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ІДЕЯ ПРАВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІЗНАННЯ ФЕНОМЕНУ ПРАВА 

 
Ідея права є орієнтацією для юристів і критерієм оцінки юридичних 

фактів. В ідеї права укорінені його субстанційна сутність, першоряд-
ність, істина, сенс, цінність, значення і мета. Ідея права виступає для 
юристівпередумовою пізнання феномену права. 

У межах філософсько-антропологічного підходу людину розглядають 
як складну тілесно-душевно-духовну, або тілесно-розсудливо-розумну 
амбівалентну істоту. 

Цю традицію започаткував Арістотель. Під душею він розумів усю 
сферу афектів, інстинктів, відчуттів, а під духом – ту частину душі, яка 
розуміє математику і філософію. Духові властива вища функція мис-
лення, зовсім не дотична до тіла, чи то до чуттів [1]. 

Тож першим складником природи людини є тіло. Тіло людини – тіло 
природи.  

Тіло людини є джерелом чуттєвого, або буденного, пізнання. Це 
знання, здобуті людиною за допомогою своїх п'яти органів тілесного 
чуття (слуху, зору, смаку, дотику та нюху). Чуттєве пізнання є джерелом 
думки людини. 

Другим складником природи людини є душа або психічне («душа» – 
від грецьк. рsyche, від лат. аnima). Тонує буденне уявлення про душу, і 
наукове поняття душі. У буденному слововжитку душа – це антитеза 
понять тіла і матерії. Наукове поняття душі – це сукупність тісно 
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пов’язаних із тілом або організмом людини психічних явищ – почуттів, 
пристрастей, настроїв.  

Душа людини є джерелом розсудного, або формально-логічного (пози-
тивно-наукового), пізнання, яке є підставою існування понять. Постає 
запитання: чи має формально-логічне пізнання перевагу над чуттєво-
тілесним пізнанням плотської людини? Безперечно, має. По-перше, на 
відміну від чуттєвого пізнання, розсудливе пізнання вносить мислимість, 
або формально-логічну понятійність, у сферу емпірії. У цьому його пере-
вага над чуттєвим пізнанням, бо мислимість або понятійність не власти-
ва чуттям тіла. По-друге, розсудливе, або формально-логічне, пізнання 
(поняття) теж спрямоване на ціле всіх речей, але це емпіричне ціле. За 
допомогою понять досліджуються ті ж самі фізичні, або матеріальні, речі, 
що й у чуттєво-тілесному пізнанні, хоча і в їхньому формально-логічному 
узагальненні. Проте, це узагальнення невелике за обсягом, бо наука 
визнає єдиним джерелом пізнання емпіричну даність.  

У цьому місці викладу ми знову повернулися до питання про специ-
фіку наукового знання. Кожна з галузевих наук, обмеживши себе фраг-
ментом або сектором буття, вивчає властивості цього фрагменту, жодна 
з галузевих наук не знає буття у його цілісності. Точніше, наука має 
справу з реальністю як цілим. Але щойно було зазначено, що це емпі-
ричне ціле, тобто цілісність розