівністю 

громадян, суттєвим майновим розшаруванням населення й зубожінням його 

широких верств – пенсіонерів, публічних службовців, що схиляє їх до 

хабарництва, та інших; 3) розпорошення повноважень суб’єктів системи 

контролю за умови відсутності єдиного органу державного контролю, 

обмеження їхніх повноважень, зокрема з використанням інститутів 

адміністративного і судового оскарження; 4) неконтрольовані процеси 

правомірності цілей створення й функціонування організацій, зокрема 

підприємницького змісту, які фактично займаються фіктивним 

підприємництвом без угод, реально наповнених господарською діяльністю, для 

переведення у готівку грошей підприємств реального підприємництва, які 

приховують свої прибутки і ухиляються від їхнього оподаткування; 

5) неспроможність правоохоронної і податкової систем ефективно протидіяти 

правопорушенням у сфері економіки та низький рівень матеріального 

забезпечення посадових осіб правоохоронних органів, особливо нижньої й 

середньої ланок, що призвело до дискредитації, втрати престижу державної 

служби, службових апатії, деформацій, фрустрації, крадіжок публічних 

ресурсів в умовах неможливості досягти успіху у житті публічними способами, 

забезпечивши собі і своїй сім’ї конституційно гарантовані відтворення й 

розвиток, й втрати довіри від громадян; 7) відсутність системного підходу у 

боротьбі зі злочинністю у сфері економіки, й щирого бажання цього у вищого 

керівництва держави та великих підприємців, підміна її епізодичними й 

показовими кампаніями, що зумовило виникнення безкарності на всіх рівнях, 

насамперед чиновників керівного складу центральних органів публічної влади 

та органів місцевого самоврядування; 8) відсутність достатньо вичерпних норм, 

які були б безпосередньо спрямовані на профілактику й зниження рівня 

правопорушень у сферах оподаткування, витрат публічних фінансів та інших 

сферах, високого ризику [25, с. 133-135]. 
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Насправді порушує право людини: право на свободу, яке може бути 

реалізоване лише у громадянському суспільстві, де влада надає блага 

відповідно до діючих законів, загальних для всіх, і спрямованих на загальне 

благополуччя [62, с. 484]. Передумови забезпечення людської свободи й 

профілактики ризиків у сфері публічного адміністрування вбачаються у 

формуванні важливого для націєтворення й економічного фундаменту 

верховенства права середнього класу через механізми фіскальної політики 

(збалансування податкового навантаження, адміністрування бюджетних 

надходжень) і політики розподілу доходів публічних бюджетів та фондів (яка б 

стимулювала громадян до соціально корисної активності й виключала б різку 

поляризацію статків серед них); систем освіти (підвищення якості освіти, 

забезпечення зв’язку університетської освіти з практичним набуття навичок та 

ін.) й іншого духовно-культурного розвитку. За таких умов можливості 

працевлаштування у публічній адміністрації та інших органах державної влади 

високоосвічених й доброчесних фахівців зростають, елімінуючи практики 

непотизму, клієнтелизму (лат. clientēla; фаворитизму, кумівства) і тому подібні 

роботи «потрібних людей» з «вигідними знайомствами та зв’язками» 

[63, с. 335]. 

Враховуючи вищенаведені характеристики ризиків, успішне 

функціонування публічної адміністрації у відкритому для прогресу на підставі 

доброчесності суспільстві передбачає елімінацію цих ризиків за рахунок 

кореляції власних діянь і нормативно-правових засад роботи відповідно до 

правових принципів. Сутнісні ідеї такої діяльності враховують політичну і 

правову унікальність виконавчої влади в механізмі публічної влади за такими 

параметрами, а саме: 1) природно-правової вимірності управління й 

правотворення, контролю і примусу. Це означає, що розроблені й ухвалені 

публічною адміністрацією правові підзаконні акти реально забезпечують рівні 

й справедливі умови відтворення, накопичення, обліку та розподілу благ. Ця 

публічна адміністрація є повноцінною, ієрархічно замкненою, технократичною 

системою [64, с. 282-283], що складається з професійних й порядних 
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чиновників, які знають, розуміють й впроваджують у своїй роботі найкращі 

людські чесноти і правові стандарти; 2) зумовленості роботи публічної 

адміністрації і кожного її окремого чиновника потребами людини і соціального 

прогресу; 3) врівноваження владою парламенту і судів [65, с. 57]. Поділ 

повноважень вимагає від судової влади контролювати діяння президента та 

інших посадових осіб органів виконавчої гілки державної влади, коли вони 

суперечать законодавчим чи конституційним положенням. Для посилення 

правової законності виконавчого процесу та захисту від зловживань відповідно 

до ідеї справедливості, у т. ч. в умовах воєнного часу [66, с. 150]. Схвалені 

парламентом закони тільки у загальних рисах визначають й підкреслюють 

загальнообов’язкові правила поведінки. Деталізацією цих правил займається 

уряд та його система органів, ухвалюючи акти підзаконного змісту і 

застосовуючи їх. Також уряд взаємодії із парламентом, користуючись своїм 

правом законодавчої ініціативи. Він вимагає від парламенту схвалення 

внесених ним законопроєктів у потрібній йому редакції, що фактично усуває 

депутатів парламенту від відповідальності за результати його соціально 

корисної дії та ефективності, перекладаючи її на публічну адміністрацію. При 

цьому природно, що уряд залишається підзвітним парламенту за свої акти, дії 

та бездіяльність. Кожного міністра чи іншого керівника органу виконавчої 

гілки публічної влади сприймають як відповідального за свої власні рішення та 

за всі дії очолюваного й контрольованого ним відомства [67, с. 243, 228]. 

Парламентський контроль над президентом держави в реальному житті не 

суттєвий, стосується, як правило, здійснення президентом злочинів. З огляду на 

владу президента країни, навіть якщо він вчинить злочин, то ймовірність 

доведеності складу злочину і притягнення до кримінальної відповідальності 

невелика. Враховуємо, що його повноважень часто цілком достатньо для того, 

щоб перешкодити цьому в перспективі будь-якого відрізку часу; 

4) незалежності від волі окремих суб’єктів всередині публічної адміністрації, 

якщо вона спрямована на задоволення приватних інтересів всупереч інтересам 

суспільства; 5) єдності системи органів публічної адміністрації, хоча кожен з 
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них може мати відмінні один від одного правові позиції. «Виконавча публічна 

влада унітарна», усі її компоненти, структури конституюють різні підходи до 

вирішення одних й тих самих питань у канві різних предметів діяльності та 

зумовлених ними повноважень й відповідальності [68, с. 6-7, с. 5]; 

6)  стресостійкості – майстерності й доброчесності управління і збереження 

ефективності роботи при будь-яких спокусах задовольнити власний приватний 

інтерес за рахунок публічних інтересів, а також навантаженнях політичного, 

військового і/або з іншим змістом, зокрема в умовах загрози національній 

безпеці, крайньої необхідності; 7) універсальності – охоплення всіх правових 

відносин; 8) професійної та добропорядної ефективності – виявлення під час 

публічного адміністрування своїх компетентностей, їхнього розвитку та інших 

людських чеснот з метою максимального задоволення інтересів громадян, 

відповідно до загальнолюдських природно-правових цінностей. 

Отже, ризики в сфері публічного адміністрування являють собою 

чинники (передумови) онтологічно об’єктивного й суб’єктивного характеру, що 

за несприятливих для існування доброчесності обставин перетворюються на 

умови для чиновників. Відповідно доброчесне в умовах несуттєвого потенціалу 

ризиків виконання публічною адміністрацією функцій у відкритому суспільстві 

передбачає її відповідність спеціальним правовим принципам (ознакам): 

природно-правовій вимірності управління й правотворення, контролю і 

примусу; зумовленості роботи потребами людини і соціального прогресу; 

збалансування владою парламенту і судів; незалежністю внутрішніх структур 

одна від одної у питаннях змістовного наповнення своєї діяльності, відповідно 

до законодавчо визначеної компетенції; єдності системи органів; 

стресостійкості; універсальності вирішення усіх підвідомчих питань у межах 

країни та за кордоном стосовно  власних громадян та інших цінностей; 

професійної та добропорядної ефективності. Ступінь фактичної відповідності 

публічної адміністрації цим та іншим правовим засадам елімінації ризиків з її 

професійної діяльності в умовах трансформації правової системи відкритого 

суспільства являє собою пряму пропорційну залежність зі станом відкритості 
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останнього. При цьому сама наявність знань і високоякісного законодавства, 

що відповідають правовим стандартам відкритих суспільств, повинні 

обов'язково супроводжуватись реалізацією цих знань і норм у діях всіх органів 

виконавчої гілки влади держави, інакше нація буде неминуче слабшати до тих 

пір, поки не зникне як єдине ціле соціальне утворення. Корисно мати і 

застосовувати ті конституційні моделі урядового правління, що найбільш 

ефективні для конкретного історичного моменту часу та засновані на ідеї 

верховенства права, зокрема й незмінності фундаментальних положень, які 

стосуються прав людини і загальноправових питань устрою публічної влади. 

Водночас специфічними рисами таких моделей, які зумовлюють доброчесну, 

професійну та у підсумку ефективну роботу публічної адміністрації стають 

конституційні положення деталей компетенції, призначення членів уряду, голів 

місцевих органів виконавчої гілки влади держави, співвідношення повноважень 

центральної і місцевої публічної влади (питання децентралізації публічних 

коштів, повноважень та відповідальності) та інші норми, трансформації яких 

об’єктивно зумовлені потребами забезпечення прав людини і сталого розвитку 

суспільства. Вони можуть бути найбільш прийнятними для застосування в одні 

періоди розвитку суспільства і абсолютно неприйнятними в інші періоди 

розвитку. 

Отже, психічні властивості людини складають ядро пізнання та 

осмислення права в межах психологічної теорії праворозуміння, відіграючи 

визначальну когнітивну роль для дослідника. Розгортання їхнього потенціалу 

відбувається через вивчення психічних ресурсів відчуття, сприйняття та 

розуміння права, а саме: емоцій, почуттів, інтелекту та волі. Психічні 

характеристики людини у праві модулюються на основі її аксіологічного 

егоцентризму – ціннісних уподобань на відбір, аналіз та систематизацію 

матеріалу правових сутності та змісту в обʼєктивно існуючих конкретно-

історичних умовах життя. Така самоідентифікація людини виявляє у неї 

розвинену правосвідомість (правову культуру), зокрема її психологічний зріз – 

індивідуальні психічні процеси та стани ототожнення себе з повноцінним 
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членом нації, її правового простору. Психічні властивості відображають 

гносеологічні можливості людської свідомості (сфери людської душі), 

специфіку відображення у ній (відчуття, сприйняття та розуміння) та її 

поінформованості про предмети, а також творити знання і способи його 

існування. Метою права стає формування особистостей, діяння яких свідчать 

про те, що вона на грані своїх можливостей проявила себе як високорозвинута в 

духовно-моральному аспекті особистість (акме від дав.-гр. ακμή – найвища 

точка, вершина). На практиці ідеальна модель розкладається. За рахунок 

класифікаційного розподілу виокремлюємо типи, види та інші форми реального 

вияву найвищого стандарту набору необхідних психічних властивостей у житті. 

Наприклад, за критерієм психічного розвитку виокремлюють незрілих 

(інфантильних) та зрілих (дорослих) людей. Відповідно серед властивостей 

зрілої особистості у праві виокремлюють всебічний інтелектуальний, 

перцептивний та вольовий розвиток (правова освіченість, інтелігентність, 

уміння користуватися правовими знаннями в своїй діяльності, культура 

юридичного мовлення і правореалізації, наукове світорозуміння), 

працьовитість, творчість у роботі, ініціативність, принциповість, вимогливість 

до себе і до інших, гуманність [91, c. 380]. Утім ці питання стануть предметом 

наших подальших наукових пошуків. 

2.2. Концепт та характерні особливості психічних станів як складових 

психологічного типу праворозуміння 

Психічний стан - це цілісна характеристика психічної діяльності за 

певний період часу, що показує своєрідність протікання психічних процесів в 

залежності від розкритих предметів і явищ дійсності, попереднього стану і 

психічних властивостей особистості. Це поняття дозволяє охарактеризувати 

відносно стабільний період функціонування психічних процесів, обумовлений 
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психічними явищами, що відображаються; індивідуальними особливостями 

психіки особистості та її попереднім станом [103, с. 18]. Психічний стан також 

визначають як інтегральну характеристику людини в конкретний проміжок 

часу, що відображає домінуючі відносини і мотиви, якісні своєрідність і ступінь 

напруженості його переживань, рівень функціонування його пізнавальних 

процесів, міру вольової активності і мимовільної активації, точність і 

стабільність саморегуляції [104, с. 18]; реакцію функціональних систем і в 

цілому організму на зовнішні і внутрішні впливи, спрямовану на збереження 

цілісності організму і забезпечення його життєдіяльності в конкретних умовах 

проживання» [105, с. 111-112]; специфічне, характерне для певного актуального 

відрізка діяльності співвідношення і взаємодія компонентів психіки, яка 

виступає як тимчасово виникла функціональна система, спрямована на 

досягнення певного результату [106, с. 16]; відображення особистістю ситуації 

у вигляді стійкого цілісного синдрому в динаміці психічної діяльності, що 

виражається в єдності поведінки і переживання в часі [107, с. 37]; один з 

можливих режимів життєдіяльності людини, на фізіологічному рівні 

відрізняється певними енергетичними характеристиками, а на психологічному 

– системою психологічних фільтрів, що забезпечують специфічне сприйняття 

навколишнього світу [108, с. 114-115]. Наприклад, джерелом рішення суду стає 

психологічний стан судді, його правові уявлення, емоції, переживання; рішення 

він приймає фактично інтуїтивно [110, с. 60]. 

Бінарна композиція емоцій та почуттів як єдине ціле сукупно з ресурсами 

волі та інтелектуальних здібностей змістовне наповнює психічний стан 

«усвідомлення готовності до дій»: емоційний імпульс за нормального перебігу 

відносин набуває форм юридично прийнятних дій – наближатися чи уникати; 

повідомляти, кричати, співати чи рухатись; мститися; відсутність бажання щось 

робити; втрату інтересу або контролю тощо. Зміни у стані готовності до дії – це 

збудження, дія/переключення  уваги, втрата інтересу. Вони проявляються у 

поведінці, наприклад, в виразі обличчя та організованій дії. Значущі структури 

логічно пов'язані з формами готовності до дій. Події, оцінені з точки зору їх 
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значень, - це емоційні імпульси до дій у доступних режимах готовності до дії та 

варіаціях їх зміни, що відповідає системам поведінки та загальним режимам 

реагування, якими люди наділені, а саме: програмам для вроджених моделей 

поведінки, (елементарна оборонна та агресивна поведінка, сміх і плач та 

універсальна міміка); загальним схемам активації чи дезактивації надмірності, 

непрямого збудження та апатичної реакції, гальмування тощо. Кожна емоція 

приховує переживання, тобто більш-менш стійку диспозицію віддавати 

перевагу окремим психічним станам свого психічного світу. Зрозуміло, що 

люди цілком і сліпо не піддаються механізмам дії емоцій, а особливо, коли 

йдеться про участь у відносинах, що врегульовано законодавством, й додають 

до них відповідні реакції інтелекту та інших складових власної психіки [137, 

с. 351], виявляючи комплексний ефект антропної енергії у праві. 

Психологічний вплив, використання закономірностей психотехніки 

спілкування  необхідні елементи будь-якого спілкування [114, с. 104], 

наприклад, під час встановлення психологічного контакту з особою, яку 

обшукують (переконання, створення в обшукуваного перебільшеного уявлення 

про поінформованість слідчого тощо), щоб особливості її психології дозволили 

правильно визначити напрям пошуків за емоційними реакціями людини; 

допиту, коли слідчий спонукає допитуваного зосередити свої думки на певних 

обставинах, викликає певні асоціативні зв'язки тощо, не позбавляючи його 

можливості вільного вибору лінії поведінки [115, с. 358, 286, 255]. Динаміка 

зовнішніх і внутрішніх умов детермінує появу станів - системи виражених в 

значимій ситуації психічних властивостей і функцій, особливості прояву яких, 

співвідносяться з цілями діяльності та умовами ситуації. Це різнорівневі 

характеристики індивідуальності, що виявляються як відносно стійка форма 

цілісної психічної діяльності в конкретній ситуації. З часом відносно типових 

обставин, до яких людина потрапляє регулярно, відбувається закріплення форм 

психічної діяльності - певного алгоритму взаємодії компонентів психіки і її 

сфер. Таким чином, формуються стани, характерні для деяких ситуацій, 

наприклад, мобілізації, стомлення, спокою і ін. Психічний стан формується з 
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метою адаптації до змін зовнішніх (право, соціум, діяльність) і внутрішніх 

(мотиви, правові відносини та ін.) умов ситуації. Багаторазова актуалізація в 

стані певних психічних процесів веде до їх закріплення і перетворення в стійкі 

властивості. Наприклад, якщо людина регулярно має справу з перепонами у 

реалізації своїх прав, проте постійно, самостійно або за допомоги професійних 

юристів домагається кінцевої мети, то ці прояви вольових зусиль з часом 

стають звичними і формується вольова якість – наполегливість. Сформовані в 

певних станах властивості індивідуальності в свою чергу і самі впливають на 

актуалізацію станів. Таким чином, у психічних станах одночасно представлені і 

структура, і зріз розвитку особистості, що визначає їх як інтегральну динамічну 

характеристику індивідуальності [109, с. 25-26]. Аналіз психічного стану з 

фізіологічної точки зору переконує, що це процес, який відбувається на 

певному рівні збудження чи гальмування у межах однієї аналізаторної системи 

або кори головного мозку в цілому (гальмування – сон, збудження – неспання). 

Фізіологічною основою психічних станів є функціональні рівні (фазові стани) 

кори великих півкуль головного мозку. За характером виникнення психічні 

стани можуть бути умовно рефлекторними й безумовно рефлекторними. Вони 

формуються в певних обставинах (під дією подразників правового середовища) 

або під впливом внутрішніх станів організму. Фізіологічні механізми психічних 

станів розкриваємо через їхні характеристики тимчасових механізмів діяльності 

мозку – нейроімпульсних слідів та їхнього під впливом подразника (композиції 

подразнень). Домінуючий набір психічних подразнень та слідів виявляється у 

стійкості психічного процесу на певному рівні з відповідним зарядом енергії, 

яка йде від подразнень. Цей критерій дозволяє класифікувати психічні стани. 

Виникаючи на основі минулих зовнішніх впливів, відображених у мозку, 

зазначені композиції (домінанти) регулюють поведінку людини у правових 

відносинах. Наприклад, увага як психічний стан людини у праві являє собою 

ясне сприйняття права та релевантні йому продуктивні мислення й діяльність. 

Психологічна установка (передробочий стан, оперативний спокій, 

випереджаюче відображення, акцептор дії) людини відносно права – це 
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нервовий механізм, який відображає характерні особливості майбутньої 

фактичної діяльності/активності й випереджає її, є фізіологічним вираженням 

готовності до дії, установці організму, що виникає з приводу зовнішнього 

подразнення (впливу) в порядку підготовки до майбутньої роботи, певний 

нахил організму до майбутньої конкретної діяльності, готовність людини діяти 

певним чином у правовій реальності [12, c. 88]. 

Для класифікації психічних станів людини у правових відносинах за 

критеріями тривалість, значення для діяльності, рівень напруженості, 

домінування будь-якої сфери і іншими, їх неможливо об'єднати в систему 

класів, де обсяги та змісти понять психічних станів одного класу не будуть 

перехрещуватися, а тому прийнятним стає принцип, що пояснює причини 

спільності станів різних видів, які належать до конкретного класифікаційного 

розподілу. У якості основних принципів наукових класифікацій в природних і 

соціальних науках, виступають теорії, що пояснюють закономірності зміни 

досліджуваного явища. Зміна психічного стану – його динаміка, реалізується за 

допомогою саморегуляції. Саморегуляція визначає прояв всіх інших 

характеристик стану (часу, простору, структури, функцій і динаміки) і може 

розглядатися як найбільш суттєва властивість цього явища. Поділ психічних 

станів на підставі особливостей саморегуляції передбачає виокремлення двох 

груп – мимоволі і довільно регульованих. До перших зараховуємо сон, транс, 

афект, екстаз, стан «ідеального виконання», галюцинаторні стани. Друга група 

розподілялється на три класи, кожен з яких має свої види, а саме: 1) баланс не 

яскравих емоцій і звичайних вольових зусиль – оперативний спокій, фонові 

стани (звичайні робочі), стартова байдужість, благодушність, релаксація; 

2) домінування емоцій – тривога (мандраж), страх, агресія, стрес, стартова 

лихоманка, стартова апатія, кураж, ейфорія, фрустрація, натхнення, творчий 

підйом, психічне перенасичення, депресивні і невротичні стани; 3) домінування 

вольових зусиль – бойова готовність, мобілізація, мертва точка, друге дихання, 

монотонність, стомлення [13, c. 52-53]. 
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Належність людей до певної групи не здатна нівелювати відмінності між 

ними. Вона лише пом'якшує вплив індивідуальних характеристик, але не 

замінює його. Важливість тих чи інших психологічних змінних залежить від 

напрямку впливу загальної оцінки справедливості. Наприклад, якщо мова йде 

про її вплив на емоції у приватників, то найбільш важливу роль відіграють 

характеристики емоційної сфери, пов'язані з розумінням і контролем за своїми 

почуттями - емоційний інтелект і копінг-стратегії (подолання стресів за рахунок 

об’єднання когнітивних, емоційних та поведінкових стратегій) [41, с. 216]. У 

найзагальнішому сенсі психічне переживання - це елемент психічного життя, 

обмежений в часі [48, с. 16]. 

Об'єктивність функціональних характеристик психологічних станів 

визначається за оцінкою їхньої адекватності для відповідної правової ситуації. 

Стан може об'єктивно відповідати умовам правової діяльності, але суб'єктивно 

сприйматися як неоптимальний. Оцінюючи свій стан як негативний, людина 

намагається скорегувати його. Динаміка стану за кількісною ознакою 

характеризується швидкістю його формування, тобто швидкістю з якою 

функціональна система займе домінуюче положення. У якісному відношенні 

динаміка стану характеризується змінами його компонентів. Якість динаміки 

визначається по тому, наскільки змінилися компоненти актуального стану в 

порівнянні з попереднім: незначно, істотно чи полярно. Наприклад, 

загальмованість змінилася кмітливістю, впевненість - тривожністю, сумний 

настрій - радісним і т.п. Узагальненість динаміки стану визначається за рівнем 

змін, тобто по ефектах прояви стану. На підставі розробленої структурно-

функціональної моделі можна виділити найбільш загальні показники динаміки 

стану  організація діяльності та поведінки. Динаміка будь-якого стану 

пов'язана з організацією поведінки в ситуації і тим самим відбивається на 

розвитку особистості - людина набуває досвід переживання різних ситуацій, 

опановує навичками поведінки в них і т.п. Більш конкретні показники динаміки 

станів  вдосконалення психічних процесів, формування і структуроутворення 

професійно важливих якостей. Розвиток процесів і властивостей характерно не 
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для будь-якого стану. Які саме процеси і властивості будуть вдосконалюватися, 

а які залишаться на тому ж рівні залежить від особливостей стану в конкретних 

ситуаціях і видах діяльності. Найбільш конкретними показниками динаміки 

станів є їхня актуалізації як реакції на ситуації. 

Об'єднання в види, зазвичай, здійснюється на підставі одного з таких 

показників: емоції - стани тривоги, страху, фрустрації, ейфорії, агресії, 

пристрасті, насолоди, туги, радості, печалі, гніву; настрій - комплексні 

характеристики емоційного фону, переживань, почуттів і відносин: 

пригніченість, емоційний підйом, спустошення, оптимізм, песимізм; 

працездатність – активність, пасивність, монотония, стомлення, психічне 

пересичення, сонливість, стан мертвої точки, «друге дихання»; психічне 

напруження - стрес, перенапруження, напруженість, млявість, енергійність, 

розкутість, скутість, релаксація; готовність до діяльності - передстартова 

лихоманка, передстартова апатія, бойова готовність, мобілізація, незібраність, 

стартове байдужість, занурення; ставлення до діяльності – відображають 

відносини і емоції: натхнення, кураж, азарт, творчий підйом, ентузіазм, 

фрустрація; вид професійної діяльності - тренувальні, передстартові, змагальні, 

стану операторів, вчителів і т.п.; ситуації – відображають зв'язок з ситуацією: 

стану очікування, публічності, успіху, невдачі, екзаменаційний стрес, 

посттравматичний шок, післяпологова депресія і інші стани в важких або 

екстремальних ситуаціях; спілкування - особливості взаємин людей: 

самотність, ізоляція, конфлікт, паніка, закоханість, емпатія; свідомість - сон, 

неспання, гіпноз, транс, медитація, кома; психічні розлади – стану депресії, 

іпохондрії, невротичні та неврозоподібні стани, психози, стану марення, 

галюцинаторні стану, істерика, афект, суїцидальні стани і ін. 

Будь-яка діяльність характеризується психічною спрямованістю її 

суб’єктів, наявністю специфічних цілей; особливостями об’єктів діяльності; 

конкретними методами і засобами досягнення мети; наявністю специфічних 

умов діяльності. Виокремлюємо наступні психічні стани та їхні складові. 
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Мотивація/спрямованість особистості – це комплексна якість людини, яка 

являє собою обумовлену ідеальними образами (інформаційними моделями 

навколишнього світу) та ідеалами (цінностями) систему орієнтацій/спонукань, 

що визначає вибірковість відносин і активність людини – практичний вияв 

змісту психічних властивостей людини у психічних станах і процесах. І 

навпаки мотивація  визначається психічною здатністю людини об’єктивно 

сприймати навколишній світ, оцінювати факти та оптимально співвідносити з 

ними міру своїх домагань (психічної спрямованості). Ідеал - це образ, яким 

керується особистість у цьому і який визначає засади плану самовиховання. 

Ідеальне зазвичай викликає переживання подиву, захвату і захоплення, бажання 

працювати над собою, з тим щоб наблизитися до ідеалу. Спостерігаються два 

типи ставлення до ідеалу: 1) споглядальне – людина обмежується захопленням 

ідеалом, вважаючи його недосяжним; 2) діяльне – захоплення ідеальним 

супроводжується виявом енергії з його перетворення у реальні риси власного 

характеру. Мотивація складається з таких елементів: 1) стабільного порядку – 

установки, переконання, вміння, навички, звички; 2) активно-динамічного 

порядку/мінливі – мети, потреби, мотиву, інтересу. До статичних складових 

мотивації людини зараховуємо установки, переконання а ін. 

Установка – психічний стан готовності до дії, відповідно до стереотипів 

(неусвідомлених підстав) попередньої діяльності. Невідповідність стереотипів 

фактам справи вимагає їх корегування для правильного вирішення справи 

(наприклад, помилково інтерпретувати усі докази у напрямі визнання вини 

підозрюваного, якщо вони суперечать один одному). Переконання – вольовий 

психічний стан, який полягає у високому рівні впевненості в отриманні 

конкретних результатів, що ґрунтується на належному вивченні усіх обставин 

справи. Надмірна самовпевненість небезпечна. Вміння – здатність 

реалізовувати на практиці отримані знання. Навички – вміння, виконання яких 

має певний рівень досконалості, у результаті багаторазового виконання. 

Навички дозволяють виконувати Юді швидко та якісно, без зайвого 

напруження. Звички – стійкий психічний стереотип поведінки. 
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Активно-динамічні складові мотивації людини передбачають наступні 

елементи. Мета – усвідомлений образ очікуваного результату діяльності. 

Людина повинна правильно обрахувати свої сили, вміло використовувати 

ресурси соціального середовища для досягнення цілі. Потреба – це 

випробовувана людиною необхідність у певних умовах життя і розвитку; 

спонукають людину до активності. У зв'язку з задоволенням або 

незадоволенням потреб, в залежності від коштів і способу їх задоволення 

людина переживає емоції напруги або заспокоєння, задоволення або 

незадоволення. Широта потреб залежить від рівня розвитку людини і 

матеріальних умов його життя. Дотримуємось класифікації потреб за А. 

Маслоу: 1) фізіологічні (найнижчого рівня) – необхідні для виживання – в їжі, 

воді, захисті, відпочинку, сексуальні потреби; 2) безпеки – захисті від фізичних 

і психологічних небезпек з боку навколишнього світу і впевненість у тому, що 

фізіологічні потреби будуть задовольнятися в майбутньому (покупка 

страхового полісу або пошук надійної роботи з високими соціальними 

гарантіями); 3) соціальні – у приналежності, дружбі, любові – почуття 

приналежності до чого-небудь або кого-небудь, підтримки; 4) поваги – 

особистих досягненнях, компетентності, повазі з боку оточуючих, визнанні; 

5) самовираження, самореалізації – у реалізації своїх потенційних можливостей 

і зростанні як особистості.  У разі не задоволення нижчих потреб, потреби 

вищого порядку можуть не виникати [170]. 

Інтерес – це усвідомлена (чітко визначена людиною подумки у 

конкретних поняттях, а можливо й описана словами) потреба, що полягає у 

вибірковому ставленні до об’єкта/суб’єкта, в силу його життєвого значення й 

емоційної привабливості. Якщо соціальна діяльність людини відповідає її 

інтересам, то вона здійснюється легко і продуктивно. Види інтересів: 1) за 

змістом, матеріальний – виявляється у прагненні до житлових зручностей, 

гастрономічних виробів, одягу і т. п.; духовний – духовні цінностей, їх прагнуть 

високорозвинені юристи; громадський – інтерес до громадської роботи, до 

організаційної діяльності; 2) безпосередній – до самого процесу діяльності: 

http://ekomedtd.com.ua/shpargalki-do-zalkv-ta-ekzamenv/39-emocz-emoczjn-stani.html
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процесу пізнання, оволодіння знаннями, процесу праці, творчості; 

опосередкований – до результатів діяльності: наприклад, до здобуття 

юридичної професії/спеціальності, певного службового і громадського статусу, 

вченого звання, матеріальних результатів праці тощо; 3) за рівнем дієвості 

розрізняють пасивні інтереси – це споглядальні; активні – це інтереси дієві, 

коли юрист не обмежується спогляданням, а діє, опановуючи об’єктом 

інтересу; 4) за обсягом, широкі різнобічні і глибокі; широкі поверхові; 5) за 

стійкістю, стійкі та тимчасові; 6) за цінністю, позитивні і негативні.  

Мотиви – це обумовлені інтересами спонукання до діяльності. Потяг – 

обумовлені потребами (людина не може подумки їх чітко визначити 

конкретними поняттями, а тим більш нездатна їх описати словами) спонукання 

до діяльності. Мотив – форма, причина – зміст, стимули – зовнішні і внутрішні 

подразники, які опосередковують діяння. 

Формування правової культури – це проблема не тільки національного 

рівня, а й питання, яке турбує інтернаціональну спільноту. Над розробкою 

правових норм, які визначають стандарти в області організації доброчесної 

влади та здійснення правомірної поведінки працювали кращі вчені і юристи 

провідних держав Європи та іншої частини світу. Закладені в них ідеї й 

концепції, сформувалися з урахуванням помилок і досвіду багатьох держав. 

Особливість правових регуляторів діяльності в умовах трансформації 

публічного права відкритого суспільства полягає в тому, що вони забезпечують 

реалізацію ідей верховенства права, справедливості, рівноправності, законності 

та інших. Одним з поширених способів впровадження в національну правову 

систему правових стандартів відкритого суспільства в сфері права стають 

практики різних держав, що знаходяться на шляху формування демократичної, 

правової держави і відкритого суспільства, по імплементації положень 

міжнародних актів у вітчизняне законодавство. На такому шляху знаходиться 

Україна і подібні до неї країни. Ратифікуючи міжнародні договори, принципи, 

хартії, рекомендації, вітчизняний законодавець створює основу для формування 

правової культури. Імплементуючи міжнародно-правові норми до внутрішнього 
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законодавства, ми ставимо себе на один рівень з провідними державами і 

уникаємо помилок, які можуть бути допущені в сфері правової культури. 

Водночас такі практики дають повноцінні результати при врахуванні та 

достатній осмисленості їх у рамках національних правових доктрин, тому 

завданням вчених-юристів стає пізнання і створення найбільш прийнятної 

моделі узгодження найвищих стандартів в області роботи зі специфікою 

національного правового світогляду у зазначеній сфері. Отже, подальше 

дослідження буде сконцентровано на вивченні принципів справедливості, 

рівноправності і законності як основоположних ідей феномена верховенства 

права в роботі в умовах трансформацій публічного права відкритого 

суспільства. 

Традиційно влада застосовує правові закони, не намагається підміняти 

парламент, виконавчу і місцеву влади, виявляючи максимальну стриманість в 

інтерпретації законодавства, не створюючи в результаті нових норм права, яких 

не було до моменту їх тлумачення [76, p. 186]. Як влучно підкреслив Дж. Кенні, 

що відіграють важливу роль у цьому завданні, оскільки переважно саме вони є 

місцями, де люди вирішують свої суперечки. У багатьох випадках люди мають 

справи з нестійкою рівновагою інтересів членів суспільства (сторін по справі та 

зацікавлених осіб), яка наражається на небезпеку або вже втрачена, іноді тільки 

для залучених осіб, в інший час для більш широкого кола громадськості. 

Завдання в тому, щоб, за законом, утримати або відновити рівновагу в 

суспільстві [77, с. 210]. 

У системі правових цінностей відкритого суспільства принцип 

верховенства права первинний для трансформацій будь-якого законодавства, а 

тим більш для перетворень норм права про владу. При визначенні його поняття, 

дотримуємося думки І. Стерніна, який відзначив, що концепт як дискретне 

ментальне утворення, є базовою одиницею розумового коду людини, володіє 

відносно впорядкованою внутрішньою структурою, являє собою результат 

пізнавальної (когнітивної) діяльності суспільства і несе комплексну 

енциклопедичну інформацію про предмет або явище, яке відображає, про 
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інтерпретацію даної інформації суспільною свідомістю і щодо суспільної 

свідомості відносно даного явища або предмету [78, с. 258]. Відповідно концепт 

«верховенства права» в рамках порушеної нами теми являє собою осмислені 

уявлення / образи про соціальне домінування права, що відображають як 

об'єктивні, так і суб'єктивні - професійні, особисті та інші - оціночні, 

культурологічні ментальні нашарування та інших членів суспільства. Сутнісні, 

найбільш важливі уявлення про цей феномен у роботі на благо відкритого 

суспільства становитимуть поняття «верховенство права», марковане 

лінгвістами права відповідним терміном (відповідним за смисловим і 

лексичним параметрами словом). 

Зважена позиція інтерпретації поняття «верховенство права» / 

«верховенство правового закону» повинна знаходитися посередині між 

юридичним позитивізмом і природним правовим підходом. Ми не повинні 

вичерпувати зміст верховенство права «верховенством хорошого закону» і 

позбавляти його будь-якої моральної або нормативної основи. Водночас 

крайньою розцінюємо концепцію, яка або надмірно орієнтована на 

доброчесність, або необґрунтовано зосереджена на законодавчому органі. 

Практична реалізація ідеї верховенства права – добра, чесності, гласності, 

загальності, прогресивності та іншого, - завжди залишається надихаючим нас 

ідеалом, повне досягнення якого вимагає виключно конструктивної і 

продуктивної співпраці між законодавчою, та виконавчою гілками публічної 

влади [79, с. 90]. Це сукупність морально-правових цінностей відповідно до 

якого регулюються відносини в демократичному суспільстві, чесно 

розглядаються справи в [80, с. 94]. Результатом тлумачення і застосування 

основ верховенства права є правові позиції конституційних та інших подібних 

за правовим статусом, які сприяють трансформації (модернізації) практики і 

правової системи в напрямках попередження, встановлення правової 

захищеності прав і свобод людини, стабілізації правопорядку, забезпечення 

поділу влади і системи стримувань і противаг у відносинах її гілок [81, с. 115]. 

Коли політичні сили маніпулюють соціально-правовими цінностями (нехтують 
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ними, перекручують їх зміст тощо), щоб приховати чи іншим чином сумнівні 

з точки зору соціального прогресу і навіть репресивні дії держави, заклики до 

верховенства права стають ефективним стартовим майданчиком для критики та 

боротьби за право. У цьому зв’язку ідея верховенства права відіграє незамінну 

роль у збереженні доброчесності та інших основних елементів духу природного 

права [82, с. 444], які обумовлюють виживання суспільства і його прогрес. 

Верховенство права означає, що він зміг знайти баланс між позитивним і 

природним правом, і відобразив його в обґрунтуванні своїх рішень та інших дій 

у справах, що розглянув та вирішив. Такий баланс фактично є золотою 

серединою між правовими нормами, які створила держава, і правовими 

нормами, які держава ще не відобразила в актах законодавства, але мала це 

зробити, тому що такі норми, у т. ч.  змісту, іманентні прогресивним ознаками 

людських відносин. Виходить, що людина виступає в ролі правового і  фільтрів 

законодавчих норм держави. Втілення цього принципу в кожній справі означає 

перманентне, повсюдне, цільове визнання і практичне втілення ідей 

самоцінності людини, найвищої соціальної цінності життя, здоров'я і всіх інших 

прав і свобод людини, а також прав суспільства, характеризуючи, які провадять 

такої якості, виключно доброчесними. Суб'єктивним фактором у зв'язку з цим 

виступає духовний розвиток, в тому числі його душа, інтелектуальні та вольові 

якості, емоції і почуття. Далі визнаємо, що одним з важливих умов 

верховенства права є впевненість громадян і публічної адміністрації в тому, що 

рішення не просто приймаються, а неухильно виконуються в подальшому [83, 

с. 7]. Більш того, підкреслюється, що існування реальної конституції і 

проведення в життя ідеї верховенства права засновані на здійсненні незалежної 

та доброчесної влади, яка складає основу механізму забезпечення реалізації 

прав і свобод людини [84, с. 220], а також на подальшому виконанні 

справедливих рішень кожним членом суспільства. 

Отже, концепт «верховенство права» є комплексним і рамковим для його 

поняття, відображає всю сукупність осмислених уявлень про домінування 

права в умовах трансформацій законодавства про владу відкритого суспільства, 
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зокрема при здійсненні ними та інших функцій. Термін «верховенство права» 

виявляється тільки вдало підібраною лексемою, що максимально коректно / 

адекватно відображає розумово виведений денотат (від лат. denoto - позначаю). 

Його розуміння, дотримання і застосування в умовах зазначених трансформацій 

публічного права відкритого суспільства передбачає вивчення його елементів, 

якими виступають принципи різного змісту і/або обсягу, а саме: рівноправності, 

свободи, справедливості. Відзначається, наприклад, що порушення принципів 

справедливості та рівності при здійсненні загрожує дієвості правової системи 

відкритого суспільства і відображається через нестійкість принципу 

верховенства права, наріжного каменю законодавства у такому суспільстві [85, 

с. 489]. 

Наступною за верховенством права загальноправовою цінністю 

трансформацій законодавства про владу в умовах розбудови відкритого 

суспільства стає справедливість. Залежно від теорій інтерпретації права і ролі 

держави у суспільстві, зміст цього поняття може, як перетинатися з поняттям 

«верховенства права» (при позитивістському підході і 

реалістичному/інструментальному трактуванні ролі держави), так і поглинатися 

їм (при юснатуралістічній інтерпретації та нівелювання ролі держави, за 

прикладом Утопії Т. Мора). Якщо принцип верховенства права є метою, то 

принцип справедливості в діяльності стає шкалою оцінки ступеня досягнення 

цієї мети. При цьому основою самої шкали виступає набір загальнолюдських 

цінностей на конкретному історичному періоді / моменті, який, в свою чергу, 

системно втілений також у принципі верховенства права. Розуміння цих 

цінностей і їх співвідношення в умовах юридичного конфлікту зумовлює появу 

нової категорії, яка в нашій цивілізації семантично маркується словом 

«справедливість» і на різних мовах звучить по-різному (укр. – справедливість, 

белр. – справядлівасць, пт. – justiça, исп. – justicia, фр. – justice, іт. – giustizia, 

лат. – aequabilitas, швед. – rättvisa, араб – إنصاف [ɪnθəθɪn] та інші), але має 

однаково першорядне значення для всіх націй. В англійській мові, наприклад, 

одним терміном «justice» позначається два поняття «справедливість», що 



110 

 

виявляє історично обумовлену на ментальному рівні асоціацію феномена 

справедливості з професійною діяльністю, відображену в лексиці мови. На 

інших мовах перекладається як рівноправність, праведність, правда тощо. 

У роботі справедливість проявляється в уміннях застосувати норми права 

до предмету конфліктних правовідносин. Природа цих правових норм 

об'єктивно нейтральна, а суб'єктивне одухотворення їх значень і надання 

смислів зумовлено інтересами людей (суспільства), які беруть участь у 

конфліктних та суміжних їм відносинах. Як наслідок в умовах трансформацій 

правової системи відкритого суспільства перманентно і послідовно усвідомлює 

і висловлює в рішеннях (діях) кореляцію між предметом спірних правовідносин 

і нормами права, які їх регулюють і максимально забезпечують права людини. 

Виявляється, що система належних до застосування у конфліктних правових 

відносинах норм права визначається їх здатністю максимально сприяти 

реалізації (охороні, захисту) прав (свобод) людини / суспільства. Межі поняття 

«максимально сприяти» в даному контексті встановлюються на підставі оцінки 

та / або співвідношення: а) загальних цінностей, які складають основи 

цивілізаційного рівня розвитку нації (в т. ч. етносів, які входять до складу 

націю); б) цих спільних цінностей з інтересами сторін і іншими обставинами 

справи, яку розглядає; в) релевантних обставин справи норми природного і 

позитивного права, а також у випадках передбачених законом аналогічної 

практики; г) позитивного соціального ефекту рішення у справі. Застосування 

оціночного терміна «максимально можливий» дозволяє характеризувати 

рішення як справедливі. Оцінки максимальної можливості захисту прав і 

громадського правопорядку відрізняються в свідомості громадян різних 

соціальних прошарків суспільства, проте однаково сходяться на передумові 

цього явища – доброчесності. Наприклад, в США деякі представники 

громадськості вважають, що органи занадто м'яко ставляться до злочинців. 

Багато людей вірять в це; вони також вважають, що існує безпосередня 

кореляція між такими вироками (наданням злочинцям надмірно широких 

правових можливостей для захисту) і зростанням злочинності в США [86, с. 
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93]. В Україні деякі співробітники національної поліції дотримуються такої ж 

правової позиції. Більш того, в разі винесення 

недобросовісним / заангажованим необґрунтовано м'якого вироку, наприклад, в 

силу його інтересу, сумлінні оперативні працівники та слідчі, які забезпечували 

розслідування по ньому природно відчувають розчарування (у т. ч. у вигляді, 

латентної депресії, фрустрації), що, в свою чергу, негативно впливає на 

показники ефективності їх роботи в подальшому. 

У підсумку можна вважати, що рішення відповідають принципу 

верховенства права тоді, коли в них права людини (суспільства) стали 

пріоритетним (домінуючим) фактором, тобто вони були забезпечені більшою 

мірою, ніж будь-які інші цінності. Водночас ступінь такого забезпечення 

дозволяє встановити оціночне поняття «справедливість». Людині (суспільству) 

важливо не тільки те, що його позов задовольнили і/або право (свободу) 

захистили. Справедливим таке забезпечення права особа буде вважати тоді, 

коли переконається у тому, що забезпечив його права (свободи) на 

максимально можливому високому рівні, що виражається в конкретних цифрах 

і/або фактах, наприклад, стягнув борг, визначив міру покарання для 

правопорушника, зобов'язав спростувати недостовірну інформацію. Належне 

дотримання цих принципів допомагає людині більш чітко зрозуміти, що 

причина неналежної забезпечення його прав полягає в безвідповідальності 

влади. 

Поряд з принципом справедливості ідея рівноправності допомагає 

пояснити фундаментальне значення втілення верховенства права під час 

трансформацій законодавства про владу у відкритому суспільстві [87]. Це 

соціальний інститут, який сприяє встановленню рівноправності серед людей 

[88, с. 173]. Цей принцип означає, що якщо не тільки відобразив у своїх 

рішеннях і діях пріоритет прав людини, забезпечив їх в максимальному обсязі, 

але і зробив це в однаковій мірі для всіх, то він як мінімум доброчесний і 

професійний. Рішення і процесуальні права учасників у справі не залежать від 

ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
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етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, 

мовних або інших ознак. Формально ці ознаки не дають ніяких переваг нікому з 

учасників процесу. Всі вони наділяються рівними процесуальними правами і 

обов'язками. Як влучно зауважив А. Берч, що забезпечення рівної 

справедливості для бідних і багатих, слабких і сильних стало проблемою усіх 

століть (одним з основних питань філософії права). Люди ніколи не 

переставали сподіватися і прагнули наблизитися до цієї мети. Ми повинні 

знайти способи дати тому, хто просить шанс поборотися на паритетних засадах. 

Ми повинні вивчити і змінити, якщо необхідно, різні ролі, які грають у 

вирішенні правових питань. Для повсюдного утвердження рівності і 

справедливості необхідно бути відкритим (готовим) до змін процедур: 

поширення доступу до змагального, неупередженому і відкритого процесу в 

усіх випадках. В рамках слухань і поза ними повинні достатньо чутливо 

реагувати на прохання пересічних громадян про надання інформації і допомоги 

в навігації по інформаційним системам і сервісам [88, с. 170-171], пов'язаним з. 

Рівноправність суб'єктів права при здійсненні забезпечується тими нормами 

конституції та інших законів. Поділ функцій в державі доповнюється поділом 

функцій в самому процесі. Поділ ролей (функцій) в процесі визначає сутність 

принципу змагальності сторін у цьому процесі. Змагальність і рівність сторін є 

складовими частинами принципу рівноправності учасників спору. Утім усі ці 

ролі не матимуть жодного відношення до рівноправності людей під час 

реалізації, якщо процедури їх здійснення не будуть формально виважені 

законодавцем на предмет доброчесності взаємовідносин та учасників процесу. 

Відповідно законодавчо виписані таким чином процедури повинні знаходити 

своє втілення у фактично існуючих відносинах у. Отже, дотримання 

охарактеризованого принципу під час впровадження законодавчою гілкою 

влади трансформацій законодавства про владу і при здійсненні створює 

необхідні умови для винесення рішень, які відповідають верховенству права і 

сприймаються учасниками процесу як справедливі. 
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Принцип законності похідний від принципу верховенства права. 

Діє правова презумпція законності рішень, згідно з яким вся система держави 

повинна приймати рішення і розглядати справи неупереджено на основі фактів, 

чинного законодавства, у т. ч. ратифікованих парламентом міжнародних 

договорів, прецедентів [89, с. 71]. Апріорі дії (рішення) законні в тому випадку, 

коли вони прийняті згідно з передбаченою у законі процедурою та з метою 

виконання норм закону учасниками спірних правовідносин. Іншими словами 

орган правозастосовний. Першою і головною формою вираження права, 

особливо процесу, стає закон. Незважаючи на різні іманентні властивості 

закону і, закон призначений для визначення загальних правил і стандартів, 

необхідних для суспільства за відсутності [90, с. 687-688]. У 

високорозвиненому, а тим більше у відкритому, суспільстві він має правовий 

характер в абсолютній більшості випадків. Такі закони є втіленням 

прогресивних ідей природного права, концентрованим вираженням яких є 

цінності верховенства права. Водночас у тих націй, розвиток яких повільний 

або відсутній, зміст принципів законності і верховенства права буде суттєво 

відрізнятися. Тоді виявляється заручником ситуації, де внаслідок 

неефективності парламенту і/або виконавчої влади, він змушений 

застосовувати неправові закони, на підставі яких виносить неправові, але 

законні рішення. не може підміняти інші гілки влади. Максимум його впливу на 

поліпшення правової системи таких суспільств буде вичерпуватися його 

спробами максимально вигідно для прав громадян інтерпретувати діючі норми 

законодавства. Роль у таких політико-правових умовах суттєво підвищується, 

адже вони фактично багато у чому компенсують інерцію, відсталість та інші 

варіації неефективної роботи інших гілок публічної влади, у т. ч. зумовлених. 

А тому для таких суспільств критично актуалізується питання створення 

і функціонування системи забезпечення неупередженості та доброчесності. 

Також може використовувати передбачені в процесуальному законі 

повноваження, які дозволяють йому безпосередньо або через верховний суд 

звернутися в конституційний суд задля визнання неконституційною тієї норми 
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права, яка явно має не правовий характер і зачіпає фундаментальні права 

людини. Отже, трансформації законодавства в умовах розбудови відкритого 

суспільства передбачають формування правових механізмів забезпечення 

правової культури та можливостей для нього ухвалювати рішення відповідно 

до природних прав людини, з урахуванням суті ідей справедливості та 

рівноправності, на підставі чинних законів. В умовах достатнього соціально-

економічного і правового захисту він, мотивований тільки правовими і та 

іншими духовними цінностями, своєю професійною діяльністю сам стає 

учасником прогресивних перетворень правової системи, задаючи тон, тенденції 

практичного втілення ідеї верховенства права і послідовно демонструючи 

фактичні прояви її вимірів власним прикладом. 

Справедливість, рівність та законність вихідні складові ідеї верховенства 

права під час трансформацій законодавства . Вони складають суть тернарної 

основи концепту «верховенство права» як в перетвореннях правових норм. Ідеї 

справедливості, рівноправності і законності як базові елементи ядра поняття 

«верховенство права», що його деталізують, уможливлюють осмислення частин 

цього поняття в динаміці правомірної діяльності і розвитку законодавства про 

неї. Люди практично втілюють у життя ці ідеї, адже виступають в ролі 

посередників, які щодня і повсюдно вирішують правові спори і конфлікти, а 

також здійснюють ряд суміжних функцій. Для цивілізованого суспільства така 

робота стає одним з важливих умов не просто виживання, а й максимально 

можливого прогресу. Тому верховенство права і три його вихідних елементів 

незаперечні цінності попередження та інших позитивних трансформацій 

правового життя членів суспільства, відкритого для послідовного і 

перманентного розвитку. Відкритість правової системи такого суспільства 

передбачає дотримання більш простих і менш масштабних принципів під час 

трансформацій законодавства. 

Політико-правова практика підтверджує, що формування вибору 

більшості людей похилого віку вимагає спеціальних додаткових правил, 

диференційованого підходу комунікації (без ускладненої модерної термінології, 
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засмічення англіцизмами тощо) з ними, щоб потім вони вкотре 

не розчаровувалися, відчуваючи себе обманутими і покинутими, коли в 

черговий раз їхні інтереси, цінності не враховані і повага до них серед інших 

членів суспільства не зросла. Власне мова про такі цінності в програмах 

соціального розвитку кандидатів в депутати (політичних партій) навіть не йде, 

тому що вони виключно абстрактні. Наприклад, програми кандидатів у 

депутати не містять детально вичерпних способів забезпечення гідного рівня 

життя для пенсіонерів чи інших реальних алгоритмів їхнього правового й 

соціального захисту. Зокрема, майбутні парламентарі не деталізують реальні 

механізми для виплат пенсій в розмірі, який забезпечить повноцінні 

харчування, відпочинок тощо; якісного медичного обслуговування; 

комфортних житлових умов та задоволення інших потреб, у т. ч. гарантування 

особистої недоторканності та інших видів безпеки. На жаль, виборці часто 

роблять висновки щодо політичних уподобань кандидатів, спостерігаючи 

тільки за їх членством у політичній партії, трактуючи це як достатню підставу 

для надання йому мандату на представництво їхніх інтересів у парламенті, 

ігноруючи водночас зміст думок таких кандидатів, артикульованих як до, так й 

під час передвиборчої агітації [53, с. 132]. 

Отже, якщо за процеси і властивості характеризують окремі психічні 

явища, то концепт «психічний стан» описує цілісні інтегральні зміни психічної 

діяльності. Це узагальнена, комплексна і багаторівнева характеристика системи 

різних проявів психіки – емоційних, пізнавальних, поведінкових та інших в 

конкретний період часу. Психічні стани людини у праві являють собою 

психічний та психологічний чинники проявів органічної та функціональної 

природи психіки людини відносно права. Біологічний і соціально-правові 

простори відповідники цих чинників реалізуються людиною через її ролі 

у правових відносинах.  
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2.3. Взаємозв’язки психічних процесів та станів на рівні правосвідомості  

Наявність свідомості у людини являє собою таку принципово суб'єктивну 

властивість, як феноменальні якості, що складають сутність здатності за 

допомогою мозку усвідомити сприйняття та поведінку. Рівень  правосвідомості 

в  реалізації  права проявляється у сприйнятті особою нормативно-правових 

актів під  час  дотримання, використання  або застосування норми права [171, 

с. 270]. 

Правосвідомість - це сукупність оціночних думок та настанов, що 

визначають ставлення суб’єктів соціальних відносин (соціальних груп, страт, 

окремого громадянина або суспільства в цілому) до права й чинного 

законодавства, а також практика його застосування, правових (або неправових) 

звичаїв, ціннісних орієнтацій, які регулюють людську поведінку в юридично 

значущих ситуаціях. Правосвідомість суспільства поєднує в собі як 

аксіологічний вимір (домінантні правові цінності для певного типу 

суспільства), так і онтологічний вимір - способи та форми буття 

правосвідомості у конкретно історичних умовах. Правосвідомість базується на 

комунікативно-ціннісному тлі, яке утворилося в тому або іншому суспільстві і 

являє собою усталені уявлення про добро і зло, справедливе й несправедливе, 

дозволене й недозволене, традиційне та нетрадиційне. У правосвідомості та 

правовій культурі співвідносяться життєві умови, потреби, інтереси з 

імперативами справедливого, важливого, належного, а також з наявною 

юридичною реальністю, тенденціями її розвитку, правами й обов’язками, що 

існують. На підставі цих факторів виробляються як алгоритм дій у конкретних 

ситуаціях, так і довгострокове, стратегічне бачення, формується уявлення щодо 

сутності й принципів правової організації соціуму, бажаного й ідеального 

права, вимагається встановлення певних загальнообов’язкових масштабів 

поведінки, виступаючи, в подібному ракурсі, як спосіб усвідомлення 

(об’єктивної) правової природи суспільного буття, як ідейне джерело 
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позитивного права правосвідомість та правова культура цементують існуючу 

правову систему [120, с. 12, 15]. 

Немає людини без правосвідомості, але є безліч людей із потворною або 

навіть дикою правосвідомістю. Правосвідомість як духовний орган, необхідний 

людині. Вона бере участь так чи інакше у всьому її житті, навіть і тоді, коли 

людина скоює злочини, утискає сусідів, зраджує свою Батьківщину і т. д. [97, с. 

224]. Правомірне або неправомірне значення може мати не тільки мета, але і 

спосіб – технологія виконання навмисного діяння. З гіпотетичного переліку 

безлічі засобів і способів (програм) людина вибирає або створює для себе 

найбільш прийнятні, з огляду на супутні обставини й суспільне значення, норм 

та цінностей права. Вона може запозичувати і репродукувати моделі поведінки 

за допомогою наслідування чужої, способів її актуалізації, або вирішити 

підійти до діяння творчо і самій придумати програму об’єктивації своєї 

правосвідомості у правових відносинах [149, с. 34]. 

Будь-яка правова поведінка, в тому числі і правомірна, знаходиться під 

актуальним або потенційним контролем свідомості і волі особи. Навіть якщо 

цей контроль в даний момент і не здійснюється, то він неодмінно може бути 

здійснений, інакше говорити про правовий поведінці немає підстав. Цей 

психологічний ознака обумовлена самою природою права. Зрозуміло, що 

правовою поведінкою може бути названо тільки така поведінка, яке піддається 

правової регламентації. Але право в стані викликати до життя, стимулювати і 

забезпечити корисні для суспільства види людських вчинків і попередити або 

припинити інші, суспільно шкідливі, лише в тому випадку, якщо такі вчинки 

здатні регулюватися і контролюватися свідомістю і волею людини. В іншому 

випадку право безсило вплинути на людську поведінку [117, с. 161-162]. 

За своєю структурою правосвідомість містить у собі такі елементи: 

правову ідеологію - систематизоване наукове вираження правових ідей, теорій, 

уявлень про право і його розвитку; правову психологію – різного роду почуття, 

емоційні оцінки, настрою, переживання з приводу функціонування права, 

справедливого чи несправедливого його змісту і застосування тощо; правову 
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мораль - уявлення людей про чинне право, його реалізацію і розвиток з точки 

зору їх моральних переконань. При цьому змістовно ці елементи 

перехрещуються, наприклад, найважливішим елементом правової психології 

особистості є правова совість, інтуїтивне розуміння, прагнення до 

справедливого («життєвого»), морального права [113, c. 77] в умовах, коли, 

незважаючи на різницю між мораллю і правом, вони мають єдину систему 

цінностей, яка заснована на вимогах справедливості до поведінки людини 

[110, c. 240]. Правову ідеологію і правову психологію досить важко чітко 

відокремити один від одного, мають місце їх переплетення і 

взаємопроникнення. Обидві сфери правосвідомості тісно пов'язані і 

взаємодіють між собою. Активно пропаговані юридичні концепції (та ж теорія 

правової держави) впливають на правову психологію, змінюють її. Але і 

емоційні, чуттєві елементи правосвідомості мають величезне значення для 

розвитку правової ідеології: вони можуть або сприяти, або гальмувати 

поширення тих чи інших юридичних ідей [116, c. 278]. 

Оцінка як елемент правового виміру психології особистості являє собою 

ступінь збігу або відхилення від будь-якого зразка правого змісту. Вона може 

бути емоційною або раціональною. Оцінка різноманітної ситуативної 

інформації в системі правових координат, які латентно містять і емоційний 

показник, виражена в таких характеристиках, як «правильно - неправильно», 

«добре - погано», «корисно - шкідливо», «правомірно - неправомірно». Закони 

дозволяють оцінити одні дії як правильні, правомірні, інші - як 

правопорушення або як злочин. Крім того, наприклад, у кримінальному кодексі 

міститься чітка градація скоєних злочинів, які оцінюються як суспільно 

небезпечні, особливо тяжкі, тяжкі тощо. Комплементарно до об'єктивно 

існуючої суспільної оцінки додається суб'єктивна оцінка тієї чи іншої 

ситуативної інформації в юридично значимих відносинах, а також самооцінки. 

Наприклад, компанією друзів хуліганський вчинок підлітка може бути 

сприйнятий схвально, навіть захоплено, а потерпілий від цього формує 

природно негативну оцінку [149, c. 43]. 
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За М. А. Рейснером, історично сформовано три типи ідеологічних 

побудов: містичний ґрунтується на даних внутрішнього досвіду індивіда або на 

містиці й широко застосовується в області релігійної свідомості; естетико-

романтичні – не на внутрішніх відчуттях, а на зовнішньому ідеалізованому 

сприйнятті навколишнього дійсності; раціональний – на принципах 

узагальнення і суворої логіки, спрямований на виявлення однорідних явищ, що 

володіють загальними ознаками. Відповідно державо і право виключно 

ідеологічні форми, а саме: держава – це соціально-психологічне явище, 

ідеологія та організоване через право населення. Усі елементи держави не 

можуть вважатися конкретними, реальними явищами, здатними позбавити саме 

поняття держави його ідеологічного характеру. Сама держава є не що інше, як 

організовані маси людей за допомогою ідеї про неї. Державна влада, населення 

і територія тільки поняття або ідеї, за допомогою яких організовується 

політична поведінка людей. Головним і вирішальним у державній ідеології є та 

першооснова у психіці людей, на яку нанизані зазначені ідеї. Свідомо 

сприймаючи їх, люди перетворюють їх на принципи поведінки та втягуються у 

різні соціально-політичні ролі, відтворюючи у реальному житті ідеї про 

державу та право. Концепт державної влади постійно пропагується і 

нав'язується масам, у такий же пропаганді перебувають й поняття населення 

держави, підданства і громадянства. Повільно і поступово населення держави 

привчається вірити, що воно є одним цілим, що пов'язане з державою та її 

територією. Люди відчувають свій особливий духовний та матеріальний зв'язок 

із землею, що знаходиться в межах кордонів держави, вважають реальними 

зв’язки з державою. У підсумку громадяни намагаються діяти так, як це личить 

населенню єдиної держави – коритися законодавству, виконувати обов’язки, 

зокрема й брати участь у політичному житті. Відповідно держава видається 

організацією специфічного типу, яка не тільки побудована на мирному 

співробітництво й компромісі декількох класів під гегемонією одного, але і на 

особливій переробці різних класових ідеологій в одну загальну, на яку і 

накладає свій відбиток ідеологія панівного класу. Об'єднуючим елементом 
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політичних сил стають політичні та правові ідеали, які ж й стають підставою 

для виправдання їхньої політики під час здійснення здобутої публічної влади, 

обґрунтування її правового характеру та загальносоціальної орієнтованості, 

творення нації, її ідеологічної єдності. Відзначено, що у стародавні часи 

національна ідеологія замінювалася об'єднуючим почуттям поваги до вищого 

класу суспільства або батьків (роду), прихильності до Батьківщини (землі 

батьків; від лат. paters – батьки, основа для слова патріотизм) та держави. Так 

ідеологія нерозривно пов'язана з поняттями «населення», «нація», «народ», 

«держава». Якщо державна влада має тенденцію до пропаганди своєї 

могутності і до поглинання всіх інших ідеологій політичних сил, то державний 

народ, нація, суспільство ідеологічно перевершуючи будь-які тенденції повинні 

витісняти чвари і розбрат всередині держави, нівелювати руйнівний вплив 

боротьби класів (станів) [145, с. 14-16; 146, с. 82]. 

Політико-правова доктрина М. А. Рейснера містить обґрунтування, що 

містична, естетична та раціональна логіки використовуються для поширення 

серед людей політико-правових ідеалів миру, справедливості та загального 

щастя, норм права, моральності тощо. Будучи ідеологічною формою, право 

закономірно спотворюється за необхідності у межах конкретно-історичних 

умов законотворення, правореалізації, правозастосування. У міру історичного 

розвитку і перемоги того чи іншого методу ідеологічних побудов утворюється 

відповідний тип права. На ранніх етапах розвитку суспільства – це міжплемінне 

право, побудоване на принципах помсти і спрямоване недоторканності 

областей володіння зі боку численних родових груп. Далі, воно історично 

перетворюється на внутрішньородове. З його допомогою врегульовують 

складні відносини спорідненості як природного, так і набутого права володіння 

родовим майном. Виникнення міжкласового правопорядку передбачає 

домінування права конкретного класу. При цьому правова ідеологія спирається 

на принципи права – справедливості, правди, рівності - та інших вихідних ідей, 

- виявляючи перекручення їхнього змісту у реальному житті. Право як спосіб 

відображення зрівняння  та розподілу благ, відповідно до історично й соціально 
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мінливої формули справедливості. Воно завжди спрямоване на підтримку в 

загальносоціальної рівноваги на принципах рівності і справедливості, що 

випливають із загальних основ права інтуїтивного [147, с. 245-246, 253-254; 

148, с. 171-173]. 

Отже, концентрований вираз правосвідомості, система правових ідей, 

поглядів, вимог окремих людей та їх груп, громадських організацій і держави, 

які ґрунтуються на певних наукових і політичних уявленнях і знаннях 

номінуємо терміном «правова ідеологія» (від грец. ιδέα – початок, основа і 

διδασκαλία – поняття, вчення). 

Розуміння права наближається до його суті тоді, коли гуманітарні 

цінності права інтегруються (об'єднаються, синтезуються) з його технічними, 

раціональними властивостями [99, с. 32, 37]. Буття не редукується до сущого, 

світ - до того, що відбувається всередині світу, а сенс - до фактів [92, с. 254]. 

Врахуємо, що фактами є не тільки предмети, які можна безпосередньо відчути 

органами чуття, а й певні психічні явища, які є конкретними у часі подіями; 

певні вчинки або певна поведінка (наприклад, звичаї, конкурентні дії) в 

конкретному історичному відрізку були схвалені або, навпаки, не були схвалені 

певними людьми чи категоріями людей (більшістю членів суспільства). 

Діяльність із встановлення факту, здебільшого будучи процесом відновлення 

обставин минулої події через силу власного історичного відчуття, як і будь-яке 

інше гуманітарне пізнання, насамперед, є працею духовної (психологічної) 

сфери. Цей акт реалізації права, головну роль у якому відіграє «спілкування» із 

доказами по справі, є своєрідним реставруванням минулого з вибудовуванням у 

свідомості досліджуваних обставин у їх взаємозв’язках, які завжди просякнуті 

духом суб’єкта [111, c. 133, 166]. А тому процес визначення права 

перманентний, зумовлений відчуттям постійної незадоволеності, з одного боку, 

досягнутим рівнем юридичних знань, бажанням його вдосконалити, а з іншого - 

зростанням разом з досвідом розуміння відносності результатів, що 

отримуються внаслідок правових досліджень, обмеженого і перехідного 

характеру висновків юридичної науки [98, с. 30]. Під час психологічного 
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розуміння закону людина на емпірично-підсвідомому, духовному рівні починає 

розуміти норму права – не прагматичний розум, а душа та серце починає 

керувати ним. Причому головним знаряддям виступає його індивідуальний 

рівень ірраціоналізму, інакше кажучи, ступінь душевного «занурення» для 

«відчуття» правової норми. При цьому юридичне розуміння має характер 

внутрішнього диспуту, в результаті якого народжуються підстави для різних 

альтернативних варіантів трактування права, наслідком чого, навіть за 

методично абсолютно бездоганної роботи, не завжди є абсолютно точні та 

безсумнівні висновки. Зрозуміло, що з отриманих варіантів суб’єкту права 

потрібно обрати той, обґрунтування якого виглядає переконливішим, 

точнішим, а відтак –  кращим [111, c. 190]. 

Природне право здійснює своє буття через правосвідомість та правову 

культуру, які є посередниками, що забезпечують адекватний зв’язок 

природного й позитивного права (пріоритет природного права щодо 

позитивного). Вони є також ретрансляторами природного права у світ 

соціальних, державно-юридичних явищ, опосередковуючі і спрямовуючі їхнє 

існування в русло природно-правових норм і цінностей. Свідомість є в цьому 

випадку не просто правовим відображенням, але й активістською, 

«громадянською» свідомістю, що фондована, насамперед, загальнолюдськими 

(а не класовими) цінностями, яка базується на авторитеті (і пріоритеті) 

особистості й громадянського суспільства перед державою, з акцентом на 

критичне й коректне сприйняття існуючого законодавства й законності. Серед 

безумовних переваг описаного підходу слід зазначити його більш широку 

пізнавальну перспективу, на відміну від юспозитивістських понять, за рахунок 

онтологічної, гносеологічної й аксіологічної проблематики права, неможливості 

зведення останнього до державного законодавства. Концепт «природного 

права» як певна стратегія мислення, методологічний прийом націлює на зв’язок 

(позитивного) права з його джерелами, підставами. Правові настанови, таким 

чином, намагаються розкрити за допомогою всього устрою світобудови й 

людського життя, усього ціннісно-нормативного континуума світової культури, 
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визначаючи їх як похідні від вихідних, природних основ буття людей, від права 

належного, ідеального, досконалого, оцінюваного з позицій загальних, вищих 

прагнень і цілей. 

Обраний теоретико-методологічний й ідеологічний ракурс припускає 

певні змістовні вимоги до всього простору людських учинків і соціальних 

інституцій, у тому числі до суспільної та індивідуальної правосвідомості й 

правової культури. При цьому на перше місце постає деонтологічне бачення 

світу: прояви духовно-психологічного й соціокультурного життя є своєрідними 

проекціями безумовного морального принципу. Звідси й право розглядається 

насамперед як «закон, що містить у собі вимоги належного» і не може бути 

чимось принципово іншим, ніж, наприклад, мораль, а правосвідомість - 

сприймається в якості одного з різновидів, форм категоричного імперативу і 

являє собою усвідомлення людиною навколишнього світу й самого себе через 

призму належного. З цього приводу Е. Соловйов зазначає, що правосвідомість, 

це не просте відбиття в індивідуальній свідомості змісту й характеру вже 

чинних законів, у правосвідомості «активний темперамент», і всього 

адекватніше він виявляє себе саме тоді, коли суб’єкт права критикує й корегує 

чинні закони в дусі ідеальної справедливості. Особа повинна навчитися 

поважати чуже і відстоювати своє власне право, утверджувати примат 

справедливості над жалем, правопорядку над простим порядком і 

громадянської чесності над іншими досить гідними чеснотами. Все це разом й 

складає темперамент правосвідомості. Разом з тим, на думку фахівців, і 

об’єктивізм, і суб’єктивізм як засоби обґрунтування права, правосвідомості й 

правової культури, не вирішували низку проблем, однією з яких є 

протиставлення суб’єкта та об’єкта правовідносин. Така ситуація спричинила 

перехід від класичного бачення світу, права, людини до некласичного - від 

принципу суб’єктивності до принципу інтерсуб’єктивності, від класичних 

концепцій природного права до некласичних. Якщо суб’єктивність - це позиція 

«Я», що виходить з внутрішніх мотивів і здатності протистояти будь-яким 

зовнішнім впливам, то позиція соціальності - це позиція врахування природи 
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інших людей. Зовнішні комунікації людини це процес і результат взаємодії 

суб’єктів, що відкриває їм власну багатогранність [120, c. 20, 26], обумовлюючи 

можливості для взаємозбагачення та розвитку. 

Механізм розкриття психологічних можливостей у свідомості людини, 

виявлення його суб’єктивності полягає в аналізі спогадів про самого себе з 

використанням концепцій правового життя, що є основою соціальних зв’язків. 

Суспільство, таким чином, функціонує як взаємодія великої кількості людей, 

колективного тлумачення (визначення) повсякденного життя. Воно є 

безперервний творчий процес, у якому соціальний світ спільно конституюється 

людським мисленням, народжується з «переплетіння» численних 

індивідуальних життєвих проектів та культур. Ці проекти опосередковані 

правом, звичаями, індивідуальними уявленнями людей про справедливість, 

благо, добро, прийнятне чи неприйнятне з точки зору їх внутрішнього світу.  

Водночас можливість інтерпретації значення людських діянь, життєвих 

обставин, законодавства і права, їхніх комбінацій прояв процедури соціального 

мислення особистості. Інтерпретація дозволяє при зіткненні різних даних або в 

ситуації невизначеності і неясності фактів виробити цілісну несуперечливу 

«картину» дійсності. Використовуючи інтерпретацію, особистість упорядковує, 

вносить момент ясності й організованості в соціальне життя, в свої відносини з 

людьми і соціальними структурами, а також самовизначається. В умовах 

невизначеності завдяки інтерпретації проявляється осмислення і правових 

проблем. Оскільки інтерпретація носить суб'єктивний характер, окреслює 

думку з приводу прав конкретної особистості, вона в тій чи іншій мірі являє 

собою упереджені висловлювання інтересів, прагнень, цінностей, що можуть не 

співпадати зі способами досягнення справжньої істини. В цілому розвиток 

атрибутів суб'єктності особистості в суперечливій дійсності став передумовою 

можливості мати власну думку з приводу життєвих соціальних і правових 

ситуацій, сформував готовність відстоювати їх [120, с. 27; 150, c. 7]. 

Життєвий світ, це область реальності де тільки й можлива взаємодія з 

одноплемінниками, «будівництво» загального середовища комунікації, 
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особлива реальність, властива тільки людині;  область реальності, що властива 

як «проста даність» нормальній людині з здоровим глуздом; «проста даність», в 

цьому контексті - це переживання дійсності як того, що само собою 

розуміється, як непроблематичного та безсумнівного буття; це внутрішній світ 

індивіда, що споконвічно сприймається як світ, загальний з іншими людьми, 

світ, у якому люди взаємно сприймають один одного й мають значення один 

для одного; це світ дій та вчинків, це дійсність, що люди змінюють, і яка змінює 

їх. Феномени («речі») соціального світу існують остільки, оскільки існують 

самі люди — діючі носії, інтерпретатори, творці соціального змісту, котрі є 

артефактами (породженнями) людської культури. Соціальна (правова) 

реальність - це завжди людський продукт або, точніше, безперервне людське 

виробництво. І у своєму генезисі (соціальний порядок як результат минулої 

людської діяльності), і у своєму сьогоденні (соціальний порядок існує тільки 

тому, що людина продовжує його створювати у своїй діяльності) - це 

«людський продукт». 

Відповідно, частина правової свідомості, яка виражена в окремих 

психологічних реакціях людини тієї чи іншої соціальної групи на державу, 

право, законодавство, інші юридичні феномени, являє собою правову 

психологію. 

Створені правосвідомістю та правовою культурою нормативні судження, 

зразки, що отримали свою «семантичну автономію» за допомогою правотворчої 

процедури, проявляють себе як складова частина об’єктивованої юридичної 

дійсності, відносно самостійну й незалежну стосовно всякої індивідуальної 

правосвідомості та правової культури й можуть робити реальний нормативно-

регулятивний вплив на соціальну ситуацію, правопорядок. Однак 

конституювання юридичної норми вимагає також попереднього 

інформаційного й ціннісного впливу на соціальних діячів - потенційних 

правових суб’єктів для того, щоб формально виражені факти були ними 

засвоєні. Необхідною умовою цього є доведення до відома всіх адресатів змісту 

правових текстів (наприклад, шляхом офіційного опублікування та 
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обнародування), на базі чого можливо його пояснення й виправдання, його 

легітимація. При цьому правові норми можуть мати як безпосередньо ціннісне, 

так і відображене ціннісне значення. У першому випадку норми 

легітимізуються як правові безпосередньо за їхнім змістом, у другому - 

внаслідок будь-яких зовнішніх стимулюючих обставин, наприклад, її джерел 

або порядку прийняття. Так чи інакше, норма, щоб стати правовою, фактично 

здійснюваною у соціальній поведінці має потребу в певному мінімумі свого 

визнання й розуміння, погодженості з існуючими у суспільстві правовими 

уявленнями, їхнього гармонійного включення в систему суспільних цінностей й 

ідеалів. Фактично дієва, легітимізована норма стає частиною суспільної 

правосвідомості та правової культури. 

Парадигма первинності психологічного світу людини дозволяє уникнути 

характерного для об’єктивізму подвоєння соціальної дійсності, поділу 

природних і культурних, об’єктивних і суб’єктивних факторів. Соціальні факти 

не виносяться за рамки можливостей індивідів, а безпосередньо погоджуються 

з їхньою свідомістю, діяльністю, буттям як культурних істот, виступають 

підставами для формулювання права об’єктивного, визначення його антропного 

змісту. Граючи соціальні ролі, ми стаємо учасниками соціального світу: 

суспільство входить в нас через ролі й тим самим обґрунтовує свою реальність 

для нас. За таким підходом соціальні взаємодії є конкретною реальністю 

індивідів, що реалізують себе у певному суспільстві. Соціальні інститути суть 

інкорпоровані (вбудовані) у людину культурні здатності, можливості, зразки, 

що періодично реалізуються у повсякденних практиках, а соціальна структура - 

це вся сума типізації й створених з їхньою допомогою повторюваних зразків 

взаємодії, що виступає в такій якості істотним елементом реальності 

повсякденного життя. 

Правосвідомість та правова культура визначаються як об’єктивно-

суб’єктивна реальність, тобто така що створена людиною, сконструйована нею 

в процесі повсякденної взаємодії з іншими індивідами. Разом з тим вона також 

є продуктом людської діяльності, завдяки якому ця реальність змінюється, 
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відтворюється і взагалі існує. Індивіди, в ході й за допомогою своїх 

повсякденних практик, взаємодій, прагнучи адаптуватися до навколишнього 

середовища, пояснити та освоїти різноманіття соціального досвіду, тим самим, 

об’єктивують власну суб’єктивність (цінності, змісти) у продуктах своєї 

діяльності, доступних як їм самим, так й іншим суб’єктам в якості елементів 

загального для всіх світу права. Суспільна правосвідомість та правова культура, 

у подібній перспективі, постійно утворюється спільно, конструюється членами 

суспільства в процесі соціальної взаємодії, практики традиційних методів 

розуміння й осмислення навколишнього світу, екстерналізується як існуюча 

поза ними й незалежно від них, тим самим знаходячи певний ступінь 

об’єктивної фактичності. Правосвідомість та правова культура проявляються як 

феномени соціокультурного буття, і «реальні» настільки, наскільки є змістом 

«репрезентативної культури», «колективних уявлень» людей - усвідомлюються, 

визнаються, підтверджуються ними, враховуються при визначенні ситуації 

взаємодії, а головне реалізуються в конкретних учинках, поведінкових 

практиках, і формують ту або іншу конфігурацію соціального правопорядку 

[120, c. 20, 26]. 

Іноді в структурі правової свідомості виділяють і поведінкові елементи, 

які характеризують готовність особистості до скоєння свідомих правових 

вчинків. На цьому рівні на основі ідеологічних і психологічних елементів 

формуються певні поведінкові орієнтації, мотиви, установки [116, c. 279]. 

Психологічний зв'язок сприйняття невіддільний від прагматичного зв'язку 

контекстів взаємодії. Так, звичка, як спосіб поведінкової організації діяльності 

людини, формується з використанням знання про найбільш ймовірні наслідки 

подій, наявних у сприйнятті. Таке знання має виникає як ефект 

контекстуального з'єднання індивідуальних перспектив. У набагато більшій 

мірі, ніж сприйняття окремих людей, ситуативні взаємодії недоступні і не 

можуть бути доступні для повного свідомого контролю з боку будь-кого з 

учасників. У випадках індивідуальних чи соціальних взаємодій виявляється 

постійна дія звички. Однак в першому випадку звичка може бути співвіднесена 



128 

 

швидше з незрозумілою раціонально спонтанною регулярністю «механічних» 

сил природи, що діють в людині (звичка інстинкт), тоді як у другому - 

піддається раціональному поясненню нормативністю прийнятих стратегій 

соціальної поведінки (звичка конвенція) [92, с. 94]. Правова установка 

(психологічна установка щодо поведінки, врегульованої правом) свідчить про 

остаточне формування правосвідомості конкретної особистості на основі 

здобутих правових знань та власної оцінки правової дійсності. Сформована 

правосвідомість дає можливість особі: тлумачити зміст норм права; визначати 

мету видання певного нормативно-правового акта, сферу його дії та 

ефективності; вчиняти свої дії відповідно до приписів правових норм; 

використовувати у практичній діяльності правові знання, реалізовувати і 

захищати свої суб'єктивні права і законні інтереси; виконувати юридичні 

обов'язки; сприяти реалізації правових приписів; розу-міти необхідність 

протидії правопорушенням тощо [35, c. 278]. Правова установка проявляється 

як певна схильність відносини (позитивних, негативних, нейтральних) до 

правових інститутів, норм, органів. Моральні установки стають базою для 

правової поведінки, коли людина здатна замислитись та вчинити «як треба», 

«як має»: принципово, справедливо, чесно, по совісті [149, с. 40]. 

Складні зв’язки психічних процесів людини виявляються на рівні 

інтуїтивного права, де інтуіцію (від лат. іntueri – пильно, уважно дивитися) 

визначаємо як здатність миттєвого емоційно-чуттєво-мисленнєвого осягнення 

істини шляхом безпосереднього її розуміння без викладення достатнього 

раціонального обґрунтування за допомогою доказів; суб’єктивна здатність 

виходити за межі досвіду, шляхом мисленого схоплювання або узагальнення в 

образній формі непізнаних звичайним чином усіх суттєвих зв’язків, 

закономірностей [138, с. 454]. Рисами правової інтуїції є підсвідомість, 

несподіваність, швидкість реагування, неможливість виокремлення етапів 

розумової діяльності, що дозволяє охарактеризувати її як гносеологічне 

осяяння – психологічний феномен раптового, цілісного, системного розуміння 

сутності питання права, коли з розрізнених, фрагментарних гносеологічних 
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одиниць конструювання змісту ідеальних моделей реального об’єкта 

складається комплексне бачення проблеми [139, с. 97]. Правова інтуїція може 

виявлятись у миттєвому віднайденні оптимального вирішення завдання, яке 

тривалий час не піддавалось логічним зусиллям юристів; неусвідомленому 

своєчасному уникненні людиною небезпеки; швидкому і правильному 

передбаченні поведінки окремих людей; передбаченні (прогнозуванні) 

майбутніх діянь суб’єктів права на основі чуттєво помітних ознак тощо [140, 

с. 78].  

Саме терміном «інтуїтивне» номінується природне право у теорії 

психологічного праворозуміння Л. Й. Петражицького. Інтуїтивне право – це 

сфера правосвідомості людини, яка є повноцінною автономною одиницею 

права. Звісно, воно набагато ширше позитивного (офіційного) права і 

розвивається закономірно-поступово, будучи зафіксованим тільки у свідомості 

людини і залишаючись мінливим незалежно від волі і/або сваволі оточуючих 

[142, с. 482]. Як невід’ємний елемент психіки людини, інтуіція має не лише 

побутове значення, але й знаходить свій прояв у багатьох сферах фахової 

діяльності юриста. Правова інтуїція є важливою складовою професійної 

правосвідомості, яка, попри її прихований, підсвідомий характер, являє собою 

не містичне просвітлення, ніяк не пов’язане з об’єктивною реальністю, а має 

безпосередній зв’язок з юридичною практикою. Хоча механізм формування 

інтуїтивного знання остаточно не встановлений, не викликає сумнівів той факт, 

що його виникнення пов’язане з результатами попередньої роботи, 

професійним і життєвим досвідом суб’єкта, який реалізує право. Кожен 

правник має значний запас знань, життєвих спостережень, способів вирішення 

різних нестандартних ситуацій, які знаходяться у конкретних асоціативних 

взаємозв’язках та в необхідний момент створюють передумови для виникнення 

інтуїтивних здогадів і раптових підказок. У процесі подальшої перевірки 

отримані таким чином припущення підтверджуються або спростовуються, і 

хоча не мають жодного процесуально-правового значення, вони дозволяють 

оптимізувати зусилля суб’єкта права під час участі у правових відносинах 
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(спірних судових, досудових тощо) оперативно слушно реагувати на зміну 

обставин та приймати своєчасні правильні рішення. Добре розвинена правова 

інтуїція є проявом професійної кмітливості та гнучкості мислення осіб, які 

застосовують право, у тому числі у сфері публічно-правової діяльності [144, 

с. 16, 19]. 

Поширення єдиних норм відбувається в результаті емоційно-

інтелектуального соціального спілкування. Еволюція права змінює народну 

психіку, а вона, в свою чергу, змінює право. Право, яким користуються люди в 

повсякденному житті у процесі їхнього розвитку людства змінюється – 

відмирають одні норми права, інші ж закріплюються у свідомості як найбільш 

придатні для нормального існування суспільства. Необхідність загальних 

правил поведінки для впорядкування суспільних відносин (збалансування 

інтересів їхніх учасників, обмеження «дисонансу правовідносин») призводить 

до виникнення позитивного права, яке характеризується посиланням на 

зовнішній авторитет (релігію й офіційне право публічної влади, у т. ч. судів) 

[141, с. 12], отже, згода між громадянами щодо спірних питань досягається 

завдяки державі.  

Дія права як психічного фактору суспільного життя полягає у придушенні 

(ослабленні, викоріненні) мотивів до небажаних дій, стриманість (мотиваційна 

або імпульсивна та педагогічна дія права), а також у зміцненні та розвитку 

прогресивних нахилів і рис людської природи. За допомогою впливу права на 

суспільну свідомість культивується потрібна модель правомірної поведінки, а 

також виховується народна психіка, підвищується культура нації та її здатність 

адаптуватися до умов життя й розвиватися. У цьому зв’язку право стає 

прийнятним інструментом для забезпечення духовної досконалості людства. 

Одночасно, нерозвинена правосвідомість причиною багатьох проблем 

національного розвитку. Емоційно здорове розуміння свого права ставить 

людину на рівні або навіть вище тих осіб, які не мають таких знань, навіть 

перебуваючи на відповідальній публічній посаді [65, с. 3; 66, с. 58].  
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У кожній розвиненій країні суд розглядає справи, які виникли між 

суб'єктами права, та приймає рішення в результаті такого розгляду з метою 

забезпечення суб'єктивного права. Ця функція називають «правосуддя». Саме 

вона є єдиною дивергентною ознакою судової влади, яка дозволяє розрізняти її 

сутність від інших гілок влади, які приймають закони та застосовують їх у 

практиці від імені держави (президент, центральні та місцеві виконавчі органи). 

Зокрема, конституція виключає присвоєння функцій суду парламентом 

[77, с. 210]. Жоден орган або особа не може виконати всі державні функції [91, 

с. 186]. Відповідно в рамках теорії розподілу влади роль суду виражається 

у здатності ефективно вирішувати соціальні (правові) конфлікти, причиною 

яких безпосередньо чи опосередковано, стала неефективність парламенту 

та/або виконавчої влади. У рамках більш широких теорій, за допомогою яких 

пояснюється вся природа соціальних відносин, у тому числі відмітні 

особливості правової культури громадян, соціальних груп та інших, роль суду 

актуальна також для виправлення помилкового розуміння одним з суб'єктів 

конфлікту природи (змісту) правових відносин і/або норми, які їх регулюють. 

Історія підтверджує, що обидві причини соціальних конфліктів існували 

завжди, тобто вони мають природний характер, з цього випливає, що 

призначення суду обумовлено природою держави і суспільства. При цьому 

сама назва «суд» для соціального інституту, який виконує зазначену функцію 

(вирішує правові конфлікти), має технічний характер і, за необхідності, може 

бути легко змінений. В описаному контексті соціальний прогрес визначає лише 

ефективність діяльності такого інституту (суду), а саме: своєчасність 

з мінімально витратами ресурсів при здійсненні правосуддя, зокрема 

спрямованого на забезпечення відкритості політико-правової та інших сфер 

життя суспільства. 

Увага авторів сконцентрована на доступності правосуддя та ефективності 

судової влади як загальних правових цінностях, що відображені в основі 

законодавчих норм про організацію та здійснення судової влади. Їхнє пізнання 



132 

 

стане основою для подальших наукових досліджень у сфері теорії права і у 

сферах галузевих юридичних наук. 

Соціальні роль і значення суду, як і будь-якого іншого органу публічної 

влади у відкритому суспільстві, визначається через іманентні його природі 

функції. Правосуддя функціонально визначає соціальне призначення судів. 

Процес підготовки і розгляду конституційних, кримінальних, адміністративних, 

цивільних і господарських (арбітражних) справ, який завершується 

процедурами створення, публічного оголошення і технічною фіксації 

(письмовою та електронною) рішення у таких справах є ключовою ланкою 

затвердження на практиці цінностей відкритого суспільства. Правовими 

гарантіями досягнення цієї мети на засадах доброчесності стає дотримання 

процедур, детально і однозначно визначених у процесуальному законі (кодексі) 

або іншому правовому акті еквівалентної закону правової сили. 

Сходження від абстрактних уявлень про природу і зміст правосуддя до 

конкретних знань про нього, його складових передбачає визначення цілого ряду 

понять, які складають його основу, а саме: а) судова справа - це захист 

об'єктивних правових можливостей суб'єктів права, який здійснюється судом у 

формі провадження з врегулювання юридичного конфлікту або зі встановлення 

юридичного факту; б) судове провадження (litigation, trial) - це процедури 

розгляду і врегулювання судової справи (конфлікту, спору), в суворій 

відповідності з формою, яка визначена в конституційному, кримінальному, 

адміністративному, цивільному, господарському чи іншому процесуальному 

законі. Назви форм і процесуальних законів, які їх визначають ці форми, 

відмінні в різних країнах. Наприклад, в Україні судове провадження у спорах з 

органами публічної влади регулюється нормами адміністративного права [92], в 

РФ - арбітражного права [93], в США таке судове провадження не виділяється в 

окрему категорію, воно поділяється на більш вузькі напрямки здійснення 

правосуддя, а саме: у сфері податкового права [94] та інше; в) юридичний 

конфлікт - це суперечка, предметом якого стали розбіжності в тлумаченні і/або 

застосуванні норм права, і яка не може бути вирішена без участі третьої 
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сторони; г) судовий спір - це різновид юридичного конфлікту/спору, для 

врегулювання якого використовуються судові процедури, де суддя виступає в 

ролі посередника між сторонами конфлікту; д) юридична суперечка - це 

розбіжності між суб'єктами права щодо природи і змісту правовідносин, які не 

набули вкрай гострих форм і можуть бути врегульовані без залучення суду. При 

цьому мовний та/або правовий контекст, особливості національного світогляду 

зумовлюють різноманітність логічних (лексичних, семасіологічних та інших) 

співвідношень між цими вихідними поняттями змісту правосуддя.  

Крім правосуддя, соціальна цінність суду визначається також належним 

виконанням функції судового контролю - правової оцінки правомірності 

поведінки суб'єктів права, яка здійснюється в сфері конституційного права з 

метою забезпечення однакового тлумачення і застосування норм конституції 

держави, дотримання конституційних процедур, а в сфері кримінального права 

та інших сферах обмеження прав людини суд контролює законність і 

обґрунтованість рішень і дій органів досудового розслідування, оперативно-

розшукових органів у частині санкціонування проведення дій, які тягнуть 

обмеження конституційних прав громадян. Суд також контролює виконання 

своїх рішень [95, с. 1331], наприклад, ухвал про витребування доказів, про 

примусову доставку в судове засідання сторони по справі. Зараз, як ніколи 

раніше, юристи та судді, суди і системи правосуддя повинні грати більш значну 

роль у визначенні меж і встановлення правил, необхідних для контролю нашої 

повсякденної взаємодії [96, c. 170]. Профілактична функція суду є 

опосередкованим результатом здійснення правосуддя і судового контролю, 

який виражається в попередженні скоєння нових правопорушень, вона тісно 

пов'язана з функцією правового виховання. Юридично-гносеологічний 

напрямок роботи суду проявляється в процесі здійснення правосуддя і судового 

контролю у формі професійного осмислення, інтерпретації природи і змісту 

норм права, а також перманентного вивчення судової практики та узагальнення 

її результатів. Ці напрямки діяльності є спільними для судів у будь-яких 

державах. Наприклад, вчені з США підкреслили, що в кожній державі судді 
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виступають у ролі зберігачів національних правових традицій [97, c. 92], 

спільною основою яких для цивілізованих націй стають загальні правові 

принципи і загальнолюдські цінності. Саме на їх основі діє судова влада, 

отримуючи схвалення і довіру відкритого суспільства, сприяючи його розвитку. 

Інтерпретацію таких правових основ роботи суду в умовах відкритого 

суспільства уявляємо в ідеях таких значень та смислів. 

Доступність правосуддя та довіру до суду визнають через ключові 

характеристики, основоположні ідеї права. Оцінка цих принципів дозволяє 

зробити релевантний висновок про реальне втілення загальноправових ідей 

справедливості, рівноправності і законності як невід'ємних частин верховенства 

права, образно висловлюючись «його трьох китах». Доступність правосуддя 

являє собою відсутність будь-яких перешкод на шляху до отримання 

професійних послуг судді, в необхідному обсязі і належної якості. Природно, 

що такі перешкоди, в першу чергу, повинні бути еліміновані на законодавчому 

та організаційному рівнях. Іншими словами, парламент і виконавча влада 

зобов'язані прийняти і реалізувати на практиці такі норми права, які дозволять, 

по-перше, вибрати сумлінних (порядних) і повноцінно високорозвинених 

громадян на посади суддів, а кожному належним чином захистити своє право в 

суді. Наприклад, якщо в законі передбачено високий, щодо доходів більшості 

громадян, розмір ставки судового збору, то незаможні громадяни не зможуть 

звертатися до суду за захистом своїх прав. Такий же ефект буде спостерігатися 

в тих випадках, коли закони не забезпечують елементарну правову грамотність 

більшості населення, яка дозволяє їм своєчасно дізнатися про факти порушення 

їхніх прав, можливості і способи судового захисту, їх ефективність та інше. У 

зв'язку з цим буде також виявлятися фіктивність (наївність) поширеної 

презумпції про те, що кожен знає свої права і норми законодавства в тій мірі, 

яка дозволяє людині отримувати вигоди з правової та судової системи. 

Окреслені проблеми знижують позитивний потенціал правосуддя й 

інструментальний потенціал правової системи у відкритому суспільстві, тому 

що спочатку елімінують більшу частину населення з судових процесів, а також 



135 

 

змушують людей або відмовлятися від реалізації своїх прав (свобод), або 

домагатися такої реалізації за допомогою чи не правових соціальних 

регуляторів - норм моралі, релігії, політики. Відсутність законодавчих 

перешкод для судового захисту має доповнюватися організаційної 

пристосованістю судової системи до ефективного виконання свого соціального 

призначення в реальному житті. Серед основних елементів такої 

пристосованості ми виділяємо відповідні фінансування судів, кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення. Наприклад, українські суди, особливо 

районні, не мають добре обладнаних санітарно-технічних приміщень, 

належного опалення, освітлення, відчувають гостру нестачу поштових марок і 

канцелярських товарів, що, природно, автоматично знижує ефективність їх 

роботи з технічних причин. Крім цього, судді не взаємозамінні [8, c. 84], тому 

більш складну природу в політико-правовій системі відкритого суспільства 

мають процеси кадрового комплектування судів висококласними фахівцями, а 

також перманентного підтримання їх професіоналізму (підвищення кваліфікації 

та інше). 

У домогосподарствах з низьким доходом, найчастіше наводяться дві 

причини нездатності отримати доступ до системи правосуддя для вирішення 

правових проблем: 1) відсутність віри в дієвість правосуддя; 2) завищені 

уявлення про витрати на підготовку і ведення справи в суді. Наприклад, згідно з 

результатами інтерв’ювання кількох тисяч громадян, проведеного 

Американською асоціацією адвокатів у рамках проекту всебічного дослідження 

правових потреб, основним висновком є таке: «Наша система цивільної юстиції 

принципово не пов'язана з життями мільйонів американців». Тільки чверть 

бідних сімей Каліфорнії, що мають цивільно-правову проблему, отримують 

повну або часткову юридичну допомогу [98, с. 489]. У Канаді приблизно 65% 

населення не знають про те, які процесуальні права доступні; не знають, як 

поводитися з юридичними проблемами; боїться, думає, що нічого не зможе 

зробити, або думає, що це буде коштувати занадто багато грошей або займе 

дуже багато часу. Голова Верховного суду Канади недавно заявив, що «в 
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Канаді немає адекватного доступу до правосуддя; ... Коли мова заходить про 

систему правосуддя, більшість канадців не мають доступу до достатніх 

ресурсів і не мають доступу до програм соціального захисту, створених 

урядом»; а колишній голова Верховного суду Онтаріо назвав таку ситуацію 

«кризою». У США 70-90% юридичних потреб громадян не задоволені [99, с. 5-

6, 8]. Отже, навіть якщо складне відкрите суспільство вимагає складних законів, 

ми повинні старанно і постійно стежити за своєю поведінкою в рамках системи, 

в якій працюємо, щоб не допустити поширення та забезпечити рівну 

справедливість по закону для всіх громадян [96, с. 170]. 

Здійснення трансформацій права і втілення загальноправових цінностей 

відкритого суспільства у функціях судової влади означає її ефективність і 

обумовлює довіру громадян. У науковій літературі підкреслюється, що судова 

функція ефективно виконується тільки в тому випадку, якщо громадськість має 

довіру до судової системи, в тому числі до доброчесності суддів, незалежності 

судових органів від інших гілок влади [91, с. 195] і будь-яких інших осіб. 

Незалежність суддів, особливо щодо виконавчої влади, забезпечується 

системою публічного права, системою органів самоврядування або 

недержавним бюро управління і дисципліни суддів [100, c. 49]. Повага до 

правосуддя та законів знижується в ситуаціях, коли окремі шари суспільства 

і/або більшість громадян вдаються до для вирішення своїх проблем, не мають 

рівного доступу до правосуддя, оскільки вони не можуть отримати юридичну 

допомогу для вирішення спорів, які зачіпають самі основи життя (наприклад, 

охорону здоров'я, харчування та житло) [9, c. 489]. Довіра суду є переконання 

суб'єктів права в тому, що суд є доброчесним і одним з найбільш ефективних 

способів їхнього захисту. Хоча на відміну від парламенту або виконавчої влади, 

суд не має грошових фондів, армії або поліції, щоб виконати свою волю. Навіть 

Верховний суд і Конституційний суд не мають таких ресурсів [83, c. 7]. 

Розуміючи це, громадяни засновують свою довіру до правосуддя на таких 

переконаннях: а) рішення суду буде справедливим, тобто воно буде відповідати 

всім загальним і процесуальним принципам права; б) рішення суду буде 
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прийнято швидко; в) рішення суду буде виконано швидко; г) витрати на 

судовий процес і виконання рішення суду низькі, тобто отриманий результат 

повинен у рази перевищувати ці витрати; д) що вони, як і абсолютна більшість 

інших суб'єктів права, сприяють встановленню істини в судовому процесі і 

виконують справедливі судові рішення; е) судді доброчесні. У зв'язку з цим 

доцільно підкреслити, що суспільна довіра до судової системи багато в чому 

залежить від того, наскільки суди успішно здійснюють правосуддя. І навпаки, 

для успішного вирішення цього завдання суди потребують довірі 

громадськості. Це пояснюється тим, що суди не можуть діяти з ефективними 

повноваженнями (на відміну від грубої сили), якщо ті, з ким вони мають 

справу, не сприймають їх серйозно [77, c. 10], знають про їхню 

недоброчесність. Суспільна довіра до неупередженого здійснення судової 

влади втрачається, якщо суди, які здійснюють юрисдикцію, не сприймаються як 

незалежні від законодавчої або виконавчої влади ... Суспільна довіра до 

здійснення правосуддя судами від імені держави не може бути збережена, якщо 

сторони в судах вважають, що судді цих судів отримують неправомірні вигоди 

і/або співчувають інтересам їхньої держави або її виконавчої влади [77, c. 211]. 

Водночас довіра населення до суду підвищує довіру до інших гілок державної 

влади. Це інерція довіри пояснюється дією внутрішніх взаємозв'язків частин і 

цілого. У нашому випадку поліпшення якісного стану довіри судової влади 

робить відповідний позитивний вплив на довіру до парламенту і виконавчої 

влади. Наприклад, в Україні дуже низький відсоток виконання судових рішень 

у сфері цивільних і господарських правовідносин. У результаті цього в тих 

суперечках, де ймовірність виконання рішення суду дуже низька, підприємці 

вдаються до для стимулювання виконавчої служби виконати рішення суду і/або 

звертаються з позовом до господарського суду не для того, щоб після 

винесення судового рішення на їхню користь отримати відшкодування боргу, а 

всього лише з метою використовувати це рішення для формального приведення 

в порядок бухгалтерської, податкової та фінансової звітності за цим боргом. 

Такі соціальні практики свідчать про вихолощуванні цінності правосуддя в 
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свідомості громадян. В умовах одночасної відсутності довіри і наявності 

юридичних суперечок люди застосовують альтернативні способи і/або 

соціальні норми, і/або залучають позасудові органи для їх вирішення. 

Конкурентами мирних способів, суду і права стають, насильство, кримінальні 

структури і норми моралі відповідно. 

За умови втілення в роботі суду ідей доступності правосуддя і довіри до 

суддів як частин верховенства права актуалізується принцип ефективності суду 

– індикатор його соціальної корисності і необхідності. Дотримання цього 

принципу судами визначають за критеріями своєчасності, кількості і якості 

наданих послуг. Відкладене правосуддя - це відмова в правосудді, це не пустий 

трюїзм. Як і з усіма подібними твердженнями, воно фундаментально 

обґрунтовано фактами. Завдання оперативного і одночасно якісного вирішення 

судових справ дуже складна. Її вирішенню сприяє збільшення кількості суддів 

та підвищення вимог до їх професіоналізму [8, c. 82]. Кожна країна намагається 

встановити оптимальні терміни для вирішення спорів в суді, включаючи 

процедури апеляційного та касаційного оскарження рішень судів попередніх 

інстанцій. При цьому більшості населення невідомі ні самі ці терміни, ні 

підстави, які існували для їх встановлення. У рамках теорії права важливо 

підкреслити, що будь-який термін у судових справах повинен бути науково 

обґрунтований і корелювати з усіма загальнолюдськими цінностями і 

конкретними історичними умовами здійснення правосуддя. Ці терміни повинні 

дозволяти людині (суспільству) реалізувати своє право саме в той момент 

життя, коли це для нього необхідно. Відповідність роботи судів нормам права 

та іншим цінностям відкритого суспільства вимагає також оптимізації витрат на 

них. Фінансові та інші витрати суспільства на забезпечення належної роботи 

судів дуже високі, тому результати правосуддя повинні виправдовувати такі 

витрати. Жодне суспільство не може дозволити, щоб право на належний 

судовий розгляд було викривлено або втрачено на практиці; ці права повинні 

дотримуватися незалежно від того, відійшли ми від змагальної традиції чи ні. 

При цьому не можна заперечувати, що належне виконання всіх процесуальних 
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норм дороге й уповільнює роботу судової системи [101, с. 546]. У 

Великобританії нинішні урядові плани реформування ролі магістратів ясно 

передбачають підвищення «ефективності» судового процесу і значну економію 

судових витрат [102, c. 929]. 

Ця ефективність встановлюється залежно від ступеня відповідності діянь 

суддів, заходів кореляції їх рішень принципам права, загальнолюдським 

цінностям. Елементарної шкалою для оцінки ефективності судової влади є 

п'ятибальна шкала, де існують бали «відмінно» (рівень відкритого суспільства), 

«добре» (рівень суспільства зі стійкою тенденцією до відкритості), 

«задовільно» (рівень транзитивного суспільства, яке в рівній мірі може як 

набути тенденцію до відкритості, так і стати закритим), «незадовільно» (рівень 

закритого суспільства), «нульовий або близький до нульового» (рівень 

суспільства, що зникає, витрати якого на суди не виправдані). Визначення 

відповідності судів цьому принципу вимагатиме використання методів 

порівняння, статистичного аналізу та інших. 

Отже, конкретний зміст деталей кожної функції судової влади 

визначається в процесуальних законах. Їх практичне вираження наповнюється 

обставинами справ, які суд готує до розгляду, розглядає і за якими приймає 

рішення. Загальними критеріями оцінки ступеня ефективності судової влади в 

умовах трансформацій публічного права відкритого суспільства є 

загальноправові цінності, які крім верховенства права, справедливості, 

рівноправності і законності, виражаються також у правових принципах - 

доступності, довіри до суддів, глобалізації, ефективності та інших. І якщо в 

сфері законотворчості ефективність парламенту обумовлює відкритість 

публічного права, то в питаннях правосуддя кореляція спостерігається між 

такою відкритістю та ефективною діяльністю доброчесних суддів. З одного 

боку, одним з наслідків такої кореляції є суспільна довіра до судової влади. З 

іншого боку саме така довіри є умовою збереження верховенства права і, 

в кінцевому рахунку, сталості правопорядку і конституційної демократії в 

мовах перманентних покращень. Зрештою, судова влада ґрунтується на повазі, 
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яке міститься в душі нації [83, с. 6, 7], тому справедливо згадати думку 

Е. Хендслі, яка вважає, що народ повинен обирати суддів; це найефективніший 

спосіб забезпечити довіру громадськості [91, с. 195]. У зв'язку з цим також 

треба звернути також увагу на значний, часом і визначальний, вплив засобів 

масової інформації. Довіра до судів вимагає, щоб ЗМІ допомагали пояснювати 

громадянам, як працюють суди, а не задовольнялися тим, що безсистемно 

повідомляли окремі факти про те, що роблять суди, а також те, що інші 

говорять про суддів. Їм слід аналізувати і роз'яснювати роль судів у системі 

державної влади, максимально сприяти більш глибокому розумінню 

необхідності прийняття того чи іншого рішення в демократичній державі [97, с. 

92]. У рамках дослідження підкреслюємо, що загальноправові зв'язки цього 

принципу із суміжними правовими явищами виявляються у визначенні його 

змісту і місця в ланцюзі основоположних ідей роботи судів в умовах 

трансформацій публічного права відкритого суспільства. Довіра суду стало 

підсумковим принципом, який є безпосереднім індикатором відповідності 

правосуддя та інших функцій суду цілям соціального розвитку, а також 

опосередковано свідчить про ефективність парламенту і органів виконавчої 

влади, як на найвищому, так і на місцевому рівнях. Слід також врахувати, що 

вище охарактеризовані правові цінності зазнають на собі вплив феномена 

глобалізації, основна характеристика якого міститься в новітній доктрині теорії 

права (фінансового, конституційного, кримінального, адміністративного та 

інших галузей права) з обґрунтування ідеї глобалізації. Її основний характер 

розкривається як забезпечення (реалізація, охорона і захист) прав людини [103, 

с. 9-11, 18] у сфері судочинства шляхом створення і застосування в закритих 

(транзитивних) суспільствах таких правил, форм і методів, які допомогли б їм 

стати відкритими. Загальність таких стандартів, підходів, способів і механізмів 

судочинства, їх наступність зумовить чесну, справедливу захищеність прав 

людини і суспільства поза національними кордонами, повсюдно. Першим 

кроком до такої гармонізації і однаково успішного розвитку правосуддя стане 

фінансування публічною владою належного виконання програм (щорічних 
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планів), спрямованих на досягнення судами відстаючих країн зазначених 

стандартів та ін. Відкритість публічного права також вимагає забезпечення 

незалежності, неупередженості та сумлінності суддів, об'єктивності, 

всебічності, обґрунтованості їх рішень та ін. Суди, а також вихідні основи 

правових систем та їхніх подальших трансформацій в контексті глобалізації 

стануть предметом наших подальших досліджень. 

На сучасному етапі цивілізаційного розвитку потреби людей 

урізноманітнюються, а публічна адміністрація стає більш вигадливою у своїй 

діяльності, намагаючись сприяти максимальному задоволенню цих потреб, 

елімінувати нездорові амбіції громадян та забезпечити соціальний прогрес. 

Розбіжності націй та сформованих ними публічних адміністрацій у цих 

взаємозв’язках вичерпуються тільки глибиною проблем, що неминуче 

супроводжують їхній розвиток, у т. ч. зумовлених зовнішньою кон’юнктурою, 

та здатністю успішно вирішувати ці проблеми. Пріоритети, зміщення акцентів у 

роботі уряду та інших органів виконавчої влади держави, специфічні та 

політично модифіковані для будь-якої нації [59, с. 173], доповнюють систему 

основних функцій цієї гілки публічної влади, усталеність яких історично 

зумовлена стандартними природними потребами суспільства – природного 

відтворення та переходу на більш високі щаблі цивілізаційного розвитку. Сфера 

гуманітарної політики одна з ключових соціальних просторів відповідальності 

публічної адміністрації, де доброчесність відіграє роль як запоруки успіху 

в них, так й добровільного  порогу правозастосування та інших форм 

правореалізації. 

Гуманітарна сфера діяльності являє собою суспільне буття як таке, що 

охарактеризоване (оцінене, осмислене, організоване) крізь призму пріоритетів 

людини і людських цінностей; це особливий «зріз» суспільної цілісності – 

перетину й забезпечення людських інтересів [86, с. 487], соціального і 

духовного життя особи й людських спільнот. Складовими елементами 

гуманітарної сфери, які відображають стан духовного життя людини й 

суспільства, є, перш за все, фундаментальні галузі – освіта, наука, культура та 
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їхні підгалузі: виховання, інформаційне середовище, фізкультура, спорт, 

дозвілля, туризм, релігія, етнічні відносини [87, с. 207]. Систематизований 

розвиток мислення, професійних, світоглядних і громадських якостей людини, 

його етичних, правових та інших цінностей відбувається завдяки роботі 

публічної адміністрації за напрямом освіти населення країни – організації 

системи необхідних матеріальних засобів і персоналу; формування соціального 

характеру [88, с. 40]. Повноцінні правове поле і доброчесність в освіті одні з 

найбільш актуальних завдань функціонування і прогресу цієї галузі як в 

трансформаційний період [89, с. 91], так й впродовж перманентних змін сталих 

політико-правових систем. 

Публічне управління освітою передбачає створення і постійне 

вдосконалення мережі інститутів для передачі науково достовірних знань 

(умінь, навичок та іншого досвіду) від вчителя до учнів у всіх сферах знань, а 

саме: математичних, фізичних, хімічних, біологічних, юридичних, військових, 

фізичної культури і інших наук. Утвердження верховенства права і 

доброчесності управління у цій сфері визначається за параметрами 

ієрархічності – отримання людиною компетентності нижчого рівня є умовою 

для отримання компетентності вищого рівня; послідовності – рівні освіти 

людина проходить один за іншим, без можливості отримати наступний рівень 

до закінчення попереднього; наступності – освітні стандарти всіх рівнів 

узгоджені між собою, відповідність людини кожному попередньому стандарту 

гарантує його можливість опанувати кожний наступний стандарт; 

безперервності розвитку людини з моменту її народження і до часу досягнення 

пенсійного віку; якостей учня – завзятості, творчості, доброчесності та поваги 

до себе, наполегливості та моральної мужності, а також уміннями вирішувати 

проблеми та критично мислити, нестандартно та з усіх можливих кутів 

дивитися на речі, працювати самостійно та у команді, добре використовувати 

ресурси навколишнього світу [90, с. 1, 3]. Організаційним доповненням цих 

характеристик є обов’язок публічної влади створити умови для забезпечення 

права на освіту – максимального розвитку людей на всіх етапах життя в 
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дитячих садках (яслах), школах, коледжах, університетах, на робочому місці, а 

особливо – належного виконання батьками своїх соціальних обов'язків. 

Охарактеризований напрям відтворення гуманітарних знань живиться за 

рахунок наукової діяльності, де на професійній й академічно доброчесній 

основі створюють нові знання. Розвиток гарантує гнучке, позбавлене 

крутійства, формалізму, зарегульованості, бюрократизму публічне 

адміністрування з домінуючим методом стимулювання інтелектуальної, 

творчої, духовної роботи – здійснення фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень. При цьому верховенство права і доброчесність прояви виключно 

духовності. Якщо наука та освіта мають переважно прагматичний характер та 

вичерпуються ресурсами ментального тіла людини, то духовно-культурний 

розвиток передбачає більш альтруїстичний сенс і сягає найвищих ступенів 

просвітлення особистості знанням нематеріального, часто сакрального змісту й 

важко вловимих високоенергетичних сутностей Божественного духу світла, 

добра, права і справедливості. Словом «духовність» маркуємо найтоншу 

матерію людської душі, її почуттів і емоцій, які передаються генетично, 

культивуються у соціумі виключно чуйними до навколишнього середовища 

людьми з цілісно і повноцінно розвинутим ментальним тілом. Адміністрування 

цього напряму соціального життя виходить за межі виконання завдань 

з відтворення однакового набору знань у всіх громадян і їхнього примноження 

за допомогою наукових досліджень. Відповідальність розширюються 

за рахунок необхідності сприяти функціонуванню такої системи публічних і 

приватних організацій, які дозволяють талановитих людей з непересічними 

здібностями відчуттів найкращих фарб, звуків, слів та інших проявів 

навколишнього світу використовувати, відповідно до їхньої волі, на користь 

соціального прогресу. Духовна культура зумовлює доцільність та корисність 

усіх інших досягнень суспільства, вона є єдиною основою для формування 

homojuridicus та їхньої самоідентифікації з онтології фундаментальних питань, 

виживання в умовах кризи і прогресу кожної нації. Одним з важливих напрямів 

у межах функції духовно-культурного розвитку є збереження пам'яток та інших 
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артефактів культури, забезпечення перманентного прогресу національної мови. 

В умовах верховенства права та незначної публічна адміністрація діє виважено, 

обґрунтовано і неспростовно, у т. ч. накопичуючи критичну масу аргументації 

своїх рішень/діянь за допомогою технологій мережевого інтерактивного 

анкетування в системі Інтернет чи інших форм краудсорсингу відносно 

культурної спадщини, її національної цінності, збереження, нарощування, 

збагачення і/або оновлення (наприклад, відносно пам’ятника В. Ульянову 

у м. Запоріжжя 12-17.03.2016). 

Діяльність публічної адміністрації в сферах освіти, науки і духовної 

культури відображає систему концептуально оформлених уявлень, ідей і 

поглядів на суспільне життя, яка відбиває інтереси, світогляд, ідеали, настрої 

людей. Антроповимірна успішність роботи організацій та їхніх працівників у 

цих сферах зумовлюють доброчесну основу для реалізації ідеологічної функції 

виконавчою гілкою державної влади, її здатність забезпечувати комплексне 

відображення знань, досвіду, цінностей, які транслюються в суспільстві, 

передаються з покоління в покоління, визначають етнічну спільнота як націю, 

життєву унікальність (ідентичність) нації і обумовлюють її прогрес, у т. ч. за 

умови забезпечення загальнолюдських цінностей. Вираз основ ідеології нації та 

її держави відображається як зрозумілі ідеологеми (складники правової 

ідеології, що емоційно-чуттєво легко сприймаються та виступають 

першоосновою для осмислення позначуваних ними понять і явищ, як правило, 

виключно складного гносеологічного, онтологічного та аксіологічного змісту) у 

преамбулі, загальних положеннях конституції держави, а також в акцентах і 

специфіці визначення прав і свобод громадян та суспільства, їхніх гарантій, 

розподілу повноважень між гілками публічної влади. Наприклад, у більшості 

держав романо-германської правової сім’ї уряд і його члени є суб’єктами 

публічно-юридичної відповідальності на загальних підставах, оскільки 

імунітетом вони не наділені [91, с. 177] і мають мінімальні можливості 

уникнути відповідальності шляхом. Це стає об’єктивною підставою для 

ідеології доброчесності – поширення, рекламування, утвердження власним 
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прикладом публічною адміністрацією підпорядкування приватних інтересів 

публічним інтересам, ефективного витрачання публічних фінансів, чесного і 

сумлінного ставлення до належного виконання своїх трудових обов’язків та 

реалізації прав, якими чиновник наділений в силу перебування на посаді. 

Публічне адміністрування на вищеописаних рівнях соціалізації людини 

являє собою трансформації конкретних правових норм з відображенням 

ідеологічного повороту антропологічного зміщення від першочергового 

захисту державних інтересів до висування на перше місце завдань охорони 

визнаних цивілізованим суспільством прав і свобод людини і громадянина, 

зокрема, першочергових з них – права на життя та здоров’я. Напрямом 

гуманітарної функції є охорона здоров’я – це одна з найважливіших сфер 

роботи сучасних держав, особливо в умовах високої техногенної напруги на 

людину. Зона відповідальності публічної адміністрації включає розробку та 

впровадження відповідних адміністративних норм для реалізації національних 

цілей політики в галузі охорони здоров’я та медичних послуг. Це основний 

правотворчий суб’єкт, що ухвалює нормативно-правові акти з питань реалізації 

заявлених законодавцем стандартів у галузі охорони здоров'я [75, с. 25]. Серед 

основних напрямів роботи у цій сфері виокремлюємо зменшення впливу 

несприятливих чинників на здоров'я людей; надання медичної допомоги всіх 

рівнів складності; регулювання фармацевтичного ринку та забезпечення 

лікарськими препаратами. Зміст першого напряму роботи вичерпується дуже 

широким діапазоном профілактичних заходів, які перетинаються з 

екологічними та іншими подібними функціями. Серед важливих медичних 

засобів профілактики захворювань важливе місце займають щеплення. 

Виконання санітарних, протиепідемічних та гігієнічних завдань означає 

контроль публічної адміністрації над умовами проживання, навчання, роботи та 

іншої соціальної активності людей. У межах цього напряму роботи виконавча 

влада також контролює безпечність води, сировини, продуктів харчування і 

всіх інших товарів для здоров’я людей. Наприклад, контроль держави над 

недопущенням погіршення здоров’я громадян внаслідок порушення гранично 
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допустимих норм вмісту Ra в гранітах, які використовують для будівництва 

житлових будинків.  

Напрям роботи публічної адміністрації в сфері охорони здоров’я 

доповнюється необхідністю виконання широкого спектру завдань зі створення 

високотехнологічної системи для надання медичних допомоги і послуг, що 

передбачає поширення її дії на усіх людей, впродовж усього їхнього життя та 

перманентно зростаючий діапазон та різноманітність її змісту. Організація 

цього виду діяльності належної ефективності супроводжується високими 

витратами фінансових ресурсів. У зв'язку з цим сфера медицини безпосередньо 

залежить від стану економіки країни, розвитку фінансових інститутів (зокрема, 

страхових компаній) і грошей, які виділяються для неї. При цьому країни з 

ринковою економікою саме в сфері охорони здоров'я виявляють все більшу 

схожість з соціалістичними країнами. Наприклад, як резонно зазначив 

Р. Кастро: «медицина на Кубі краще ніж в США, а жінки отримують більш 

справедливу заробітну плату» (21.03.2016 на зустрічі з Б. Обамою) [92]. З 

іншого боку високорозвинена медицина сама стає джерелом прибутків для 

нації, наприклад, за рахунок продажу надлишків високоякісних медичних 

послуг як це відбувається у Республіці Куба, США, ФРН, Державі Ізраїль. Ще 

більшим джерелом прибутку є фармацевтичний сектор. Управління виробничо-

технологічними процесами виготовлення лікарських засобів і субстанцій 

супроводжує як профілактику захворювань, так і їх лікування. Трансформація 

юридичних основ управління цим ринком наштовхується на об'єктивні і 

суб'єктивні проблеми, а саме: високу вартість наукових розробок лікарських 

препаратів, прагнення фармацевтичних компаній максимізувати свої прибутки, 

транснаціональні масштаби роботи, монополізацію ринку за цілою низкою 

ліків, відсталістю патентного права в частині забезпечення інтересів прав 

людини як частини соціуму. Наприклад, монополізм Novo Nordisk, Sanofi-

Aventis, Eli Lilly на ринку інсуліну [93, с. 73]; патентування, отримання 

національними фармацевтичними компаніями від урядів Таїланду, Бразилії в 

2007 році ліцензій для виробництва лікарських препаратів, які необхідні для 
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перешкоди виникнення епідемії HIV. Юридично такі дії викликали супротив як 

самих фармацевтичних компаній, патентовласників на такі лікарські препарати, 

так і держав місця їхньої фіскальної реєстрації. Хоча право публічної 

адміністрації цих країн розширювати антропологічну сферу дію патентного 

права було природнім, обумовленим об’єктивними обставинами необхідності 

захистити права власних громадян, які масово страждали. При цьому діяння 

фармацевтичних компаній, патентовласників не просто обумовлювалися 

бажанням отримати прибуток, а були засновані на виключній зажерливості, 

прагненні до надприбутків ціною сотень тисяч людських життів. Асоціальність 

їхнього патентного права підтвердилася безрезультатністю багаторічних 

переговорів урядів і глав держав зазначених країн з фармацевтичними 

компаніями (Abbott Laboratories) про призначення економічно прийнятної ціни 

на Lopinavir / Ritonavir (Kaletra). Необхідність вжиття термінових заходів для 

рятування власних громадян була обумовлена поглибленням реальної загрози 

виникнення епідемії HIV, наприклад, в Бразилії з середини дев'яностих років 

ХХ століття. Водночас, принципи та інші норми міжнародного права 

зобов'язують державну владу забезпечити епідеміологічне благополуччя в 

країні, в тому числі дозволяють їй вживати заходів всупереч інтересам і 

правилам приватних осіб [94, с. 61-76], проте відповідно до власної совісті, 

ідеалів добра і справедливості, а також правових норм Статуту та інших 

документів ООН як уособлення ідеї верховенства права відносно людини, 

суспільства та у міжнаціональних відносинах. Зокрема, відповідно до ст. 4 

Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, схваленого 

ООН 16.12.1966, держава може встановлювати тільки такі обмеження прав, які 

визначаються законом, і лише остільки, оскільки це є сумісним з природою 

зазначених прав, і виключно з метою сприяти загальному добробуту в 

демократичному суспільстві. Відносно наведеного прикладу ця норма стає 

однією з юридичних підстав не для охорони фармацевтичних патентів будь-

якою ціною, а саме для ефективної охорони, її соціальної орієнтації, яка 

дозволяє особам-патентовласникам мати зиск з об'єктів промислової власності, 
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але доступ громадськості до них ускладнений не більше, ніж це об’єктивно 

необхідно [95, с. 147]. 

Духовність для публічної адміністрації означає, що відповідальність 

розширюються як відносно самих себе, так і стосовно інших громадян, їхніх 

спільнот. Зріз цієї якості у вигляді верховенства права та доброчесності 

актуальні для цієї адміністрації, її ефективності у гуманітарній сфері 

суспільних відносин в силу важливості та чутливості для прав людини тих 

питань, яких стосується публічна організаційно-розпорядча, адміністративно-

господарська та іншого роду управлінська діяльність. Його практичне 

впровадження відбувається за рахунок використання загальнообов’язкових 

правил функціонування соціальної системи (громадян, публічних і приватних 

організацій), що дозволяє використання талановитих людей з непересічними 

здібностями відчуттів найкращих проявів навколишнього світу, відповідно до 

їхньої волі, на користь соціального прогресу. На рівні політики і комунікації 

виконавчої гілки державної влади з населенням актуальні гуманістичні цінності 

складають суть ідеологічної роботи. Експлікації домінуючої ідеології 

відбувається у вигляді зрозумілих ідеологем – доброчесності, верховенства 

права, загальнолюдських цінностей і законності, справедливості, рівності, 

єдності прав та обов'язків і т. п. Справжніми викликами для доброчесності 

публічної адміністрації стають вирішувані нею завдання у правових відносинах 

з охорони здоров’я, регулювання ринку фармацевтичних препаратів, 

соціальних забезпечення і захисту громадян, а також створення, підтримання у 

належному стані та розвитку соціальної інфраструктури. З одного боку, 

належна робота за цими напрямами зумовлена потребами людини у критично 

важливих для них благах, без отримання яких вони не виживають і/або не 

розвиваються. Другим аспектом стають фактичні можливості з акумулювання 

потрібного обсягу коштів за наслідками реалізації економічного блоку функцій. 

Третій чинник являє собою варіанти правильного розподілу накопичених 

коштів. Вирішальними у цих взаємозв’язках стають виключно доброчесні 

мотиви і компетентність (у т. ч. вміння прогнозувати розвиток умов, 
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необхідних для прогресу) як важливі сутності практичної дії ідеї верховенства 

права у діяльності публічної адміністрації з утримання від реалізації приватних 

інтересів за рахунок публічних інтересів, задоволення яких знаходиться в 

межах її компетенції і юрисдикції. 

Отже, внутрішньо-психічні індивідуальні переживання складають основи 

суперечностей із суспільною свідомістю, вони заперечують усталене у праві, 

живлять його антропною енергією, яку держава спрямовує у напрямку 

соціального прогресу. Психічне життя людини емоційно детерміноване її 

минулим досвідом, спрямоване на задоволення її потреб та інтересів, виражає 

відношення людини до права, його бажаних змін. Правосвідомість  невіддільна 

від індивіда та виражає її внутрішні психічні стани перебігу емоційно-чуттєвих, 

раціонально-когнітивних, вольових, інтуїтивних та інших психічних процесів з 

приводу права як системи загальнообов’язкових норм на різних етапах життя 

людини. Усвідомлення кожним змістовного наповнення правил на підставі 

загальнолюдських цінностей та процедур їхнього практичного втілення 

виступає єдиним джерелом формування права. Ідеологічний рівень 

правосвідомості корелює з її психологічним рівнем, будучи попередньо 

пережитим в усіх суттєвих моментах досвідом та виявляючи наслідки 

верифікації його істинності емоційно-чутєвими складовими психіки. 

Висновки до Розділу 2 

Система психічних властивостей людини, яка пізнає право, уявляється як 

поєднання інтелекту (здібностей у пізнанні та вирішенні правових проблем), 

емоцій і почуттів (імпульсивних реакцій людини на правову ситуацію у цілому, 

заснованих на відображенні у свідомості значущості зовнішніх впливів, та, 

відповідно, відображення стійкого емоційного відношення до конкретного 

суб’єкта чи об’єкта права, часто  неусвідомлене, обумовлене як індивідуальним 
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психічним розвитком, так і соціальними стереотипами), а також волі (свідомої, 

цілеспрямованої психічної активності, спрямованої на реалізацію психічних 

властивостей у діяннях). Усі проаналізовані психічні властивості складають 

концептуальну (ідеально, абстрактну) модель психіки людини. Формально 

ідеалізований стандарт розвитку психічних властивостей людини 

врегульований.  

Поєднання вірних уявлень про право зі своєю природою складає зміст 

щоденного проживання психічних станів. Виклики суспільства, вихід за межі 

права і творчість людини специфічні умови кризових станів для суб’єкта права, 

який у підсумку виходу з кризи, або покращив правові відносини, їхні моделі, 

або погіршив їх, порушивши фундаментальні правові цінності. Психодинаміка 

повсякденного життя людини відбувається у загальних рамках права, які на 

рівні індивідуальної психології набувають у кризові моменти афективних форм, 

перетворюються тривалі невротичі стани, фрустрації, змінені стани 

правосвідомості, вищі чуттєві стани духовності.  

Психічні властивості людини суть особистісних інструментів, які 

дозволяють їй через власні переживання, змінювати психічні стани (тривогу, 

депресію, аффект, почуття провини, агресію, фрустрацію, тривожність тощо), 

правила і керувати відносинами. Цей спосіб людина використовує для 

трансцедентальних переходів за межі правових ситуацій та власних 

мотиваційних складових задля вдосконалення права і правових відносин. 

Усвідомлені та неусвідомлені емоції, їхній зв’язок з розумом основні складові 

соціально-правової адаптації людини у праві. 

Теоретичні знання та емпіричний досвід у складі індивідуальної 

правосвідомості результат внутрішньо-психічних переживань людини, 

трансформацій її психічних процесів. Інтегруючим явищем цього типу 

психічних явищ стає колективна правосвідомість та зумовлений нею 

правопорядок. Суспільства мають різні стани як моральної, так і правової 

свідомості, які засновані на різніх рівнях розвитку систем правових 
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регуляторів, динаміці переходів природного права у законодавство, змісту 

взаємопроникнення та інших співвідношень права та моралі. 
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ІІІ. Психологічні трансформації розуміння права та їхній вплив на 

відтворення й розвиток правової культури 

3.1. Складові відображення психічних явищ у різних видах правової 

культури 

Ставлення до власної правової поведінки пов'язано у людей з 

відношенням до своєї особистості. Відстоювання власних прав ґрунтується не 

тільки на правовій обізнаності, але і на почутті власної гідності, гордості за 

свою особистість, наділену цінністю і тому наділену певними правами в 

культурному середовищі конкретного суспільства, ядром якого виступає 

стрижень культурної системи. Його особливістю є стабільна цілісність, 

сукупність ціннісних орієнтацій, ідеалів, норм, символів, які присутні в даній 

культурі на різних етапах її розвитку, а проявляється він, окрім права, у всіх 

інших культурних феноменах: в науці, мистецтві, релігії, моралі, в соціальній і 

політичній організації суспільства, в ментальності і способі життя носіїв 

культури [168, с. 396].  

Оцінка конкретних діянь як соціально прийнятних залежить від 

історичного контексту, культурних цінностей і соціального досвіду людини, 

тому суб’єктивна оцінка людьми діянь швидше не заснована на сукупності 

універсальних та незмінних правових та інших культурних цінностей. 

Вважаємо, що пізнання психологічної природи людей єдина важлива 

передумова для подолання розбіжностей (прірви) між законодавчо визначеною 

моделлю поведінки й свідомістю більшості громадян. Природа більшості 

людей чесна, добра й схильна до справедливості. Обумовлені природою 

антропні властивості складають основу ефективного законодавства й 

соціальних практик його застосування тільки в умовах зорієнтованого й чіткого 

зорганізованого на соціальний прогрес суспільства, яке являє собою націю й у 
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випадку дотримання загальноправових принципів. Інакше антропні виміри й 

культурні коди сприйняття правил вихолощуються соціумом, який поза 

межами антропної пасіонарності інертний, безвекторний, закритий вияв 

колективно викривленої правосвідомості. 

Осмислення такої природи уможливить цілеспрямовану й успішну 

корекцію правової культури у бік конструктивної взаємодії учасників 

правовідносин без застосування руйнівних засобів, які порушують права 

людини. Треба врахувати, що роль моральних регуляторів, наприклад, добрі 

відносини з друзями і родичами, джентльменські (не паперові) домовленості, в 

суспільстві (його окремих прошарках) історично поширені. Вони 

застосовується разом з правовими регуляторами у кращому випадку на рівних, 

а в багатьох випадках у переважній більшості відносин. Цьому сприяли 

недовіра до судів та чиновників, відсутність віри в ефективність та дієвість 

законів, численні історичні приклади неоднакового застосування закону до 

різних громадян у схожих ситуаціях, бідність та інші соціальні чинники. 

Водночас законні процедури не завжди виявляються раціональними. 

Розвиток багатьох тез психологічної теорії права відбувається у межах 

соціологічного підходу до розуміння права як динамічного явища суспільних 

відносин – взаємодії конкретних суб'єктів у конкретній ситуації. При цьому 

центр тяжіння розвитку права не в законодавстві, юриспруденції чи судовій 

практиці, а у спільноті людей. Відповідно право має низку центрів юридичного 

досвіду, жодна нація, зокрема і європейська, не може претендувати на 

виключну здатність формулювати права. Різноманітний соціальний досвід, 

наприклад, економічний під час реалізації масштабних проектів, який стихійно 

акумулюється у суспільстві, набуває характеру повторення, що створює 

підстави для його нормативізації, визнання їх схемою для подальшого 

регулювання людської поведінки. Для набуття повторюваними відносинами 

нормативного характеру потрібне в першу чергу їх суспільне схвалення, 

визнання їх цінними та корисними для нації.  
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Коли влада зневажає право і законність, знищує довіру до неї і її органів, 

це стає спусковим механізмом масового прояву криміногенного потенціалу. 

Коли правопорушення поширені у суспільстві, виявляється низька правова 

культура та неефективність представників органів публічної влади наслідок, 

коли громадяни не вміють обирати кращих, контролювати їх та своєчасно 

замінювати на більш прогресивних політиків / управлінців. Тобто у громадян 

наявна низька правова культура, натомість держава, користуючись цим, 

намагається зберегти свій вирішальний вплив у надмірній кількості сфер 

суспільного життя, де вона не виявляє належної ефективності. Цьому сприяє 

непрозорість системи державного управління,  відсутність регламентованих 

процесів вироблення державної політики на національному, регіональному та 

місцевому рівнях. Політичні інтереси перевершують національні пріоритети 

розвитку у закритих суспільствах, де мотиви ухвалення публічно-правових 

рішень відображають кон’юнктурні умови політичних відносин у країні, а не 

позитивно-перспективні тенденції її політико-правового розвитку. 

Духовно-культурні, економіко- і політико-правові, а також юридичні 

умови реалізації особою наданих їй правовим способом публічно-владних 

управлінських функцій потенційно зумовлюють можливості цієї особи для 

неправомірної поведінки. Люди вільні, а тому діють у межах об’єктивно 

наявних варіантів поведінки і своїх суб’єктивних можливостей [19, с. 6]. 

Обмеженнями для них стають правові норми. Утім їхня формально-юридична 

прескрипція (від лат. prescribere – предписувати) так й не стає реальністю, якщо 

правові норми: 

а) мають вади нормативності [20] – описувані ними цінності і/або 

процедури забезпечення цінностей не є такими об’єктивно і/або неналежно 

(неточно, неповно тощо) визначені в законах та інших джерелах права;  

б) не сприймаються людиною. Ці взаємозв’язки (права, людини і 

суспільства) виявляються усюди. Зокрема, у сфері опосередкованих 

законодавством відносин з перерозподілу матеріальних благ серед державних 

службовців незаперечними стали цінності чесності, добросовісності, щирості і 
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т. п. Утім проблемою залишається запропоновані законодавцем процедури 

забезпечення збереження цих цінностей. Більше цього, далеко не кожний 

чиновник визнає значущість, корисність, важливість таких цінностей і/або 

здатний діяти відповідно до них. Право залишається регулятивним принципом 

у системі організації людських взаємин загального – соціокультурного – 

значення [21, с. 36], заснованим, як слушно відзначив А. Колодій, з-поміж 

іншого на політичних, економічних та ідеологічних вимірах суспільних 

відносин [22, с. 69]. На цих рівнях формується і трансформується світогляд 

людини, у т. ч., звісно, й у частині чесності та добросовісності поведінки.  

Історично усі нації мають проблеми з ефективністю роботи публічної 

влади, які вирішуються на рівні низки юридичних та економічних наук,  

політології тощо. Як влучно підкреслив прихильник природно-правової теорії 

праворозуміння Ч. Беккарія: «Хочете попередити злочини? Зробіть так, щоб 

закони були ясними, простими, щоб уся сила нації була зосереджена на їх 

захисті і щоб жодна частина цієї сили не прямувала на їх знищення. Зробіть так, 

щоб закони менше опікувалися окремими соціальними прошарками, ніж 

самими людьми. Зробіть так, щоб люди боялися їх і тільки їх. Страх перед 

законом благородний, але страх людини перед людиною згубний і породжує 

злочини» [23, с. 151]. Доречно згадати І. Коваля, який встановив, що у кожного 

народу в процесі його історичного буття виробився власний менталітет, як 

своєрідний спосіб усвідомлення і ставлення до світу, зумовлений традиціями, 

вихованням, релігійними уявленнями, мовою тощо. Він складається з базових 

теоретичних невідомих компонентів, які є основою інтегральних установок, 

настанов, потенційними засадами світосприйняття і які можуть (за певних 

умов) проявитися в життєдіяльності людини. Своєю чергою, у ментальності як 

динаміці проявляються тільки деякі елементи менталітету у формі мислення, 

почуття, пристрасті, дії. Правовий менталітет має компоненти, пов’язані з 

правовою природою людини, природним та позитивним правом. 

Антропологічні компоненти правового менталітету вписуються в логічну схему 

детермінізму: людина – причина – закономірність та об’єднуються у дві групи: 
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1) онтологічно-природну, яка вміщує установки космічного детермінізму, 

природні та специфічно природжені норми, етнічно-родинні феномени; 

2) деонтологічно-культурологічну – антропологічно-етичний детермінізм, 

культурно-правові норми, соціалізаційні настанови та закономірні зв’язки між 

ними. 

Масова правосвідомість найбільше відображає зміст правового 

менталітету, в якому міцно вкорінені антропологічні властивості права. Ця 

вкоріненість виконує роль внутрішніх, підсвідомих імперативів, де підсвідоме 

право – система закритих психічних процесів, які не перебувають у фокусі 

свідомості, але впливають на поведінку людини за правилом підмножини [25, с. 

6-8]. Ментальність як комплексна соціально-психологічна якість дозволяє в 

контексті порушеної нами проблеми виявити неправомірні установки 

(«ментальна матриця»), викривлення правових способів бачення світу 

(«матриці сприйняття») та уявлень людей («культурні коди»), які інкорпоровані 

у соціальну спільноту [26, с. 77], зокрема українську. 

Схильність до неправомірної повеедінки об’єктивно не властива природі 

людині від народження. Це соціально набута якість. Т. Джефферсон слушно 

наголосив, що людська природа однакова на обох берегах Атлантичного океану 

і залишиться однаковою під впливом одних і тих же обставин [27, с. 197]. 

Неправомірні психологічні характеристики повинні пояснюватися з точки зору 

властивостей соціокультурного взаємодії, в матрицю якого вони закладені. Без 

знання суспільства і культури, в яких народжується і росте індивід, ніякі його 

особисті риси – вірування, ідеї, переконання, смаки, пристрасті і те, що 

викликає неприязнь, - не можуть бути зрозумілі; вся ментальність людини, 

манери і звичаї, його стиль поведінки і образ життя цілковито незбагненні. 

Не тільки психосоціальна особистість у цілому, але багато з її біологічних 

якостей ліпляться і обумовлюються соціокультурним простором, в якому вона 

виростає [28, с. 144]. 

Феномен неправомірної поведінки у сфері публічної влади стає 

приватним проявом поведінкового коду, що детермінує стійкий соціально-
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психологічний стан суб’єкта (людини, нації, народу), його органічну цілісність 

соціально-психологічних якостей і рис, яка обумовлює конкретну реакцію 

суб’єкта менталітету на зміни навколишніх умов. Тоді професійний менталітет 

державних службовців уявляється як спосіб мислення та поведінки особистості, 

що відповідає критеріям моралі та вимогам професійного кодексу державних 

службовців і забезпечує належну ефективність виконання ними службового 

обов’язку в галузі публічного управління [29, с. 10]. І розуміння правової 

культури полягає не у тому або іншому типі виокремлення соціальної взаємодії, 

а у тому як цей тип вжито чи використано [30, с. 24]. Людина, мислить в межах 

загальнолюдських бінарних опозицій: добро (чесність, доброчесність, 

справедливість, совість, довіра) та обман (приховування справжнього стану 

справ, підкупність, неправомірна вигода, безчесність). Відсутність або 

недостатність розвитку правової культури, органічно нашарованої на загальний 

рівень виховання, схиляє людину до недоброчесних діянь. Цей недолік їхньої 

природи маркує екзестенційну посередність, низьку якість духовних рис, 

характеризуючи їх сукупно як представників закритого суспільства. Члени 

такого суспільства нездатні інтегруватися до спільнот відкритих суспільств, 

незалежно від приналежності останніх до Східної, Західної, Мусульманської, 

Іудейської чи інших систем правових цінностей. 

Так, наприклад, культивування правової культури доказ щирого 

прагнення інтегруватися до кращих і підходящих пасіонарним особливостям 

української нації цивілізаційних стандартів ЄС. Цей крок, звісно залишиться 

змістовно пустим, якщо не відбуватиметься якісна соціалізація більшості 

населення, у т. ч. через покращення існуючого стану ментальності. Еволюція 

ментальності - повільний історичний процес, хоча у ситуаціях виклику 

(наприклад, дієвих конструктивних протестів громадян), відбуваються швидкі 

адаптаційні зміни ментальності – ментальні революції. 

На додаток до духовно-культурних передумов зараховуємо соціально-

економічні чинники. Світова практика переконує, що розвиток економічних 
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відносин і розростання апарату публічної влади зумовило концентрацію 

і централізацію злочинності [31, с. 8-9]. 

Найважливішим механізмом прояву особистості стає самолюбство, яке, 

безумовно, відрізняється від почуття власної гідності, оскільки виражає не 

вільний, а вимушений прояв «Я» у вигляді установки на можливість обмеження 

як своєї, так і чужої волі. Правові реформи, щоб бути результативними, 

потребують перетворень правової свідомості й менталітету суспільства як з 

боку публічної влади та пануючого класу, так і з боку підпорядкованих 

пересічних громадян. Процес «знизу» припускає прояв прагнення і здатності 

знати або відстоювати свої права, а також їх захищати. В умовах складної 

взаємодії людей, багатогранності і суперечливості відносин людині необхідно 

мати систему координат, на основі яких формуватимуться її різноманітні 

ставлення до правової дійсності, до іншої людини, до закону. При цьому 

оскільки моральні відносини формуються у людини раніше правових і мають 

загальнолюдський характер, вони лежать в основі правових відносин. 

Моральний стрижень виражається в таких поняттях, як «справедливість», 

«честь», «совість». Згідно з моральними нормами люди рівні і мають цінність. 

У зв'язку з цим у багатьох людей не вкладається у правосвідомості, що тяжкі 

злочини скоюють нормальні люди. В цілому право і моральність не тотожні, 

суспільні норми можуть не збігатися. Відомо, що розрізняються моральні, 

релігійні, правові, політичні та інші суспільні норми. Можуть  не збігатися 

також норми різних соціальних спільнот, їхніх груп, організацій. Те, що 

справедливо, не завжди буває по закону. Наприклад, самосуд, помста. Можна 

говорити також і про несправедливість закону, за рахунок чого може змінитися 

ставлення до нього. Ставлення до жертви у злочинця може не тільки бути 

позбавлене самоцінності, а й заряджене неприязню або бути індиферентним. 

Постійна трансформація правових відносин означає появу критичних моментів 

або навіть періодів життя людини або суспільства. У людей не тільки 

змінюється перелік цінностей, а й їхня ієрархічна структура, в якій 

індивідуальні цінності, в тому числі матеріальні, можуть домінувати. 
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Наприклад, у сучасного типу особистості ринкового і соціально 

неорієнтованого типу господарювання [149, c. 39]. Моральність – це емоція 

індивіда. Людина, яка переживає моральну емоцію, визначає себе в якості 

зобов'язаної відносно різноманітних суб'єктів. До них відносяться: суспільство, 

громадські інститути, окремі люди, групи людей, людство в цілому. Російський 

мислитель підкреслює, що з позиції того, хто переживає обов'язок, вказані 

суб'єкти не можуть претендувати на його дії або бездіяльність, на представлені 

їм матеріальні і духовні цінності. Добровільне самовизначення носія емоції у 

вигляді імпульсивного спонукального процесу в організмі, що не пов'язане 

зустрічним домаганням, складає сутність моралі як різновиду етики в кожному 

соціумі. Відсутність переживання і активних домагань з боку суб'єктів робить 

моральність індивіда системою пасивних емоцій більшою мірою, ніж право 

[169, c. 238]. 

Відомості про психічні процеси і стани (їхні компоненти і взаємозв'язки 

між ними; об'єктивні та суб'єктивні чинники, які обумовлюють їхнє  

формування; механізми саморегуляції та ін.) спрямовуються на актуалізацію 

необхідних станів або на навчання людей прийомам регуляції й оптимізації 

власних станів на рівні правосвідомості, що виступає єдиною достатньою 

основою правових системи суспільства й регулювання соціальних відносин, 

характеризуючи інтегративні показники організації психічної діяльності людей 

в будь-якій правовій ситуації. 

Соціально-психологічні механізми складають суть забезпечення 

стабільності і стійкості соціальної організації під час історичних процесів 

зародження і становлення нових соціальних інститутів, а також їхнього 

функціонування в рамках соціальної системи в зв'язку з процесом адаптації 

індивідів і колективів до нормативних вимог [6, c. 150].  

Під визнанням цінності М. Алексєєв розуміє не просто колективно-

психологічний процес, у підсумку якого правові норми вважають результатом 

спільної волі соціального союзу, і тому відповідними спільним переконанням і 

настроям, і навіть не ті спеціальні дії, які мають на меті оголосити норми, факти 
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або події такими, що мають юридичне значення. Визнання цінності являє 

собою переважно юридичний акт, суть якого полягає у перенесенні правових 

явищ з моральної сфери до правової [1, c. 70]. Таким чином, право тоді 

ефективне і реальне, коли воно несе в собі визнані цінності, тобто цінності, які 

діють не на рівні зовнішнього нав'язування, а стають внутрішнім моральним 

імперативом кожної окремої людини [2, c. 31]. 

Стан правосвідомості людини залежить від стадії її морального розвитку. 

Виокремлюють такі стадії морального розвитку: доконвенційну, конвенційну та 

постконвенційну. Правосвідомість правопорушників, які порушують правові 

норми умисно, перебуває на конвенційній стадії: вони відчувають необхідність 

у дотриманні соціальних, зокрема юридичних, правил задля того, щоб не 

викликати невдоволення з боку авторитетних для них суб’єктів (колег, друзів, 

членів сім’ї, вчителів, родичів, знайомих) і не переживати почуття провини. 

Лише нечисленні представники суспільства перебувають на постконвенційній 

стадії розвитку, керуючись природно-правовими уявленнями і принципами. До 

елементів когнітивного механізму, які впливають на правову культуру людей, 

належать ментальні репрезентації конкретного правовідношення, що 

розвиваються через збагачення правового досвіду особи. ЇХ інколи номінують 

терміном- англіцизмом – фрейми (від frame – «каркас», «рамка») – структура, 

що описує деякий складний об'єкт або абстрактний образ або модель для 

представлення деякої концепції (метод представлення знань). Вони виконують 

такі функції: а) інтерпретація подій (бачення чогось у ролі чогось, наприклад, 

ставлення до домовленості як до договору); б) розуміння та передбачення 

поведінки інших людей. Правовий фрейм фіксує таку інтерпретацію правового 

явища, яка дає можливість найбільш ефективно спрогнозувати розвиток 

останнього. У випадку із правосвідомістю незрілих громадян фрейми 

характеризуються зазвичай неповнотою відображення інформації щодо змісту 

правовідношення. Детермінанти формування правового світогляду та правової 

культури людей класифікують на суб’єктивні (охоплюють біологічні та 

психічні чинники); об’єктивні (об’єднують низку незалежних від волі суб’єкта 
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обставин, наприклад, його соціальне походження, стан розвитку економіки); 

суб’єктивно-об’єктивні (залежать від волі інших суб’єктів, але не від волі 

самого носія правосвідомості, наприклад, сімейні чи деякі освітні чинники). Дія 

цих детермінант може бути пов’язана і з позитивним розвитком правової 

культури, і з її деформацією. Формами (виявами) деформації правової культури 

людей визнають ідеалізм (перебільшення можливостей регулятивної функції 

юридичних норм), інфантилізм (несформованість і відсутність необхідної 

кількості й системності правових знань), індиферентність (байдуже ставлення 

до юридичних норм), нігілізм (характеризується запереченням правових 

цінностей). Наприклад, для дітей доцільно запроваджувати уроки морально-

правового характеру для формування основ природно-правового світогляду та 

правової культури (зокрема, розуміння «природних» прав та їхньої рівності в 

усіх людей; обов’язку не перешкоджати іншій людині реалізовувати її 

можливості й усвідомлення консенсусного соціально залежного характеру 

реалізації власних потреб/прав) перед отриманням системи знань про позитивне 

право, а після формування в дитини основних засад правового світогляду 

можна розпочати вивчення чинних норм законодавства [130, с. 125-127, 130] 

тощо. 

З 60-х років минулого століття поширення в науці набула ідея почуття 

відповідальності за свої поступки в майбутньому, розуміння соціального 

значення своєї поведінки. «Цей вид відповідальності представляє собою 

відповідальне ставлення особи до обов’язків, покладених на нього законом, 

правильне, добросовісне, успішне, ефективне виконання, належний державний 

та суспільний контроль над таким виконанням обов’язків» [15, с. 76]. 

Адаптація до змісту та умов професійної діяльності здійснюється більш 

ефективно за умови налагодженості професійно-психологічної підготовки – 

цілеспрямованого процесу формування та розвитку особистісних якостей і 

властивостей судді, які відповідали б вимогам професійної діяльності і 

забезпечували її кваліфіковане виконання. Основними завданнями такої 

підготовки, на нашу думку, є: 1) розвиток професійно-психологічної 
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орієнтованості особистості та професійно значущих якостей (професійної 

спостережливості, професійної пам'яті, професійного мислення та ін.); 2) 

формування психологічної стійкості щодо впливу характерних для професійної 

діяльності психотравмуючих чинників; 3) розвиток якостей «психологічної 

надійності» (витривалості щодо перенапруження, невдач та труднощів); 4) 

тренування вмінь і навичок управління своїми емоційними станами, 

формування психологічної готовності де успішного подолання проблемних 

ситуацій та ін. Результатом професійно-психологічної підготовки стає 

психологічна підготовленість фахівця як наявність сукупності 

психофізіологічних, індивідуально-психологічних і соціально-психологічних 

характеристик, властивостей і якостей, що відповідають особливостям 

професійної діяльності і виступають внутрішньою умовою її успішного 

здійснення. Така підготовленість може формуватися як внаслідок здійснення 

заходів загального характеру, так й індивідуально [40, с. 486].  

Ілюстрацією наведеної думки стає досвід високорозвинених зарубіжних 

країн. Так, у США, Японії, країнах Західної Європи правове регулювання 

спрямоване на розвиток у підприємців здатності створювати нові матеріальні 

цінності, включати технології, продукцію, послуги, що відповідають 

загальнолюдським цінностям та забезпечують прогрес. З-поміж іншого, вміння 

досягати успіху, чесність у стосунках з партнерами, споживачами та інші 

чесноти успішних людей стають основами для ухвалення загальнообов’язкових 

норм й стимулювання інших до наслідування конструктивно-пассіонарних 

якостей таких людей [151, с. 92, 115], які складають молярні структури – 

сформовані економічні, політичні та правові інститути, які формують жорсткі 

сегменти соціального простору. На цій підставі вибудовується типологія 

сегментарного у праві та політиці: бінарні сегменти відповідають класичним 

соціальним дихотоміям (чоловіки / жінки, діти / дорослі, багаті / бідні і т.д.); 

циркулярні - різним рівням соціальної ідентифікації (приналежність до сім’ї, 

дружнього оточення, професійного співтовариства, країни, нації); лінійні – 

процесам у динаміці (перехід з однієї категорії в іншу, наприклад, зі школи в 
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інститут, з інституту до армії і т.п.). Поряд зі стійким молярним рівнем, який 

оперує категоріями сегментів і ліній, існує молекулярний - рухливий і 

нестабільний. На молекулярному рівні проводиться аналіз вияву синергії 

правових відносин та їхніх учасників.  Наприклад, яким чином світоглядні 

установки трансформуються у правові переконання, а ті, у свою чергу, в моделі 

правомірної поведінки; грошові потоки – у капітал – накопичення й 

матеріальне зростання тощо. Політико-правові інститути здійснюють очищення 

стійких й жорстких молярних сегментів від невластивих соціальному прогресу 

ознак, пом’якшують застарілі структури уявлень про правопорядок й сприяють 

налагодженню правової комунікації, відповідно до вихідних засад права [152, с. 

163-164]. 

Ззовні виконання норм права передбачає різні психологічні мотиви 

правомірної поведінки. Залежно від переважаючих мотивів виділяють наступні 

види правомірної поведінки (за суб’єктивною стороною): 1) глибокого 

усвідомлення, переконання людини в необхідності здійснення правомірних 

діянь – «активна» поведінка; 2) підпорядкуванну правовим вимогам без їх 

глибокого й усебічного усвідомлення – «звичайна» поведінка; 3) 

конформістську поведінку – за принципом «робитиму як усі» – «пасивна» 

поведінка; 4) таку, яка здійснюється громадянином під впливом державного 

примусу і страхом перед покаранням – «маргінальна» поведінка. 

Маргінальна (від пізньолат. marginalis – знаходиться на межі) поведінка 

заснована на страху перед відповідальністю, особистому розрахунку, страху 

осуду. Вона поєднується зі схильністю до протиправної поведінки. 

Конформістська (пасивна) поведінка характеризується пасивним 

дотриманням норм права в силу підпорядкування своїх діянь моделям 

поведінки оточуючих; людина робить як усі. 

Позитивна (пересічна) поведінка - це поведінка в рамках звичної 

діяльності щодо дотримання і виконання правових норм, наприклад, виконання 

обов'язків батьків перед дітьми і навпаки. 
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Соціально-активна правомірна поведінка - діяльність по реалізації 

правових норм на основі усвідомлення їх цінності і глибокого переконання в 

необхідності їх виконання. Соціально-активна поведінка вважається вищою 

формою правомірної поведінки, оскільки володіє найбільшою цінністю. Це 

найбільш бажаний вид поведінки. Соціально-правова активність полягає в 

психологічній готовності людини до активних дій щодо належних творення 

і/або реалізації права, з використанням своїх прав і виконанням обов'язків [152, 

с. 99-139]. 

Залежно від характеру самого акту поведінки розрізняють правомірну дію 

(це активна діяльність, спрямована на реалізацію суб'єктивних прав і виконання 

юридичних обов'язків) і правомірну бездіяльність (пасивна діяльність щодо 

дотримання встановлених в правових нормах заборон). За характером  

реалізованих правових приписів виділяють правомірні дотримання, виконання, 

використання, застосування. Залежно від галузей права, норми яких 

реалізуються в правомірній поведінці, визначають цивільно-правовому, 

кримінально-правову, адміністративно-правову та інші різновиди такої 

поведінки [116, c. 339-340].  

Будучи нездатними самотужки вирішити проблеми нормальної реалізації 

своїх прав з підстав люди змушені об’єднуватися та через мітинги, виступи, 

колективні звернення та інші форми прояву права на мирні зібрання разом 

тиснути на органи публічної влади для припинення порушення прав людини, 

притягнення до юридичної відповідальності і недопущення поширення практик 

отримання неправомірної вигоди державними службовцями. 

Природа права на мирні зібрання виявляється у вигляді вимог громадян 

до власної держави. Засаднича ідея цих вимог полягає у корегуванні та примусі 

публічної влади до дій в межах правової системи перманентно відкритого для 

розвитку суспільства, що забезпечує йому сталий прогрес [109, с. 10]. Права 

людини встановлюють моральні стандарти легітимності та оцінок державної 

політики. Індивідуальні права кожної людини зумовлюють верховну владу 

народу та діапазон можливостей демократичної політики [110, с. 211] вільної 
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реалізації індивідами своїх релігійних, економічних і політичних потреб 

[111, с. 120]. Відображаючи у собі вплив цих та усіх інших загальних 

закономірностей природи прав людини, право на мирні зібрання актуалізується 

у часи, коли люди прагнуть донести до публічної влади своє бачення нагальних 

реформ, що, як правило, стосуються усієї нації. При цьому індивідуальні засоби 

комунікації з органами публічної влади з таких питань вже вичерпали свій 

ресурс та не дають очікуваного ефекту. 

Важливою сутнісною складовою права на мирні зібрання стає також його 

ненасильницький характер. Мирні підходи громадян під час реалізації цього 

права можуть змінюватися на прямо протилежні за умови, що метою стає 

подолання, припинення її повсюдного поширення та подібне. Якщо громадяни 

відчувають та спільно протестують проти неї, то це означає, що вона охопила 

дуже багатьох людей, ці недоброчесні зв’язки системні, тривалі та руйнують 

нормальну життєдіяльність багатьох людей, виключаючи соціальний прогрес. 

Це неправомірні акції політичного рівня, коли до неї втягнені обрані народом 

представники як на місцевому, так і на національному рівнях. 

Правопорушення являє собою явище, яке перебуває за межами культури, 

у сфері злочинних відносин суспільств первинних і вторинних (імітаційних) 

культур (за критерієм значущості права – рівних прав кожного), де через 

соціальну необхідність фактично набуває ступеня нормативності [112, с. 179]. 

У судовій системі визначають як використання суддями та посадовими 

особами, які здійснюють адміністративне управління судовими органами, 

статусу, організаційних та владних повноважень, всупереч встановленим 

Конституцією України та законодавством норм їхнього функціонування 

[113, с. 5]. 

В умовах протидії від права на мирні зібрання залишається тільки його 

частина, а, точніше, виникає право на зібрання, протест, супротив 

правопорушенням. Виникає правова ситуація соціальної активності громадян та 

безпорадності публічної влади, над якими домінує недоброчесність і 

неправомірне збагачення. Під час громадських протестів ніхто не може 
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впоратись з такою тенденцією. Більше цього, вона не змінюється подальшими 

зусиллями публічної влади та громадян, що спрямовані на оновлення 

державно-правових інститутів. Успішні зміни вимагають довгострокових, 

послідовних стратегій, які зумовлюють структурні вдосконалення освітніх та 

інших духовно-культурних основ розвитку особистості та суспільства, 

справедливий розподіл економічної ренти (прибутку) та політичну чесність під 

час боротьби за здобуття й утримання державної влади. 

Для публічної влади, яка прагне зберегти свій вплив у державі, маркером 

напруження у суспільстві стають історичні моменти, коли громадяни 

використовують своє право на мирні зібрання. Це час пошуку спільного 

вирішення проблеми, у нашому випадку подолати тенденцію до зростання 

правопорушень. Подальше зволікання з боку публічної влади зменшує її шанси 

знайти порозуміння з громадянами, оскільки, по-перше, громадські протести 

радикалізуються, а їхній мирний спосіб набуває все більше ознак насильства; 

по-друге, підстави для невдоволення громадян ще більше поглиблюється; по-

третє, громадяни обурюються немотивованою впертістю публічної влади, її 

нечутливістю до їхньої думки. Власне сам факт виникнення громадських 

виступів означає, що публічна влада була закритою для конструктивних 

ініціатив громадян. Відповідно низька вірогідність її гнучкості та готовності до 

взаємопорозуміння з громадянами. Далі виникає та діє нова закономірність, а 

саме: чим довше загострюється конфлікт публічної влади та громадян, тим 

менше вірогідність його вирішення мирними засобами і/або утримання 

державної влади політичною силою, проти діянь яких виступають громадяни. 

Держави, де поширені такі громадські виступи та протести, мають закриту для 

прогресивних ідей/пропозицій адміністративну та правову системи, а тому за 

визначенням не можуть як не допускати трансформації мирних зібрань 

громадян у їхні насильницькі протести, так і домовлятися з ними. 

Правопорушення політичного рівня у більшості випадків є маркером країн 

із авторитарним або перехідним режимом [114, с. 7; 70]. 
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Окрім принципу ненасильства, розуміння механізму реалізації права на 

мирні зібрання передбачає також врахування таких фундаментальних ідей, 

а саме: 1) презумпції підтримки проведення зборів – забезпечення державою 

через чітке та однозначне визначення у законі процедур реалізації відповідного 

права в інтересах свободи зібрань, у т. ч. меж повноважень органів публічної 

влади, які надають дозволу на проведення таких масових політичних заходів; 

2) позитивного зобов'язання держави щодо сприяння мирним зборам та їх 

захисту – створення адміністративних та правових механізмів й процедур, що 

дозволяють забезпечити реальне здійснення свободи зборів без надмірного 

бюрократичного регулювання. Зокрема держава завжди повинна прагнути 

сприяти проведенню мирних зібрань у пріоритетних для організаторів місцях, 

захищати ці збори, а також усувати перешкоди під час розповсюдження в 

суспільстві інформації про заплановані зібрання; 3) законності – будь-які 

обмеження досліджуваного права повинні бути засновані на положеннях закону 

та відповідати Європейській конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, а також іншим міжнародним стандартам в сфері прав 

людини; 4) пропорційності – застосування рамок до права громадян на збори 

передбачає найменший рівень втручання держави, що виключає автоматичні 

обмеження можливостей людини під час проведення акції протесту, наприклад, 

перенесення заходу у віддалені від центра міста райони; 5) недискримінації – 

будь-яка ознака людини або групи людей, у тому числі формально 

незареєстрованим державою об’єднанням громадян, не може стати підставою 

для обмежень з боку публічної влади; 6) належного управління – питання 

впливу держави на механізм реалізації права зібрань громадян повинні бути 

належним чином висвітлені для громадян. Це уможливлює правильну 

адресність та своєчасне надходження повідомлень про акції громадян 

та механізми захисту права на збори. Така поінформованість є важливою 

умовою для правомірності діянь відповідальних посадових осіб органів 

публічної адміністрації під час розгляду та ухвалення рішення щодо звернень 

громадян про проведення зборів; 7) відповідальності органу публічної влади – 



168 

 

у нормах законодавства передбачаються процедури належного виконання 

публічною владою своїх обов’язків з питань належної реалізації громадянами 

свого права на мирні зібрання та примусу до такого виконання, у тому числі за 

допомогою судових рішень [116, с. 21-25 

Відповідно до Конституції України, основоположне право на свободу, з-

поміж іншого, розкривається через право на свободу зібрань (ст. 39 Конституції 

України) [118, с. 167; 119]. Тобто це елемент сукупності нормативно-правових 

конструкцій регулювання морально зумовленої поведінки фізичної особи 

(людини, громадянина) у різноманітних проявах свободи у праві [120, с. 281]. І, 

якщо свобода є найвищою політичною метою, гарантом забезпечення індивіду 

права безперешкодно прагнути до здійснення найвищих ідеалів суспільного і 

приватного життя, то демократія – це утилітарний засіб для захисту соціального 

миру та свободи особистості (Hayek A.) [121, c. 88], у т. ч. через реалізацію 

права на мирні зібрання проти  руйнівних соціально-правових феноменів. 

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 2 проєкту Закону України «Про порядок організації і 

проведення мирних заходів» від 12.12.2012 р. № 0918, мирний захід – це вільне, 

публічне вираження громадянської або політичної позиції осіб, при якому 

можливе висловлення вимог, прийняття резолюцій, інших звернень з 

різноманітних питань суспільного життя, на доступному кожному зібранні, що 

проводиться у формі зборів, мітингу, походу, демонстрації, пікетування або у 

будь-якому поєднанні цих форм за ініціативою фізичних чи юридичних осіб. 

Отже, право на мирні збори реалізуються в ситуації, коли, по-перше, 

порушення чинних правових норм поширене, повсякчасне і триває довго, а, по-

друге, не діють або низькоефективні індивідуальні правові засоби відновлення 

справедливості через суди та інші публічно-правові інститути. Для людей це 

означає, щ вони вже ведуть боротьбу не один з одним, а з публічною владою, де 

рівень протиправності та іншого свавілля нейтралізував соціальну ефективність 

правової системи. При цьому такі порушення повинні торкатися 

фундаментальних цінностей, а саме: життя, власності, сім’ї та ін. Зокрема, 

Н. Макіавеллі підкреслив, що для людини принципове значення має посягання 
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на її власність і/або її подружжя. У цьому разі люди починають боронитися 

відчайдушно, що, як відомо, може й не обмежуватися мирними засобами. 

Різноманіття варіантів реалізації права на мирні зібрання зумовлює низку 

номінацій для її форм. Наприклад, термін advocacy використовують для 

позначення організованих зусиль громадян, їхніх об’єднань та процесу 

представництва їхніх інтересів в органах публічної влади з метою ухвалення 

потрібних їм публічно-владних рішень; їхнього правомірного впливу 

на конкретних посадових осіб зазначених органів та/чи організації, що 

ухвалюють рішення, або на політиків, щоб змінити певну ситуацію на краще; 

зусилля, спрямовані на системні й незворотні зміни в навколишньому 

середовищі, захист і представництво інтересів громадян [122, с. 5]. Утім така 

форма громадянських протестів швидше нагадує прийнятний варіант поточного 

державно-приватного партнерства – системи відносин між органом публічної 

влади та суб’єктом приватного права (організацією або іншим), в яких цьому 

суб’єкту надається більша роль у плануванні, фінансуванні і/або реалізації 

певної послуги / виконання роботи, аніж при використанні традиційних 

процедур співпраці (наприклад, тендеру). При цьому захист державних і 

комунальних інтересів гарантується через інституційні основи, положення 

нормативних актів та укладених договорів [123, с. 25]. 

Представницька за змістом форма advocacy може втратити мирний 

характер і перетворитися на насильницьку форму, особливо у випадку, коли 

порушення права мають системний характер і стосуються фундаментальних 

правових цінностей. Наприклад, відомості про прийнятні показники 

економічного зростання країн арабського світу (Єгипту, Лівії та ін.) та України 

на момент початку мирних, а далі насильницьких, виступів громадян, доводили 

відсутність зубожіння населення. Однак протестувальники були абсолютно 

переконані у кризовому стані економіки своїх країн, що пов’язували передусім 

із корумпованістю панівної еліти і, відповідно, розраховували, що зміна влади 

дасть змогу знизити рівень правопорушень [124, с. 23-24]. Ця суперечність між 

економічними показниками і самовідчуттям населення пояснюється тим, що 
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економічна рента, яка видобувається державою, не розподіляється справедливо 

між усіма членами соціуму, а йде до кишені вузького кола можновладців, 

стимулюючи народне незадоволення і наближаючи трагічну розв’язку 

[125, с. 34]. У таких випадках, коли підставою виступів громадян ставало 

несправедливе розподілення прибутків від народного господарства, тоді 

конституційне право на мирні збори відразу або у дуже стислі строки 

перетворюється на насилля, наприклад, таке, що номінують терміном  

«вігілантизм» (лат. vigilо – піклуватися; іт. vigilare all'adempimento del 

regolamento – стежити за виконанням статуту; нім. überwachen; англ. supervise, 

watch over). Позначуване цим терміном поняття означає незаконну, хоча й 

здебільшого правову, форму громадянського супротиву неефективності  

публічної влади та відсутності правопорядку, насильницьку боротьбу громадян 

за свої права, відновлення дії права, стримування правопорушень в державі, 

утвердження конструктивного демократичного впливу народу на державу, 

забезпечення реального обмеження правом держави і відкритості суспільства. 

Утім насильство та зміст дій громадян під час реалізації свого права на 

мирні зібрання не єдині критерії, що варто враховувати під час трансформацій 

форм здійснення цього права. Для більш розгорнутої класифікації таких форм, 

відомий український правник Р. Мельник, взяв за основу також інші чинники, 

а саме: зміст, способи, місце, способи координації дій учасників мирного 

зібрання. На їхній основі він виокремив похід (ходу), процесію, музичні паради 

(фестивалі), вуличні святкування та вуличні театралізовані вистави, концерт, 

пікет, інфраструктурні елементи, інформаційні пункти, зібрання політичних 

партій та союзів, блокування, захоплення об’єктів, смартмоб та флешмоб, 

костюмовані виступи, страйк працівників, «оплачені» пікети та демонстрації, 

спеціальні публічні заходи, зібрання просто неба та зібрання у закритих 

приміщеннях [116, с. 79-95]. В аспекті успішного використання цих форм для 

боротьби з правопорушеннями наводимо приклад зборів на Філіппінах у 

2001 р. групи людей, за допомогою текстових повідомлень, біля церкви EDSA 
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Shrine, щоб протестувати проти злочинів президента Джозефа Естради; 

наслідком цієї акції стало те, що президент країни пішов у відставку [116, с. 92]. 

Отже, поширеність і тривалість порушення права сукупно з недієвістю 

індивідуальних правових засобів відновлення справедливості через суди та інші 

публічно-правові інститути стає достатньою основою для реалізації колективом 

громадян права на мирні зібрання. Право на мирні зібрання являє собою 

свободу, форму безпосередньої демократії, публічного вираження 

громадянської або політичної позиції осіб, при якому можливе висловлення 

вимог, прийняття резолюцій, інших звернень з різноманітних питань 

суспільного життя, що проводиться у ненасильницькій формі зборів, мітингу, 

походу, демонстрації, пікетування або у іншій прийнятній для правової 

культури суспільства формі за ініціативою фізичних чи юридичних осіб, 

здійснюється колективом людей, громадянами спільно. Це право політичне, 

юридично визнане міжнародною спільнотою, зумовлює відкритість суспільства 

для прогресивних змін; має мирний та ненасильницький характер пропаганди 

та комунікації, з використанням для досягнення цілей заходу тільки безпечних 

для життя і здоров’я людей технічних та інших знарядь, що унеможливлюють 

насильство. Тобто виключається застосування вогнепальної та іншої зброї, 

спеціальних засобів примусу. Реалізація ідеї миру у природі цього права 

розгортається через принципи презумпції підтримки проведення зборів, 

позитивного зобов'язання держави щодо сприяння мирним зборам та їх захисту, 

законності, пропорційності, недискримінації, належного управління та 

відповідальності органу публічної влади. 

Утім право на мирні зібрання також може стати приватним проявом 

існуючих форм протидії правопорушень. І у цьому разі воно набуває рис 

виключної незаангажованості, щирості, сильних емоцій та почуттів. 

Потужність цих якостей сукупно із ігноруванням публічної владою їхніх 

законних інтересів, призводить до слабкої керованості громадян у межах цих 

виступів та насилля. Люди починають боронитися відчайдушно. Такі якості 

стають наслідком тривалого томління (languor) громадян за справедливістю та 
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реальною дією права, а не обману та насилля. У цьому зв’язку мирні зібрання, 

що мають у своїй основі намір протидіяти правопорушенням набувають 

насильницьких форм. Серед цих форм найбільш нестримною та потужною стає 

віджилантизм або повстання, виходячи за межі чинних законів, залишаючись 

вже тільки у межах природного права на розвиток та виявляючи супротив 

з боку природи людини та права. 

Логіка історії права і політики доводить, що нерозуміння соціального 

призначення публічної влади, ґенези природи, обсягу та змісту її мандату 

обов’язково матиме наслідки у вигляді дискредитації такої влади, її 

делегітимації і втрати сили. Усунення очільників такої влади відбувається через 

насилля, як правило криваве, поза чинним законом, але, переважно, у межах 

права (об’єктивного; природного) і завжди в канві відновлення дії договірної 

теорії походження держави та права. Правники маркують такі процеси за 

допомогою різних лексем: «революція», «переворот», «заколот», «народне 

повстання», «люстрація», «очищення влади» та інші. Усі вони номінують одне 

й те саме політико-правове явище, проте з акцентами на його різних 

домінуючих ознаках. Одним з важливих термінів, які використовують для 

опису подій боротьби громадян з публічної владою за відновлення 

правопорядку є слово «віджилантизм», «вігілантизм» (лат. vigilо – пильнувати, 

спостерігати, наглядати, піклуватися; іт. vigilare all'adempimento del regolamento 

– стежити за виконанням статуту; нім. überwachen; англ. supervise, watch over). 

Позначуване цим терміном поняття має прикладне значення в контексті 

постійної боротьби громадян за свої права, стримування держави, утвердження 

конструктивного демократичного впливу народу на державу, забезпечення 

реального обмеження правом держави і відкритості суспільства. Одним із 

приватних проявів вігілантизму можна вважати народну протидію 

правопорушенням. Наприклад, масштабний вігілантизм, багато у чому 

викликаний тривалими порушеннями прав людини, поширився в Україні 

з грудня 2013 р. і активно тривав до заміни ключових фігур на усіх критичних 

напрямах публічного управління країною і початком реалізації системних 
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реформ правової системи, спрямованих на елімінацію чи суттєве зменшення 

злочинів публічної влади. Аналогічні реакції громадян можна спостерігати у 

політико-правовій практиці низки цивілізованих країн. 

Історія судового права переконує, що політико-правове явище, марковане 

терміном «вігілантизм», зародилося у Північно-Західній Німеччині (нім. 

Westfalen) у ХІІ ст. як фемічні суди (сер.-ніжн.-нім. Veime, Vehme, Fehme, Fäme 

= нім. Strafe – покарання) двох видів: 1) фрейгеріхт (нім. Freigericht – frei 

«свободный» і das Gericht «суд») – здійснював правосуддя відкрито; 

2) фемгеріхт (нім. Femegerichten) – здійснював правосуддя відносно тих, хто 

ухилявся від явки до суду, у закритому судовому засіданні, у т. ч. заочно. Ці 

суди розглядали здебільшого справи про зґвалтування, святотатство, вбивство, 

крадіжку; призначали два виду покарання – смертну кару (як правило, 

повішання або втоплення) або вигнання з міста. Вирок виконувався негайно або 

відразу після захоплення злочинця (у разі заочного засудження), строку 

давності щодо виконання покарання не було. Нормативно-правовою підставою 

правосуддя був кодифікований закон, що зберігався в апеляційній інстанції для 

таких судів у м. Дортмунд. Юрисдикція цих судів не поширювалася на дітей і 

жінок, язичників і євреїв, дворян, які мали титул, і представників духовенства. 

Складався такий суд з одного професійного судді (der Richter), який вибирав 

серед місцевих жителів непрофесійних суддів (Schöffe – непрофесійний суддя, 

присяжний; Schöffen – суд присяжних), які, у свою чергу, після 

призначення/роботи у такому судді могли рекомендувати інших громадян на 

посаду присяжного до немічного суду (такі рекомендації мали надати 

щонайменше 2 діючих шофенни). Найдавнішою правовою пам’яткою, де 

описуються такі суди, стало Саксонське зерцало (нім. Sachsenspiegel) 1221-1225 

роки, зокрема статті 1-70 гл. 2 ч. 2. 

Утім сучасний аналог вігілантизму як форми незаконної, хоча й 

здебільшого правової, форми громадянського супротиву неефективності 

публічної влади та відсутності правопорядку, простежується істориками права 

у діях громадян США з середини ХVII ст., які з 1769 р. по 1951 р. стратили 
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більше 6 тис. злочинців, не покараних офіційною публічною владою. При 

цьому більше 4730 таких страт прийшлося на період 1882-1951 роки 

[126, с. 27]. Наприклад, відзначається, що мешканці Сан-Франциско, будучи 

змучені розквітом злочинності і бездіяльністю правоохоронців, прагнучи 

захистити своє життя і власність, у лютому 1851 р. зібралися на площі (спершу 

5 тис. осіб), вигукували гасла про злочинну бездіяльність публічної влади і 

незастосування законів про кримінальне покарання до злочинців, створили 

Комітет самооборони (далі – Комітет), який здійснив правосуддя відносно двох 

зухвалих грабіжників, засудивши одного до страти (виконано було відразу), а 

іншого виправдавши. Невдовзі публічна адміністрація зажадала арешту членів 

цього Комітету. У відповідь Комітет опублікував список своїх членів 

у кількості 180 осіб, який розростався до 700 осіб і далі, серед яких були 

шановні люди міста, арешт яких міг призвести до народного повстання. 

Враховуючи усі обставини, судді не давали згоди на арешт членів Комітету. 

Водночас, оскільки правопорядок не забезпечувався офіційною владою, 

Комітет у подальшому неодноразово збирався, заарештував і судив осіб, які 

вчиняли різня тяжкі злочини, зокрема підпали. За наслідками їхнього суду у 

справі про підпали 1851 р. більше 40 осіб було виправдано, близько 15 – 

вислано, 1-го – відшмагали, 15 – передали муніципальній владі, 3 – страчено 

через повішання. Після цього у місті відновився правопорядок і Комітет 

саморозпустився. Утім вже 1856 р. свавілля знову поширилося вулицями міста і 

Комітет відновився вже у кількості понад 8-ми тисяч, з яких 2500 озброєних 

людей, отримав фінансування від добровільних пожертв усіх згодних з ним 

громадян, утворивши фонд у 70000 долларів. Далі, Комітет впродовж місяця 

судив і карав злочинців, а після відновлення правопорядку знову розпустився 

[127, с. 34-43; 128]. 

Серед позитивного аспекту віджилантизму відзначається організованість 

дій громадян, що має на меті підтримання громадянського порядку. З-поміж 

негативних рис цього феномену застосування під час таких дій незаконних 

заходів, щоб підтримувати порядок і помститися публічній владі і/або її 
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спільникам, які порушують право, за початкові помилки, тим самим 

переймаючи роль держави в захисті прав і свобод громадян. Такий соціальний 

рух ніколи не бачить себе в стані принципового конфлікту ні з урядом, ні з 

переважаючою концепцією права. Він не революційний, не намагається 

заробити авторитет. Це проникливий, уважний, зосереджений і суворий стан 

душі, розуму, інтелекту глибокого переконання, що публічна влада чи деякі її 

частини не змогли забезпечити правопорядок відносно громадян і на території, 

за які вона відповідальна і де має юрисдикцію [129, с. 10]. 

Синонімічний ряд термінів, якими номіноване досліджуване нами 

поняття, окрім запропонованого нами «віджилантизм», продовжується також 

детермінантами «соціальним контроль», «соціальні практики позасудового 

насильства/правосуддя» (the practice of extrajudicial violence) [130], «соціальні 

протести, супротив, повстання, протистояння», «майдан» (для українського 

суспільства). Зазначені терміни відсилають до рівня концептуальних систем 

аксіології, права, етики, відображаючи відповідні онтологічні статуси 

сутностей антропних і соціальних цінностей, справедливого і доброго. При 

цьому, як слушно услід за П. Абеляром підкреслила Г. А. Черненко, що людина 

тільки різною мірою здатна відкривати для себе аксіологічні сутності. Повнота 

розуміння поняття доступна тільки Богові. Людина може тільки мати уявлення 

про поняття, схоплюючи його (concepire) і формуючи концепт про нього: 

«Бог знав, розрізняв кожен окремий стан, і жодне чуттєве сприйняття не 

заважало Йому, тому хто лише один володіє істинним розумінням. Люди ж у 

разі, якщо мова йде про непідвладне їхнім почуттям, радше дотримуються 

думки, аніж поняття [131, с. 43; 132, c. 84]. 

Передумовами віджилантизму стають соціальні проблеми, які зачіпають 

суттєві антропні цінності (природні права і свободи, загальнолюдські і/або ін.) і 

ступінь невирішеності яких критичний впродовж тривалого часу. До них 

зараховуємо насильство щодо рідних і/або близьких людей; розкрадання 

публічних ресурсів (перш за все фінансових), неправомірне збагачення та інші 

види недоброчесності; незаслужено нерівномірний перерозподіл капіталу і/або 
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національного багатства; поширення наркотиків, зброї та інших небезпечних 

для життя і здоров’я засобів; обмеження і/або припинення доступу до життєво 

важливих ресурсів та ін. Нездатність держави в особі публічної влади вирішити 

ці проблеми стає чинником для активних дій з боку громадян, громадськості, 

спрямованих на відновлення дії права та, звісно, покарання винних у його 

систематичному порушенні. Унормування виникнення і перебігу 

віджилантизму відбувається через законодавчі визначення його та усіх 

похідних/суміжних йому понять, процедур і процесів. Наприклад, в Україні на 

рівні законів не визначено поняття «громадськість», хоча у Законі України 

«Про запобігання корупції» її визнано суб’єктом, за ознакою прав, які 

передбачено для громадськості – громадських об’єднань, їхніх членів або 

уповноважених представників, окремих громадян – яка бере участь у заходах 

щодо запобігання корупції (ст. 21). Формальна-юридична невизначеність, з-

поміж інших проблем, уможливлює підміну понять, наприклад, вігілантами 

себе можуть називати бандити, хулігани, або характерні для української 

політичної практики «тітушки» та ін. 

Генезис віджилантизму стає критерієм для класифікації на соціально 

інклюзивний (від англ. inclusion – включення) і соціально втягнений (англ. 

interbed, parting band, interlayer; нім. Zwischenmittel n, Einlagerung f, 

Zwischenlage f) види. Перший тип викликаний проблемами, які охопили усе або 

більшу частину суспільства і його крайньою формою може стати громадянське 

протистояння, навіть війна, особливо, коли ситуацією соціального 

невдоволення користуються у своїх інтересах зарубіжні країни (їхні 

спецслужби). Другий вид де термінується проблемами одного або декількох 

соціальних прошарків. Наприклад, за словами Н. Флеттерс (Почесного радника 

Королеви, Судді у відставці, Альберта, Канада; кінець березня 2018 р.) 

різновидом досліджуваного нами феномену стала боротьба суддів місцевих 

судів у Канаді з органами виконавчої влади за ухвалення рішення про 

вирівнювання їхніх заробітних плат, відповідно до розмірів суддів федеральних 

судів. За показниками соціальних делікатності та важливості порушеного 
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питання, його критичного стану; тривалості, запеклості, цивілізованої 

вишуканості, послідовності, переконливості способів і методів боротьби; 

виключної складності роботи; кількісті залучених людей (суддів, експертів, 

публічної адміністрації та ін.) для вирішення проблеми цей соціальний рух 

суддів за свої права мав усі ознаки віджилантизму. За ступенем усвідомленості 

віджилантизм може бути спонтанним та усвідомленим/виваженим. 

Підсумком цієї роботи стає розуміння існування цього феномену 

соціального супротиву неправомірним діям або бездіяльності публічної влади. 

Він виник одночасно з правом і публічною владою, яка уповноважена 

суспільством його творити та забезпечувати належну реалізацію. Відповідний 

термін для маркування поняття віджилантизму англомовний, його знаходимо у 

пам’ятках та історії права США. Важливими ознаками віджилантизму у сфері 

протидії злочинам стають його передумови – це стійке порушення 

правопорядку, важливих правових цінностей у сфері розподілу публічних 

фінансів і збагачення; підстави – критичне зниження довіри до доброчесності 

публічної влади; мета – відновлення доброчесності і правопорядку; способи 

боротьби громадян – спрямовані на досягнення мети; його тимчасовість. 

В Україні питання з визначенням поняття, унормуванням і формалізацією 

процедур/процесу здійснення віджилантизму не вирішені, хоча й дуже важливі, 

рівно як і для будь-якої країни, яка прагне утвердження верховенства права, 

а не дискрецій, особистих точок зору, думок і тому подібного. 

Правомірна поведінка особистості формується в ході соціалізації - 

багатогранного тривалого процесу осмислення індивідом загальнолюдських 

цінностей, його втягнення до нормального перебігу правових відносин, 

нормативно-ціннісної системи і культури суспільства. Одна зі сфер загальної 

соціалізації - правова соціалізація. Правову соціалізацію можна визначити як 

процес залучення індивіда до соціально-правового середовища. Психологічну 

модель процесу формування правомірної поведінки особистості можна уявити 

як ряд послідовно здійснюваних стадій: 1) пізнання правових принципів і норм; 

2) оцінне сприйняття норм, формування інтересу до них на раціональному і 



178 

 

емоційному рівні; 3) формування позитивного оцінного ставлення до норм, 

прийняття їх розумом і почуттями; 4) перетворення нормативних приписів у 

внутрішню цінність особистості (правові переконання); 5) фіксації нормативно-

установочного стереотипу в результаті багаторазового повторення реалізації 

норми у поведінці [155, c. 236-241]. 

Отже, запропоновані класифікації мають пізнавальне значення. Водночас 

треба враховувати, що межі між вищеперерахованими видами правомірної 

поведінки за психологічними та юридичними ознаками (чинниками) досить 

умовні: не завжди той чи інший вчинок можна з упевненістю віднести до 

певного виду правомірної поведінки.  

Правова культура являє собою мінімально необхідний рівень розвитку 

системи осмислених людиною правових (і тісно пов’язаних з правовими) ідей 

та уявлень, емоцій і почуттів, цінностей та інших знань, переконаність в їх 

істинності, вміння і навички (job-related skills) ефективної реалізації таких 

знань, а також їх безперервне вдосконалення. Серед фундаментальних правових 

цінностей, яких дотримується  людина юридична (jomo juridicus), 

виокремлюємо справедливість у забезпеченні прав і свобод людини, соціальних 

груп та суспільства, що обумовлює достатній розвиток усіх суб’єктів права. 

Основними принципами й цінностями правового життя такої людини 

стають верховенство права; дотримання національно-правових традицій та 

міжнародного права, а також використання позитивного досвіду інших націй та 

суб’єктів міжнародного права; соціальна правомірна активність; абсолютний 

пріоритет пошуку і встановлення істини; свобода дій; рівноправність людей та 

ін. 
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3.2. Антропо-психологічні деструкції правової культури та їхні варіації 

Антропологічні засади громадянського суспільства виводять з буття 

громадянського соціуму й через нього. У глибинних сферах внутрішнього 

індивідуального життя людини, його духовно-моральної, підсвідомо–

ірраціональної, ірраціонально-міфологічної, антробіологічної суб’єктивності 

містяться справжні основи людської свободи, що має креативне значення, 

репродукуючи людину як «соціальний атом», визначаючи форми 

індивідуального та соціального буття громадянського суспільства. 

Громадянське суспільство, що формується на антропологічних засадах, 

репрезентується в матрицях етнологічних, етнографічних, лінгвістичних, 

соціологічних, психологічних, психофізіологічних характеристиках, 

детермінованих ментальними особливостями тих чи інших країн, народів, 

континентів. С. Сидоренко виділив такі антропологічні принципи 

громадянського суспільства: 

1) принцип антропологічної редукції – пояснення об’єктивних утворень 

через віднесеність їх до людини в активних проекціях екзистенції; 

2) принцип органону – націлює на цілісне сприйняття сутності людини, 

що діє за умов розвитку громадянського суспільства, виходячи зі створених 

нею об’єктивних форм культури, процесів структурування соціоінститутів і 

соціоустанов, що являють собою функціонально-еволюційну консолідацію; 

3) принцип антропологічної інтерпретації окремих явищ людського 

життя – необхідний для аналізу внутрішньокультурних феноменів 

громадянського суспільства: людської істоти, різних проявів її тілесної, 

почуттєвої та душевно-духовної організації, при дослідженні соціуму в 

іманентно-структурному порядку [172, с. 144-145]. Припускаємо, що 

законодавство стає дієвим після належного відображення у ньому цих 

основоположних ідей антроповимірної організації життя суспільства. Водночас, 

вчені наголошують, що установи, системи та інші способи соціальної 
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організації та задоволення потреб людей малопридатні для розвитку людської 

культури. Духовність та людські якості розвивають тільки особистості, від 

серця до серця [176, с. 105]. 

Обговорення питань вдосконалення як процедур, так й структур 

здійснення правомірної діяльності характеризується перманентністю, 

контроверсійністю, політизацією права та іншими суміжними ознаками. Для 

держави це як важливий елемент стійкого розвитку суспільства і людини 

актуалізувався поетапно, виявляючи стійку тенденцію руху від руйнації 

національної держави до створення міцної правової основи національного 

відродження. У практичній площині трансформації права отримують 

наповнення у вигляді нових законів та інших нормативно-правових актів чи дії 

застарілих норм права, що були наслідком запеклої політичної боротьби і 

стагнації. Наразі процеси позбавлення від застарілих норм права, у яких 

механізми переслідування і утискання суб’єктів права домінують над 

інститутами профілактики, охорони, захисту і відновлення порушених прав 

осіб, та імплементації до законодавства позитивно-перспективних правил 

триває. 

Формулювання у законах правових засад правомірної діяльності ілюструє 

бажання як уніфікувати та деталізувати ці засади, так і закласти тенденцію до 

посилення дії духовно-культурних чинників у свідомості людей цих органів під 

час оцінок і корегування своїх діянь на предмет їхньої відповідності принципам 

права. Зміст цих вихідних ідей описано тільки у вигляді положень про цінність 

людини, її прав та свобод, що визначає спрямованість діяльності держави; а 

також через акцентування уваги на необхідності застосування практики судів. 

По факту верховенство права визначено через абстракції не менш високого 

порядку. Досягнення цієї мети в сукупності з природою зазначеної ідеї орієнтує 

на необхідність поглиблення духовно-культурних вимірів душі та інтелекту 

людей, на потребу у коштах для цього, на важливість врахування проблеми з 

реалізації принципу верховенства права та його складових. 
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Надмірна кількість кризових явищ в усіх сферах суспільного життя, 

засвідчують складний і суперечливий характер реформ. Можна погодитися з 

деякими дослідниками, які стверджують, що чинниками цього є нехтування 

владою ідеологічними питаннями та духовними процесами у суспільстві. 

Культура містить систему цінностей та норм, які впливають на формування 

індивідуальної, групової та суспільної свідомості. Ухвалені парламентом 

закони не повинні виключати на рівні правотворення вільну дію принципу 

гуманізму – спрямованості змісту правових актів на забезпечення прав і свобод 

людини та громадянина, на максимально можливе задоволення її духовних і 

матеріальних потреб, через адекватні умовам соціального прогресу 

формулювання загальнолюдських цінностей, природних прав людини, 

створення гарантій, умов і механізмів їх реалізації [4, с. 17]. 

Духовність і культура стають єдиними передумовами належного 

розуміння правил інтерпретації та застосування законодавства під час реалізації 

права. І правовий стан дотримання принципів права, за таких умов стає надто 

тривким і непевним. Модель правомірної поведінки стає: а) наслідком 

приватного прояву масової культури, що нав’язує надто небезпечні для 

несталої демократії цінності культу грошей, насильства, наркоманії, релігійної 

експансії [2, с. 24]; б) результатом культивування споживацьких інтересів і 

настроїв у громадян; в) живильним середовищем для високолатентної 

злочинності, джерелом авторитарних тенденцій [7, с. 4], блокування розвитку 

в умовах відкритості соціальному прогресові. 

Духовність являє собою іманентну характеристику особистості, присутню 

у всіх відношеннях «людина – світ». Рівень знань, освіченість, етико-моральна 

система співвідношень людини як особистості та її ставлення до соціальної 

реальності виникає на основі знань відповідного рівня розвитку інтелекту. Цей 

рівень є вищим проявом людської сутності і залежить від конкретного етапу 

історичного розвитку та осмислення навколишньої дійсності у межах 

суб’єктивної свідомості [5, с. 23-24]. У контексті проблеми реалізації права 

більшою мірою стосуються розвитку їхнього інтелекту як форми прояву 
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духовності. Водночас естетичний (художньо-творчий) вимір духу в сфері 

суспільних відносин спеціально не розвивається. Хоча він також стає 

передумовою попередження неправомірних проявів, адже тривале сприйняття 

прекрасного у мистецтві убезпечує від потворного як у свідомості, так й у 

житті. 

Духовно-культурна основа визначає правоосмислювальний доброчесний 

потенціал правозастосовника. Ці підвалини дозволяють врахувати усі ознаки 

(системність, загальнообов’язковість, нормативність, формальна визначеність, 

встановлення і гарантування державою та ін.) і якості (антропо- і 

соціовимірність, динамічність, верховенство, справедливість, перманентну 

відкритість соціальному прогресу, гуманізм, доброчесність та ін.) права.  

У цьому зв’язку доречним став висновок М. Козюбри, що першою 

умовою цілісності, системної єдності (лат. cohaerens – «той, який перебуває 

у зв'язках, взаємозв’язках») юридичної, у т. ч. судової, аргументації є розуміння 

самого права як багатоаспектної цілісності, що існує в різних проявах і формах, 

основні з яких тісно пов’язані зі здобутками концепцій природного права, 

юридичного позитивізму та соціологічної юриспруденції. Доброчесне відбиття 

норм права у свідомості людини найбільшим чином живиться з вчень доктрини 

природного права, відповідно до якої головний акцент зроблено на праві як 

духовному феномені – ідеалах справедливості, індивідуальної свободи, 

рівності, невідчужуваних правах людини та інших гуманістичних цінностях, 

тобто на відправних світоглядних засадах права, без яких воно просто 

немислиме. У диспозиції з теорією юридичного позитивізму, зазначені 

правозастосовними зосереджують увагу тільки на встановлених нормативно-

інституційних аспектах права, без яких такі його властивості, як визначеність, 

передбачуваність, упорядкованість, гарантованість, стабільність недосяжні. 

Знімає проблеми крайнощів – невиправданого юридичного лібералізму та 

позитивізму – композиція цих двох підходів у межах інтегративної теорії 

праворозуміння, яка у т. ч. абсорбує переваги концепції соціологічної 

юриспруденції та її варіантів (у т. ч. школи правового реалізму), які зміщують 
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акценти з абстрактних ідеалів і нормативних текстів у площину конкретного, 

динамічного функціонування права, його дії в реальному житті, насамперед у 

правовідносинах і юридичних рішеннях, без чого ідеали і юридичні тексти 

перетворюються на декларації, які не мають прямого відношення до права [8, 

с. 23-24]. 

За слушною думкою С. Погребняка, принцип являє собою основні, 

основоположні, засадничі, фундаментальні, вихідні, загальні, керівні, відправні, 

провідні, чільні ідеї, положення, вимоги [9, с. 24]. Правові ідеї ... спочатку 

перебувають в юридичній матерії, що виражена у законах, ... як самої суті, 

центральної ланки юридичної організації (внутрішньої форми) правового 

матеріалу - свого роду «стрижня» юридичних конструкцій» [10, с. 311]. Саме на 

рівні цих ідей відбувається первинне поєднання абстрактних сутностей 

духовної культури і права у сфері правомірної діяльності. Серед таких 

фундаментальних правових принципів, які виникають та діють у свідомості 

людини у вигляді духовно-культурних ідей, цінностей, переконань та 

готовності їх застосовувати, виокремлюємо такі засади: 

1) добро – чеснота, благо, поняття якого має найбільшу частку оцінності; 

досконалість предмету, думки, рішення, діяння поєднані з емоційним 

схваленням цінності добра, корисності, чемності, відповідності своєму 

призначенню, виправлення недоліків закону, його справедливе й однаково 

рівне (aequitas) застосування; ознака правосудності судових рішень як 

результату досконалої належності, довершеності співвіднесення інтересів; 

2) відвертість / щирість / чесність – чеснота, яка характеризує здатність 

людини виражати свої істинно справжні думки та діяти відповідно до них, 

відкрито та щиро спілкуватися й будувати відносини з людьми; сила / вияв 

перманентної вірності до інших; непідкупність і тісні зв’язки з жертовністю; 

ознака порядності, відповідальності та основа довіри; 

3) довіра – ставлення до кого-небудь, що виникає на основі віри в чиюсь 

правоту, чесність, щирість і т. ін. [11, с. 790]; соціальна впевненість у 

надійності об’єкта, що ґрунтується на уявленні або знанні про нього і пов'язана 
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зі здатністю передбачати, прогнозувати і/або впливати на дії цього об'єкта, 

контролювати його діяльність, за результатами уявлень, які формуються на 

основі досвіду взаємодії з ним, а також у процесі комунікації, коли інформація 

про об'єкт транслюється безпосередньо іншими людьми або опосередковано 

через ЗМІ, книги, фільми тощо. Довіра базується на синтезі власного та 

групового досвіду уявлень про об'єкт і пов'язана з певними очікуваннями 

відносно нього [12, с. 190]; 

4) совість – найвища форма здатності особистості до морального 

самоконтролю і самоусвідомлення [13, с. 46]; формальна суб’єктивність, тісно 

пов’язана з почуттями обов’язку, сорому, мотиву, честі й гідності. Це також 

усвідомлення суддею/правоохоронцем повноти та інших параметрів належного 

виконання своїх зобов'язань або реалізації всіх своїх можливостей в конкретній 

ситуації; відчуття/інстинкт етичного самозбереження [14, с. 191]; 

5) об’єктивність – застосування права, яке об’єктивоване прогресивною 

культурою суспільства, що ґрунтується дотриманні загальнолюдських 

цінностей, незалежно від їх суб’єктивних інтерпретацій; маркер відсутності 

упередженості та латентної злочинності; 

6) сумлінність / добросовісність / попередження злочинності – 

суб'єктивний стан особи при здійсненні юридичних актів, його необізнаність 

про обставини, що порочать зовнішню чи внутрішню правомірність акту і 

можуть змусити чесну у юридичному сенсі людину відмовитися від його 

здійснення, незважаючи на відсутність формальних до того перешкод 

[15, с. 203]; тісно пов’язані з вірністю, чесністю, дбайливістю, точністю, 

сумлінністю, уважністю, ретельністю, справністю, старанністю; 

7) доброчесність - в правомірному сенсі публічного сектору суспільного 

життя – відсутність обману посадових осіб органів публічної влади щодо 

джерел свого збагачення (доходів) і відносно їхніх неправомірних діянь; 

8) професіональність – якісно-ціннісний комплекс поєднання глибоких 

різносторонніх знань, умінь, професійних управлінських та інших навиків, 

практичного досвіду, загальнолюдської культури, що відображає ступінь 



185 

 

самоорганізації особи, рівень її професійної діяльності, забезпечує 

ефективність, у даному випадку судів і правоохоронних органів, та сприяє 

зростанню її авторитету [16, с. 68]; якість, зокрема посадових осіб органів 

публічної влади, що забезпечує за інших рівних умов результативність та 

ефективність об’єктивно обумовленої професійної діяльності, спирається на 

історичні традиції, прогресивні правові цінності, організаційно-виконавчі 

засади суспільства та його інституцій; 

9) наступництво – отримання від попередніх поколінь механізмів 

підтримання відкритості суспільств до соціального прогресу та усвідомлення 

суті цих механізмів на належному рівні, у т. ч. через відмову від тих ідеалів, 

засад, звичок і звичаїв, вікових переказів, з якими неможливо пов’язати 

поступальний рух вперед, на основі яких не складаються передові побутові 

основи життя. У сукупності врахування цих духовно-культурних вимірів 

правових принципів у парадигмі правомірної діяльності сприятиме 

дотриманню тенденцій антропо- і соціовимірності права, а також утвердження 

верховенства права (ідей рівності, справедливості, законності та ін.). 

Духовно-культурні основи вищеохарактеризованих правових принципів 

суть статичної основи для трансформації права. Темпоральною складовою 

такого реформування стає ідея перманентності, що характеризує динамічність 

цієї основи – його безперервного існування в часі та врахування, за рахунок 

відкритості права і держави, прогресивних змін в інших сферах суспільного 

життя. Більше цього, дотримання загальних принципів статичної основи 

правових перетворень в окресленій сфері, зумовлює динаміку змін. Прикладне 

значення принципу перманентності правових перетворень з попередження 

правопорушень виражається у виокремленні етапів цього реформування. 

Ключовими критеріями для цього стали ті загальні сутнісні зміни реалій права 

(у т. ч. моралі), політики, економіки, духовності та зумовлених знаннями про 

них станів волі, що визначили суть та хід зазначених реформ. Стосовно 

зазначеної проблематики отримуємо такі критерії та етапи, на прикладі 

України, а саме: 1) концептуальні зміни права та інших сфер життя суспільства. 
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Впродовж цього етапу правові відносини і наукові знання про них очищали від 

основних рис радянського права, політики, феноменології їхнього пізнання; 

правова культура суспільства та особистості втрачала риси суб’єктної 

пригніченості, страху перед публічними органами влади, безініціативності, 

розгубленості перед свободою; рельєф ментального поля свободи був 

окреслений пасіонаріями, живими людьми, залишаючи на периферії велику 

кількість громадян, які не могли достатньою мірою перебудувати свою 

свідомість у формат вільної дії та персональної відповідальності за свої 

цінності, позбутися провінційності і/або неконструктивних навіювань моделей 

поведінки з боку держави; 2) формування національних рис права і політики 

(темпоральні рамки 2000-02.2014 ХХІ ст.) – відзначається стійкою тенденцією 

поглиблення наукових досліджень потрібних напрямів правомірної діяльності; 

сфера практичного застосування результатів таких досліджень наштовхується 

на невпинно зростаючою геополітичною слабкістю України, зумовленою 

сильною політичною кон’юнктурністю, часто недбальством публічної влади. 

Їхні деконструктивні підходи до своїх обов’язків обумовили величезні втрати 

національного багатства і врешті-решт військові дії; 3) цивілізаційне 

визначення вектору та змістовне наповнення правових реформ (темпоральні 

рамки від 03.2014 ХХІ ст. до сьогодні) – критична руйнація національних 

цінностей серед основних політико-правових інститутів та, як наслідок, 

відсутність ефективності та довіри до публічної влади, а також суттєве 

втручання відкритого громадянського суспільства у націєтворчі процеси 

зумовили оперативне доопрацювання й ухвалення нових законів і правок до 

чинних законів.  

Такою, що відповідає стандартам права є така поведінка людей, за якою 

вони демонструють суспільству стриманість у словах та діях; ввічливість; 

не конфліктність; поважливе ставлення до пересічних громадян; реальність, а 

не видимість роботи; високий рівень загальної, політичної, управлінської, 

правової культури; скромність у доходах і витратах, чесність статків (розкоші 

маєтків, автомобілів, інших речей та нерухомості) тощо; високоморальна 
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характеристика представників публічної влади, діяльність яких спрямована на 

досягнення добра (блага) як для кожної окремої людини, так і суспільства в 

цілому 

Отже, духовність у правовій культурі являє собою найвищий прояв 

людської сутності на кожному історичному етапі розвитку нації у вигляді 

глибоко осмислених знань (як засобу соціалізації), освіченості, етико-моральної 

системи співвідношень людини як особистості, її ставлення до себе, іншої 

людини та інших суб’єктів, навколишньої реальності. Для громадян духовність 

як найвищий прояв їхньої високої культури у вигляді усвідомлення власної 

самоцінності і свого світу, свободи, причетності до суспільства; відчуття 

істини, ідеалів добра й краси, милосердя, стає способом чесного / щирого 

усвідомлення себе і своїх діянь / вчинків, які вони спрямовують на досягнення 

цілей соціального прогресу, відповідно до власної совісті, норм-принципів 

права і моралі у відкритому суспільстві. 

Отже, первинне поєднання абстрактних сутностей духовної культури і 

права відбувається на рівні основоположних ідей. Серед таких 

фундаментальних правових принципів, які виникають та діють у свідомості 

людей у вигляді духовно-культурних ідей, цінностей, переконань та готовності 

їх застосовувати, виокремлюємо добро, відвертість / щирість / чесність, довіру, 

совість, об’єктивність, сумлінність / добросовісність, доброчесність, 

професіональність, наступництво. Відсутність легальних дефініцій і 

загальновизнаного доктринального розуміння зазначених вище принципів 

призводять до того, що в більшості випадків їхнє значення визначається наукою 

і правозастосовниками суперечливо, неоднозначно або не визначається зовсім. 

Це відповідно не сприяє прогнозованості та упевненості у стабільності 

правопорядку. 

Наразі неможливо визначити такий тип правового світогляду, де істина 

ставала б прийнятною для всіх і на всі часи. Побічно про це свідчить 

відсутність інтерперсональної аргументованої переваги у будь-якій зі 

світоглядно-правових позицій з таких фундаментальних питань юриспруденції: 
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міра справедливості, критерії для обрання/призначення доброчесного 

чиновника, баланс приватних і публічних інтересів, межі втручання публічної 

влади у сферу  життя суб’єктів приватного права тощо. Із формуванням 

правової свідомості нерозривно пов’язаний і такий феномен, як правова 

культура, що є складовою духовного багатства суспільства [131, с. 21]. У 

науковій літературі підкреслюється, що основним її компонентом є рівень 

засвоєння членами суспільства правових цінностей (правових норм і принципів, 

навичок правомірної поведінки), ступінь, рівень володіння ними й практичного 

їх впровадження у правову діяльність [132, с. 44]. Правова культура, 

безперечно, відображає рівень духовності особистості, її загальної культури, 

ціннісних орієнтацій і соціальної зрілості [126, с. 364], де психологічна 

безперервність і зв'язаність гарантують тотожність особистості, що сукупно з 

механізмом причинності пояснює нашу схильність до сприйняття життя й 

права у ньому як цілісності, тоді як, насправді, ця цілісність може бути відсутня 

[92, с. 185, 199]. 

Водночас руйнування цілісної системи правових знань, цінностей, 

поглядів, переконань та інших засвоєних людиною артефактів зі сфери 

юриспруденції, розкладання й фрагментарності їхнього змісту у свідомості 

людини номінуємо деструкцією (від лат. destructio, deconstructio) - розкладання, 

руйнування (протилежне або негативне від конструкція). Відмежовуємо це 

поняття від семантично схожого «деконструкція» - виокремлення складових 

частин й аналізу їхньої онтології з метою зрозуміти, як працює ціле [156]; 

виявлення суперечностей між логікою і риторикою, між змістом, сенсом і 

формою права. Водночас використовуємо його поряд з потужним 

інструментарієм діалектично й формальної логік під час вивчення феномену 

правової культури, підкреслюємо залучення методологічного потенціалу 

деконструкції й урахування структурування думки не тільки довкола стабільної 

й універсальної центральної смислової одинці (людини, права тощо) у межах 

ієрархічно збудованих формально-логічних, діалектичних бінарних опозицій, а 
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й породжуваних ними символів та диспозитивних зв’язків між ними, а також 

синергії детермінованих ними відношень. 

  Соціальна культура громадян вища за будь-які конституції, кодекси, 

законодавчі акти. Від неї залежить, як вони будуть використовуватися для 

забезпечення правопорядку в суспільстві. Ключовою у ній залишається наразі 

ідея антропологічного суб’єктоцентризму характерна для Західної традиції 

права і некласичної юриспруденції бере своє первинне обґрунтування у роботах 

І. Канта та інших вчених німецької класичної філософії. У її основі вбачають 

положення про первинність суб’єктивного права по відношенню до 

об’єктивного права, а також про те, що право не атрибут соціальної реальності, 

а реальність суб’єктивна, центрована довкола суб’єкта – найсуттєвішої 

аксіологічної підвалини права [124, с. 183]. Як слушно зазначив С. В. 

Гончаренко, повага до прав людини – це об’єктивна цінність, це культурний 

символ і політичний постулат. Завдяки різним чинникам ці компоненти 

інтеріоризуються масовою та індивідуальною свідомістю, формуючи спільний, 

більш менш гомогенний спосіб сприйняття реальності, своєрідну «когнітивну» 

парадигму і відповідну поведінкову модель, яка принципово не може бути 

вичерпно зафіксована в законодавстві. Тому видається неможливим 

забезпечити ефективний захист прав людини тільки шляхом формального 

слідування законодавчим приписам. Межа між національним та 

інтернаціональним існує тут тільки умовно, і саме визнані міжнародні 

стандарти набувають провідного значення. Вони мають юридичну природу, 

але, разом з тим, іноді в явній, а частіше імпліцитно в ньому присутні неправові 

– етичні, естетичні та інші психологічні й соціокультурні компоненти: 

концепти справедливості, визнання, необхідності у демократичному 

суспільстві. Видається, що держава і суспільство, які не хотть опинитись на 

узбіччі магістрального шляху розвитку глобальної цивілізації, будуть змушені – 

поступово, дуже обережно, але наполегливо – рухатись в напрямку сприйняття, 

розуміння, визнання і, зрештою, застосування у повсякденній практичній 

діяльності нової парадигми, заснованої не на окремих нормативних шаблонах, а 
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на універсальних антропноправових стандартах, наповнюючи абстрактне 

«верховенство права» реальним змістом продуктивних психологічних 

переживань життя людини [157]. 

Правова культура людини відображає вплив глобальних домінуючих 

трендів трансформацій та розвитку юриспруденції. Вона відчуває їхній вплив 

та підкоряється йому як частина цілого, виявляючи властиві тільки їй 

закономірності перетворень у тій сфері, яка визначає її унікальну сутність. 

Правники, чиновники органів публічної влади та пересічні громадяни 

враховують у своїй діяльності тенденції універсалізації права – вираження в 

національному законодавстві загальновизнаних норм і принципів міжнародного 

права як частини національної правової системи. Вона пов’язана з 

розповсюдженням права як регулятора на нові сфери соціального буття, а 

також на ті аспекти функціонування існуючих інститутів, які залишалися поза 

межами вітчизняного законодавства. У її межах відбувається процеси правової 

модернізації – інституціонального, правотворчого (зближення правових 

систем), правореалізаційному (особливий інтерес становить формування 

наднаціональних юрисдикційних органів), оновлення правової ідеології, 

правосвідомості і правової культури (уніфікації правових цінностей і 

зближення фундаментальних характеристик національних правових культур). 

Трансформація національних правових систем відбувається внаслідок процесів, 

які в теорії права позначаються термінами «гармонізація», «апроксимація» та 

«конвергенція». Гармонізація права – це намір, мета об’єднати, узгодити, 

привести до загального розуміння нормативно-правові акті, правові інститути 

та практику правозастосування. Апроксимація права – це конкретний результат 

зближення правосвідомості, правотворчості та правозастосування відповідно до 

гармонізації як мети. Конвергенція права – це процес зближення, який протікає 

у певних формах, результатом якого є апроксимація права [161, c. 183-187]. У 

такому розумінні вони також виступають явищами різного порядку, 

уособлюючи в процесі трансформації правової системи логічний зв’язок «мета–

процес–результат» [162 с. 63]. 
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Правова культура відчуває на собі зростаючу політизацію правових 

інститутів, зумовлену загалом політизацією суспільства внаслідок ускладнення 

всіх сторін соціального буття впродовж ХХІ ст., а також врегулювання за 

допомогою правових норм ширшого спектру політичних відносин в державі, 

конституціоналізація самих процесів юридизації соціальної дійсності. Для 

правореалізаційної діяльності характерним також стає активне використання 

принципів права як регулятора суспільних відносин. Принципи права не тільки 

створюють фундамент механізму правового регулювання на глобальному та 

локальному рівнях, але й суттєво впливають як на характер, так і на шляхи 

розвитку відповідної правової матерії. Яскравим прикладом, зокрема, є 

визначення принципу верховенства права як вихідної підвалини здійснення 

публічно-владної діяльності. Зростає також значення судової практики у 

країнах романо-германської правової сім’ї на формування права (практик його 

застосування) та інтерпретацію норм чинного законодавства. Зокрема, у країнах 

Європи широко використовуються у судових процесах рішення ЄСПЛ, де 

містяться варіанти вирішення справ за умови наявності прогалин у праві, 

колізій правових норм, вад юридичної техніки вітчизняного законодавства, а 

також організаційні аспекти функціонування окремих інститутів вітчизняної 

правової системи. Розширюється також юридичний спектр відносно 

суб’єктивних прав (гуманізація права), усе більше ухвалюється міжнародних 

актів у сфері прав людини, що стає наслідком реалізації ідеї антропологічного 

суб’єктоцентризму, характерної для Західної традиції права і некласичної 

юриспруденції, яка бере своє первинне обґрунтування у роботах І. Канта та 

інших вчених німецької класичної філософії. У її основі європейці вбачають 

положення про первинність суб’єктивного права по відношенню до 

об’єктивного права, а також про те, що право не атрибут соціальної реальності, 

а реальність суб’єктивна, центрована довкола суб’єкта. Зберігається примат 

міжнародного права, державам частіше доводиться рахуватися з уже 

прийнятими нормами міжнародного права, що часто пов’язано з участю 

держави у регіональних і міжнародних організаціях та структурах, наприклад, 
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асоціації України до ЄС. Також значення загального права для країн світу 

зумовлено загальними проблемами, які постають перед ними, а тому вимагають 

мобілізації можливостей і зусиль декількох держав щодо їх вирішення. Можемо 

також спостерігати процеси трансформації граней публічного і приватного 

права. Розширення приватноправових відносин з однієї сторони не виявляє 

чітких кордонів публічно-правових методів правового регулювання з іншої 

сторони, зокрема й у традиційних сферах публічно-правового характеру – 

конституційного, адміністративного і кримінального права. Водночас галузі 

права і законодавства стають комплексними [162 с. 66-69].  

Детермінують перетворення адвокатської правозахисної діяльності також 

нові концепти інноваційного, інформаційного, комунікативного та іншого 

змісту сучасного громадянського суспільства (наприклад, інститути 

конституційного краудсорсингу [164], віджилантизму [163], ліцензування 

охоронної діяльності, приватного обвинувачення у кримінальному процесі). 

Обіг юридичної інформації, технологічний і технічний прогрес обумовлюють 

нові аспекти можливостей та потенціал у реалізації життєвих проектів людей і 

досягнення цілей правореалізаційної діяльності. Наприклад, обмін інформацією 

та вибудова стосунків через соціальні мережі в Інтернеті [165], дистанційна 

участь у судових процесах процесі (режим відеоконференції) тощо. 

Руйнівним для правової культури стає тривале відчуження людини від 

інструментів духовного зростання, національного коріння, від віри. Це 

призводить до кризи суспільної свідомості, що виявляється у посиленні 

криміногенної ситуації у соціумі, зростанні злочинності (у тому числі дитячої), 

насильства, відкритій пропаганді розбещеності і хибних зразків культури, а 

також інших вкрай несприятливих наслідків соціальної дезорганізації [125, с. 

41] як наслідку порушень прав людини. Наприклад, доведено, що у менш 

розвинутих країнах завжди вчиняється більше злочинів проти особи 159, с. 34.  

Культура повинна бути інтерпретована, передусім, як та частка природи, 

яка перероблена (відтворена) людиною, включаючи й природу самої людини. 

Останнє можна продовжити наступним чином: інстинкти, пристрасті тощо. (у 
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дусі психологічної теорії Л. І. Петражицького) «окультурюються», тобто 

оброблюються у співвідношенні з «іншими», з їх устремліннями та потребами, 

починають формуватися як обмежувальні принципи, а тому сам факт цього 

обмеження (вже як права) робить культуру правом чи право виступає як 

феномен культури. Тому тут надзвичайно важливу роль відіграють процеси 

раціоналізації, тобто переведення об’єктів сприйняття, вражень і будь-яких 

реакцій людини на явища навколишнього світу з конкретних уявлень, 

міфологічної свідомості (яка має всеосяжну роль у різних шарах культурного 

процесу [167, с. 22], у т. ч. в сфері юриспруденції) та художньо-образної 

системи в абстрактні поняття (раціоналізовану наукову систему). Величезні  

успіхи науки нового часу та втілених нею досягнень у техніці хоча й породили 

явну переоцінку цих досягнень, тим не менш вплинули й на соціум. Іншими 

словами, концепції природного права, а це концепції філософсько-правові, 

втілили, перш за все, гуманістичні інтенції історичного процесу, що означає 

зростання ролі (та усвідомлення цієї ролі) головної цінності культури – самої 

людини. Поступово абстрактна філософська ідея прав людини («невідчужених 

природних прав людини») втілюється в юридичних документах і в середині XX 

віку отримує формальне світове визнання («Загальна декларація прав людини») 

[121, с. 14-15; 123, с. 20–22]. 

Під правовою культурою розуміємо міру узгодженості волі і свідомості 

людини із законами соціальної природи, у тому числі і законами природного 

права [126, с. 354]. 

Вичерпувати правову культуру тільки сукупністю правової інформації, 

накопиченої людьми за допомогою знакової системи, означає залишити за її 

межами духовну складову, яка є фундаментом будь-якої правової культури. 

Крім цього, багато регулятивів правової поведінки залишаються поза 

інформаційним полем, не піддані об’єктивації, оскільки знаходяться в 

несвідомому шарі психіки людини [122, с. 12–13]. Розуміння правової культури 

можливе лише в призмі вибудовування системи її концептів, нанизування 

нових смислів. Тобто, якщо поняття визначаються, то концепти переживаються, 
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охоплюючи не тільки логічний зміст, а й аспекти їх наукових, психологічних, 

художніх, емоційних, різних побутових ситуативних інтерпретацій. У той же 

час концепти гранично мінімальні та прості, оскільки людина не в змозі 

засвоїти великі моменти інформації в короткий період часу [121, с. 71, 164]. 

Структурно, правова культура включає в себе: 1) систему знань про певні 

елементи різних видів культур, що необхідні особі юриста у здійсненні ним 

професійної юридичної діяльності; 2) правничу деонтологію як систему знань 

про формування почуття службового обов’язку; 3) правничу етику як вчення 

про професійну поведінку юриста з точки зору морально-естетичних вимог. 

Професійна культура юриста як його властивість характеризується: 1) його 

знаннями правових та інших спеціальних і технічних правил і норм (моральних, 

естетичних, педагогічних, психологічних тощо); 2) його повагою до 

позитивного та природного права, моральних принципів і норм тощо, почуттям 

службового юридичного обов’язку; 3) його вміннями і навичками реалізовувати 

вказані норми та правила; 4) його готовністю (установкою виконувати свій 

службовий обов’язок, діяти правомірно у будь-якій ситуації; 5) правомірною 

поведінкою юриста при здійсненні ним професійної діяльності [74, с. 360]. 

Діючи за власним сумлінням, юрист спирається на моральні норми, закріплені 

у законах. Наприклад, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням. Не 

викликає сумніву, що внутрішнє переконання вбирає у себе як сумління, так і 

моральне почуття. Однак нам видається, що кращим був би варіант, коли б 

принцип дії за власним сумлінням юрист будував тільки на моральній 

свідомості. Хоча деякою мірою це буде професійним ризиком, однак моральна 

чистота характеризуватиметься більшою ймовірністю та гармонійністю. Проте 

зауважимо, що сумління не повинно призводити до втручання у приватне життя 

іншої людини. Потрібно прагнути до внутрішньої рівноваги, адже і власне 

сумління також пов’язане з певними моральними переживаннями. Постійно 

актуальним у моральній культурі юриста є переконання: добро творити ніколи 

не пізно. Це забезпечує постійну готовність до того, щоб змінити хід думок та 

дій у напрямі добра. Саме на такому моральному принципі ґрунтується 
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професійна діяльність юриста. Не викликає сумніву, що моральна культура 

відіграє велику роль у юридичній діяльності [74, с. 251]. 

Сучасні демократичні держави та суспільство здебільшого не вимагають 

від особи «внутрішнього відповідального» ставлення до своїх обов’язків, 

допускають плюралізм думок щодо самої держави та її правової системи 

узагалі, а не тільки конкретного обов’язку, допускають будь-яку поведінку, 

навіть і ту, яка не відповідає сучасним моральним чи релігійним устоям, але 

незаборонена чи, більше того, дозволена державою (наприклад, правовий 

нігілізм). 

Наприклад, для М. А. Бакуніна відомий ряд психічних явищ становить не 

суб'єктивну реальність існування політичних інститутів, але їх першопричину. 

Подібний погляд закономірний для того, хто вважає прихованими, внутрішніми 

імпульсами, рушійними силами історії три основоположних початку: людську 

тваринність, думку і бунт [9, c. 206-207]. 

Більшість громадян завжди володіють необхідними розсудливістю, 

проникливістю і справедливістю, щоб поставити на чолі уряду найгідніших і 

найздібніших людей. Але для того, щоб народ виявляв далекоглядність, 

справедливість, розсудливість постійно потрібно досягнення високого ступеня 

морального розвитку і культури. Однак, народ, що володіє такими 

характеристиками, по суті не має потреби ні в уряді, ні в державі. Людина 

підкоряється наказу того, хто здійснює керівництво, в силу того, що його зміст 

відповідає бажанням і потребам того, хто підкорюється. У запалі боротьби ролі 

учасників мали б розподілятися природним чином в залежності від здібностей 

кожного (одні керують і віддають накази, інші їх виконують) [10, c. 84-85]. 

Основними суб’єктами правової освіти та правового виховання 

виступають органи та організації, серед яких окремо слід назвати навчальні 

заклади, та цілу когорту професійних юристів-теоретиків і практиків, які 

виконують роботу по підвищенню загальної та правової культури населення 

загалом. Об’єктом –населення країни, соціальні групи, окремі громадяни, їх 

правова культура та правосвідомість. У процесі осмислення проблем і завдань 
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правового виховання слід розуміти, що їх можна вирішити не лише суто 

юридичними засобами таметодами, а й за допомогою світоглядної підготовки 

юристів, відповідного психологічного та морального впливу, через розвиток 

художньо-естетичної культури, оскільки правова освіта і правове виховання не 

можуть існувати автономно, будучи «відірваними» від духовного життя 

суспільства. Особливу роль у формуванні загальної та правової культури 

населення відіграють соціально-гуманітарні дисципліни: логіка, культурологія, 

культурна антропологія, етика, естетика, мистецтвознавство, філософія, історія, 

економіка (економічна теорія), менеджмент, соціологія, політологія, 

демографія, лінгвістика, літературознавство, етнографія, психологія, педагогіка 

тощо. Якщо правосвідомість і правова культура є духовно-ідейними 

компонентами правової системи, то наступні важливі елементи останньої 

мають чітко виражений зв’язок не лише з ідеєю права та пов’язаними з нею 

правовими знаковими конструкціями, а й з матеріальним світом, практичною 

стороною людської життєдіяльності, реальними суспільними суперечностями, 

обумовленими парадоксами взаємодії соціальних суб’єктів [27, с. 205-206]. 

Деструкцією правової культури стає також професійне вигорання 

синдром фізичного і емоційного виснаження, включаючи розвиток негативної 

самооцінки, негативного ставлення до роботи, втрату розуміння і співчуття в 

ставленні до клієнтів або пацієнтів [42, с. 92-93]. Для забезпечення психічного і 

фізичного благополуччя дуже важливі відпочинок від роботи та інших 

навантажень. Працівники будь-якої сфери мають відпустку, відпочивають під 

час свят і у вихідні дні. У наш складний час, коли темп життя все 

прискорюється, судді, нерідко, працюють практично без перерв цілий рік, 

перебуваючи постійно під дією стресу; 4) оволодіти вміннями та навичками 

саморегуляції. Оволодіння такими психологічними вміннями та навичками, як 

релаксація, медитація, визначення цілей і позитивна внутрішня мова, сприяє 

зниженню рівня стресу і цим самим попереджає «вигорання». 

Наявність у людини психологічних дефектів призводить до порушення 

правил обережності, розподіляючи їх на три групи: а) дефекти сприйняття і 
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переробки інформації (суб’єкт не сприймає наявну інформацію про 

необхідність дотримання правил обережності, не усвідомив сприйняту ним 

інформацію, неправильно оцінив її, зробивши помилкові висновки); б) дефект 

рішення (суб’єкт не знайшов рішення, яке виключило б заподіяння шкоди 

суспільству, прийняв не-правильне рішення); в) дефект дій (суб’єкт не зміг 

правильно здійсни-ти дії, необхідні для запобігання шкідливого результату). 

Природа вказаних дефектів може бути як у інтелектуальній, вольовій, 

емоційній, так і інших сферах особистості. Як правило, саме легковажність, 

безпечність, зневажливе відношення до правил обережності, є тими 

негативними рисами особистості, які породжують у певній ситуації необережні 

правопорушення [68, с. 53]. 

Людина як природна істота частина мережі причинно-наслідкових 

зв'язків. Свідомий вибір (можливість як мінімум двох наслідків однієї причини) 

наділяє людину здатністю діяти всупереч законам соціального світу. 

Соціокультурними чинниками правопорушень визнають відсутність у 

суспільній свідомості чіткої оцінки фізичних покарань; низьку правову 

грамотність населення; недостатнє розуміння суспільством власних проблем; 

демонстрацію насильства через засоби масової інформації; недосконале 

законодавство та інші детермінанти [126, с. 119, 355]. Злочинність стає 

найбільш небезпечним різновидом антропо-психологічні деструкції правової 

культури людини. Специфічною злочинна поведінка особи стає в силу низки 

деформацій правової свідомості та втрати ознак культури у правових 

відносинах.  

Використання психологічних знань всупереч правовим цінностям, 

зокрема на шкоду прав і свобод людини, яскраво ілюструється типом злочинів, 

що вчинені із застосуванням гіпнозу (циганського, класичного, 

нейролінгвістичного програмування, наркотичного, еріксонівського) – виду 

психічного насильства, що являє собою цілеспрямований протиправний 

інформаційний вплив на психіку іншої особи, воля якої придушується, з метою 

вчинення відносно неї злочинного діяння (дії або бездіяльності), користуючись 
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фактично її безпорадним станом, або для примусу її до вчинення злочину (серії 

злочинів). Кримінальний гіпноз як змінений стан свідомості, виникає в 

результаті цілеспрямованого впливу на психіку особи, що супроводжується 

гіпнотичними феноменами (каталепсією, спотворенням сприйняття часу, 

позитивними і негативними галюцинаціями, амнезією, постгипнотичними 

навіюваннями та ін.) і застосовувалося в якості способу злочинного діяння, а 

саме як виду психічного насильства [158, с. 18]. 

Соціально небезпечним відхиленням від стандартів правової культури 

стають також інші кримінальної агресії – психо-духовні  деструктивної енергії 

людини, що спрямовані на руйнування таких благ, як життя, здоров’я (духовне, 

душевне, тілесне) тощо 160, с. 228-256. 

Правове виховання – це цілеспрямована діяльність з трансляції 

(передавання) правової культури, правового досвіду, правових ідеалів і 

механізмів розв’язання конфліктів у суспільстві від одного покоління до іншого 

[128, с. 318]; Більшість моделей такого виховання розподіляються на два типи: 

авторитарний, де акцентовано патерналістське розуміння виховання дитини як 

дії ззовні; гуманістичний, коли виховання людини здійснюється через процеси 

всередині свідомості особистості [129, с. 61–62]. процес засвоєння певної 

системи правових знань, норм та цінностей, що дозволяють людині 

функціонувати як повноправному члену суспільства. Воно має на меті розвиток 

правової культури суспільства загалом; означає правову соціалізацію людини, 

коли її «виховує» навколишнє середовище загалом, уся юридична практика і 

поведінка людей, у т. ч. посадовців – представників державного апарату у 

правовій сфері. До основних інститутів, які тією чи іншою мірою виконують 

функцію формування правової культури в перехідному суспільстві, можна 

віднести: державу, інститути культури і соціалізації, політичні партії і 

громадські рухи, інститути правопорядку і соціального контролю, прав людини, 

правового виховання, розв’язання правових конфліктів тощо. Правове 

виховання тісно пов’язане з правовою освітою: виховання не може обходитися 

без освіти, а освіта певною мірою має виховний ефект. У зв’язку з цим 
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особливий акцент у справі формування правової культури в сучасній Україні 

має бути зроблено на правовій освіті. Правова освіта являє собою 

цілеспрямований, організований, систематичний процес оволодіння правовими 

знаннями і навичками правової поведінки [126, с. 356]. 

Матеріальне суть домінуючого порушення виконавчою владою правових 

принципів у реальному житті, що виявляється у феноменах загальновідомих 

проблем насильства різноманітних форм, некомпетентності, ледарства та 

інших. Виконавча влада набагато повніше, ніж законодавча, уособлює єдність, 

сутність, функціональну спрямованість держави [69, с. 15]. Роботу в органах 

виконавчої гілки влади часто називають державною службою, що являє собою 

сукупність фізичних осіб, які перебувають в ієрархічних відносинах 

підпорядкування (субординації), самостійно, на професійній та постійній основі  

виконують функції з надання населенню різноманітних послуг, а також 

юридичних осіб – частини публічної адміністрації [70, с. 15]. Виконавча влада 

держави втілює на практиці конституційні норми і положення законів, які були 

схвалені парламентом на підставі конституції. Загальним поняттям 

«виконавчий процес» маркуємо всю систему функцій виконавчої влади. 

Виконавчий процес – це такий тип належного процесу і процедур, який 

передбачає виконання обов'язків, що визначені у конституції [66, с. 150]. 

Функції органів виконавчої влади (управління, управлінська діяльність) 

визначають як відносно самостійні і якісно однорідні складові діяльності цих 

органів, які характеризуються цільовою спрямованістю [71, с. 262]; основні 

напрями діяльності органів публічної влади, які спрямовані на забезпечення 

виконання завдань управління, мають конкретний зміст і здійснюються за 

допомогою визначених у законі способів і форм управління [72, с. 174]. 

Влучним можна вважати визначення Д. Бахраха, який вважає, що терміном 

«функції» доцільно відзначати основний вид управлінської діяльності в цілому, 

а також основні напрями діяльності органів держави (суб'єктів управління), які 

відображають їх завдання [73, с. 64]. 
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Отже, функції (засіб) держави включають в себе, принаймні, чотири 

елементи: об'єкт (об'єктивну спрямованість) функції; соціальне призначення 

(мета) держави; фактичну діяльність держави (в єдності з її принципами, 

способами, методами, формами) і мету, на досягнення якої спрямована функція 

[74, с. 174]. Функціями органів виконавчої влади є основні напрями 

організаційного і правового впливу суб'єктів на об'єкти управління, в яких 

відображається соціальні сутність, призначення та завдання такого впливу.  

Держава у відкритому суспільстві суть моделі ідеальних правовідносин, 

що стабільно відтворюються на підставі доброчесного накопичення і розподілу 

публічних коштів, а також інших різновидів висококультурного спілкування 

кваліфікованої більшості громадян (юридичних осіб, соціальних груп) між 

собою, їхнього домінування у соціумі. Суб'єкти права під час такої комунікації 

виявляють високі стандарти правової культури, зокрема розуміння змістовної 

сторони прав людини і об'єктивного права, відповідальність та активність, 

дотримання норм права, прав і свобод оточуючих. Доброчесність виконавчої 

влади держави уможливлює її ключову роль у системному відтворенні таких 

суб'єктів права. Ця гілка влади тільки деталізує правові норми в своїх правових 

актах, визначає комплекс правил складних правовідносин, наприклад, у сфері 

обігу фінансових інструментів, дорожнього руху, державних закупівель. З 

іншого боку, найважливіші й неоднозначно оцінювані більшістю населення 

правові питання, наприклад, цілей і завдань соціального розвитку в окремій 

сфері соціального життя, можуть вирішуватися на референдумі, способом 

краудсорсингу, в т. ч. за допомогою сучасних комунікаційних технологій 

(Інтернету та інших). Описана залученість громадян до процесів правового 

регулювання (саморегулювання) і правотворчості в рамках інститутів держави і 

відкритого суспільства передбачає мінімальну кількість правових конфліктів, 

які можуть бути вирішені без залучення професійних суддів, а через процедури 

адміністративного розгляду, медіації, арбітражу, залучення незацікавлених 

посередників (у т. ч. з інших країн). 
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Соціальне навантаження на виконавчу публічну владу, її близькість до 

населення має наслідком сприйняття її як уособлення держави, ототожнення 

публічної адміністрації з нею загалом і її доброчесності у публічно-правових 

відносинах, зокрема. Якщо парламент визначає в законах правила публічних 

правовідносин хоча і конкретно, але все ж концептуально, то чиновники 

виконавчої влади наповнюють ці загальні норми матеріальними і 

процедурними (процесуальними) правилами мінімального рівня формально-

логічної абстракції, які відображають зміст реалізації суб'єктивного права 

кожного. Публічні адміністрації також власними діяннями демонструють 

зразки доброчесної правореалізації. У зв'язку з цим роль виконавчої влади в 

забезпеченні соціального прогресу сприймається суспільством як домінуюча, в 

порівнянні з роботою депутатів парламенту чи судів, до яких вони звертаються 

тільки для вирішення правових спорів й то тільки тоді, коли для цих цілей 

неефективними стали моральні та інші соціальні регулятори. 

Фундаментально однакова природа людини відмінна у її соціалізованих 

варіантах. У результаті одні й ті ж правила і концепти застосовувані урядами 

ефективні в одних цивілізаціях і шкідливі для інших націй. Як доводить історія, 

відмінності можуть бути настільки глибокими, що вимагають навіть різних назв 

для одних і тих же феноменів. Наприклад, слово «демократія» прекрасно 

сприймається в США, судячи з його офіційної ідеології. Більш того, воно там 

наповнено змістом і адекватними діями у більшості населення країни. Водночас 

на території РФ і ряду азіатських країн це поняття вживається осмислено і/або 

може успішно застосовуватися на практиці тільки частиною інтелігенції, 

невеликою частиною державного апарату і незначною кількістю населення. 

Відсталими виявляються ті суспільства, публічна адміністрація яких не змогла 

забезпечити ефективне застосування чужорідних понять або виробити на їх 

основі свої поняття, теорії, які будуть органічно вписуватися у свідомість 

місцевого населення і сприяти розвитку. Наприклад, нині Україна перебуває на 

шляху трансформації, адаптації, гармонізації свого законодавства відповідно до 

правових цінностей ЄС, у т. ч. й у сфері стандартів доброчесності у публічно-



202 

 

правових відносинах. Під час цієї роботи важливо дотримуватися принципу 

національно-правової пам’яті, враховувати унікальні властивості нашої нації, 

які зумовлюють її існування і розвиток, зокрема за рахунок продуктивних 

практик чесного, доброго, сумлінного, поважного ставлення до праці та інших 

людей, виваженого відношення до публічного і приватного інтересів, їхнього 

співвідношення; забезпечувати правонаступництво; нарощувати те, що здобуте 

попередниками, а не втрачати його. 

Отже, публічна адміністрація з метою повноцінної реалізації 

трансформацій публічного права повинна діяти на підставі принципів 

доброчесності; чесності; сумлінності; компетентності та відповідальності; 

рівності розподілу благ для всіх, відповідно до їхнього об’єктивно можливого 

внеску у соціальний прогрес; дотримання загальнолюдських цінностей, зокрема 

в частині відтворення і максимально можливого розвитку кожного, відповідно 

до його талантів та об’єктивних цивілізаційних умов. Ці ідеї відображають 

сутність права, чим, у разі їхнього дотримання, забезпечується майстерність та 

успіх будь-якої державної політики, зокрема й в економічній сфері, де первинно 

відбувається самореалізація держави в особі її публічної адміністрації. У свою 

чергу, управління матеріальними ресурсами (землею, енергетичними 

ресурсами, копалинами, інтелектуальною власністю, основними фондами 

організацій та ін.) та, як наслідок, відтворення і накопичення матеріальних і 

духовних благ, основа для існування і розвитку права. Економіка і право 

взаємодетермінуючі феномени для публічної адміністрації, проте економічний 

прогрес головна передумова для законотворчої діяльності парламенту і 

правозастосовної роботи судів. Без матеріальної основи, створеної сталою 

економічною політикою публічної адміністрації, усі правові стандарти, що 

відображені у Конституції, законах і судових рішеннях пустий звук і просто 

гарне побажання. Антропологічний зріз саме об'єктних соціально-просторових 

функцій публічної адміністрації дозволяє встановити відповідність її 

виконавчо-розпорядчої роботи (управління), правотворчості, контролю за 

дотриманням законодавства і охорони права правовим принципам соціального 
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прогресу, в т. ч. пристосування їх впливу на суспільне життя крізь економічні 

об'єкти і предмети інтересів громадян [59, с. 175]. 

Держава покликана вживати заходів для підвищення загальної правової 

культури населення, формування правильних установок поведінки, 

прищеплення практичних навичок у здійсненні тих чи інших суб’єктивних 

повноважень, що зобов’язують самостановлення [127, с. 125]. Наприклад, 

доцільно у школах підняти рівень системного правового виховання, яке є 

частиною культури молодого покоління [126, с. 346]. Сутність культурної 

політики держави зумовлена підвищенням ролі правової насиченості людського 

капіталу – диференційованого підходу до всебічного й максимально можливого 

розвитку унікальних здібностей кожного, що стає рушійною силою духовного, 

економічного та іншого цивілізаційного зростання відкритого до прогресу 

суспільства, виявляючи, з-поміж іншого, необхідну для цього якість 

наступництва правових традицій як загальних для всіх націй, так й тик, які 

роблять життєздатної кожну окрему з них. 

Отже, недоліки правової культури (властивості, яка характеризується 

загальною повагою до права, достатнім знанням змісту правових норм і 

вмінням їх застосовувати, а також активною правомірною поведінкою у всіх 

життєвих ситуаціях; позитивною правосвідомістю у дії) є наслідком вад 

психологічного розвитку людини. Проблеми правової культури виявляються у 

поширеній практиці ігнорування науково обґрунтованих висновків 

правників; невмінні захищати інтереси як власні, так і своєї соціальної 

спільноти, нації на рівні міжнародно-правових угод та в напрямі визначення 

стратегії геополітичного розвитку; надмірному і/або невмілому правовому 

регулюванні правових відносин, реалізації права; схильності до прояву 

недоброчесності.  
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Висновки до Розділу 3 

Правову культуру визначаємо як систему осмислених знань про право, 

виконання його вимог як усвідомленої необхідності і внутрішньої 

переконаності. Це також система правових цінностей, що відповідають рівню 

досягнутого людством правового розвитку, відображають у правовій формі 

стан свободи особи і соціальної справедливості, інші найважливіші соціальні 

цінності у діалектичному впливі на якісний стан і спосіб правового життя особи 

і суспільства, в якому найвищою цінністю є реалізація прав і свобод людини та 

їх захист. Виокремлюємо такі види правової культури: за суб’єктом – 

індивідуальна, групова, суспільства; за якістю – побутового, професійного і 

наукового рівнів; за природою (правовим світоглядом – відчуттям, 

сприйняттям, розумінням права) – природно-правова (антропологічна і 

соціологічна), позитивістська, психологічна та інші, а також інтегральна.  

Визначальними ознаками правової культури вважаємо знання основних 

юридичних категорій, закономірностей виникнення, функціонування й 

розвитку державно-правових явищ; орієнтування у змісті законів та 

підзаконних актів, розуміння їх змісту, вміння та навички ефективної 

правореалізації; розуміння і тлумачення юридичних норм у конкретних 

життєвих ситуаціях. 

Основні деструкції правової культури групуємо за такими однорідними 

ознаками, а саме:  

психологічний стан особистості, який полягає у латентному 

маніпулюванні свідомістю інших людей шляхом використання для досягнення 

власних корисливих інтересів слів, що позначають правові цінності у які вірять 

інші люди, а також спотворення фактів, у т. ч. неправдивих, нереальних для 

практичного втілення обіцянок; використанні ораторських засобів при 

оперуванні правовими та суміжними категоріями, перекрученні фактів та їх 

інтерпретації всупереч об’єктивної дійсності з метою досягнення власних 
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неправомірних цілей, справляння помилкового враження можливості легкого та 

успішного вирішення проблеми (правова демагогія, від грец. δημαγωγία – 

дослівно «веду народ»; doublespeak); 

психологічний стан особистості, який полягає у спрощених оцінках 

юридичної ситуації (життєвих обставин крізь призму права), розумінні та 

застосуванні норм права (правовий дилетантизм); 

психологічний стан особистості, який полягає у гіпертрофованих 

уявленнях про роль норм права при вирішенні соціально-економічних, 

політичних та інших завдань (правовий ідеалізм);  

психологічний стан особистості, який полягає у несформованості та 

недостатньому рівні правових знань (вмінь, навичок) та одночасному 

неусвідомленні недостатності власної професійної юридичної підготовки  

(правовий інфантилізм); 

психологічний стан людини, який полягає у її потребі та прагненні 

отримувати від оточуючих визнання своєї цінності та значущості у правових 

відносинах, за відсутності таких якостей або їх невідповідності заявленому 

ступеню розвитку (правове марнославство; імітація); 

психологічний стан особистості, який полягає у запереченні соціальної 

цінності права, ігноруванні та негативному ставленні до нього, закону та 

правових форм організації суспільних відносин, прав і свобод інших осіб  

(правовий нігілізм).   
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ВИСНОВКИ 

Представлено історіографію дослідження феномену психологічного типу 

праворозуміння. Осмислення правової дійсності незамінний інструмент 

розкриття антропної сутності права в усі епохи людської історії. На початку 

ХХ ст. всесвітньо відомий правник Л. Й. Петражицький розвинув наявні у 

правовій доктрині (Е. Р. Берлінга, ) відомості про інструментальні можливості 

психологічних знань для пізнання правової дійсності до рівня окремої теорії. 

Наступний етап доктринального розвитку психологічної теорії праворозуміння 

обмежується часом творчості безпосередніх учнів засновника цієї теорії. Третій 

етап являє собою популяризацію та розвиток психолого-правових ідей 

послідовниками зазначеної теорії в усіх високорозвинених країнах світу. 

2. Досліджений тип праворозуміння частина сучасних теорій відкритого 

громадянського суспільства, правової держави та варіацій інтегративної теорії 

права (комунікативної, лібертарної та ін.), у межах якої нейтралізуються 

основні протиріччя юридичного позитивізму та юснатуралізму. Психологія 

людини ядро до розкриття як онтології права, так і його буття, історично 

детермінованого економічними, політичними та духовними  чинниками. Мета 

та єдиний сенс права людина у межах своєї соціальної спільноти реалізується, 

вступаючи до різноманітних відносин та перетворюючи їх, відповідно до рівня 

власної правосвідомості та цивілізаційних можливостей рідної нації. А, 

особливо, інтуїтивні та інші психологічні форми правопізнання стають 

незамінними в нинішніх умовах пришвидшення соціального поступу (за 

рахунок вмілого інформаційних технологій тощо) на тлі нинішніх діалектичних 

взаємозв’язків глобалізаційних викликів, що формує справжній виклик для 

реформаторів міжнародного права – його антропних основ, змістовного 

наповнення нормами матеріального і процесуального характеру тощо. У цих 

зв’язках, автор визначив психологічний тип праворозуміння як обрання емоцій, 

почуттів, інтелекту, волі і духу людини у якості теоретичних підстав для 
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пізнання та осмислення правового життя (юснатуралістський зріз), а також 

відображення результатів такого осмислення у нормах чинних в державі 

законодавчих актів (позитивістський зріз). Психологічна типологізація 

рефлексії права у людській свідомості відбувається у канві системи однорідних 

засад одного психічного порядку, що визначають специфічний підхід до 

розуміння змісту та сутності права. 

3. Доведено, що дія елементів психіки людини у правопізнанні 

знаходиться в основі психологічного типу праворозуміння. Відповідно право 

виникає та діє як наслідок стимулювання потрібних і пригнічення шкідливих 

мотивів (імпульсів) у поведінці людини. Тоді обов’язковості нормам надає не 

стільки держава, скільки атрибутивно-імперативні переживання людей. 

Генетично саме право, його структура та функціонування у суспільстві явища 

антропоморфні, детерміновані духовним світом людини. 

Визначено, що соціально-психологічний образ права виявляється у 

стійкому поєднанні індивідуальних психічних властивостей та системи 

соціально-значущих якостей людини. Важливим стає міра оволодіння 

соціальними цінностями людиною та здатністю до їх реалізації. 

Праворозуміння відбувається ресурсами системи інтелектуальних, емоційних і 

чуттєвих, а також вольових властивостей людини. Імпульси від емоцій, їхній 

розвиток у правових почуттях та постійний зв’язок з ментальною структурою 

особистості це основа для розуміння діючого права.  

4. Встановлено, що психічні стани це динамічні складові психіки людини. 

Психічні прояви динамічні й постійні доповнюються статичними елементами – 

образами, уявленнями та іншими результатами процесів усвідомлення права. 

Людина бере участь у правових відносинах, наповнює їх сенсом та розвиває, 

виходячи виключно з власних уявлень про право. Психічні стани у вигляді 

правових установок виявляють готовність до дії, часто відповідно до 

неусвідомлених підстав попереднього досвіду правових відносин. 

5. Визначено, що право властиве біологічно-енергетичній частині 

людської природи, проте проявляються правові якості і знання виключно 
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у соціумі. Рівень якості таких проявів залежить від цивілізаційного розвитку 

суспільства, до якого належить індивід. Найголовнішими орієнтирами у 

психологічному типі праворозуміння залишається свідомість і психіка. 

Свідомість являє собою картину світу, яку бачить людина. Правова частина цієї 

картини це сфера регулярно повторюваних, стійких, суттєвих, необхідних та 

обов’язкових соціальних взаємозв’язків. Осмислені правила таких відносин 

складають зміст правової свідомості. Це система відображення правової 

дійсності у поглядах, теоріях, концепціях, почуттях, уявленнях людей про 

право, його місце та роль щодо забезпечення свободи особи та інших 

загальнолюдських цінностей.  

Взаємозв’язки складових психології людини сягають якості правової 

культури за умов належно розвинутих інтелекту, емоцій, почуттів та волі 

людини; наявності достатніх знань з психології і права, особливостей правових 

відносин за напрямами її життєвих інтересів, а також вміння використовувати 

ці знання: враховувати і створювати психологічні умови для ефективного 

вирішення поставленого завдання, використовувати прийнятні правові 

способи; досконалість та стійкість практичної реалізації знань та умінь 

незалежно від зовнішніх чинників (психологічного тиску з боку третіх осіб; 

виникнення напружених, конфліктних, критичних ситуацій тощо). 

Правосвідомість виявляє себе також як систему понять, поглядів, уявлень 

і почуттів відносно права, а також щодо діяльності, пов’язаної з цим правом. 

Правова свідомість як чуттєве й раціональне сприйняття світу права, розкриває 

глибинну суть мотивів, діянь суб’єктів у реальному житті. За своїм змістом 

правосвідомість одна з форм буття права. Це складне системне правове явище, 

що структурно утворено чуттєвим на рівні правової психології та ментальним у 

правовій ідеології. 

6. Визнання цінності права є необхідним кроком у розвитку 

правосвідомості, до соціально активної поведінки, охорони й примноження 

загальнолюдських цінностей та забезпечення на цій підставі соціального 

поступу. Правосвідомість є одним з найважливіших чинників, що впливає як на 
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окремі поведінкові акти індивіда, так і на процес правотворення і 

правореалізації в цілому. Практична робота кожної людини, як сфера прояву 

професіоналізму, вимагає зосередити зусилля суспільства на підготовці цілісної 

особистості, яка наділена всебічно розвинутими здібностями та схильностями, 

що, з одного боку, якнайкраще підготує її до професійної діяльності, а, з 

іншого, дозволить кожній людині реалізувати себе у житті через свої 

суб’єктивні можливості. 

З’ясовано, що якість усвідомлення людиною права визначальний 

критерій для типологізації правової культури. За цим критерієм виокремлено 

психологію буденну, а також психологію фахово підготовленої людини та 

науковця. Класифіковано правову культуру на інституційну та не інституційну 

форми; на індивідуальну, групову та суспільну. Психологічний вимір усіх цих 

класифікацій виявляється через ознаку усвідомленості норми права у тих або 

інших правових відносинах. Людина юридична тоді, коли своєю поведінкою 

відображає найбільш корисний спосіб розвитку суспільства. Домінуючою стає 

індивідуальна правова культура як наслідок унікальних психологічних 

трансформацій окремої людини, її здатності усвідомити та згенерувати 

прогресивні образи про право. 

7. Відзначено, що утвердження цінностей і принципів права у 

повсякденній соціальній активності людини виключає правопорушення, 

соціальні напруження і конфлікти. У ході виконання дисертаційної роботи 

встановлено, що усвідомлюються тільки ті образи, які наявні у психіці. 

Потенційно завжди залишаються неусвідомлені образи. Це сфера підсвідомого, 

що впливає на правову культуру. Загальними для будь-якої людини стають такі 

вади сприйняття і трансляції правової інформації як демагогія, дилетантизм, 

ідеалізм, інфантилізм, марнославство тощо. Декструктивними проявами 

відносно правової культури стають також неосудність, злочинна поведінка, 

використання психологічних знань як способу вчинення злочину (гіпноз).  
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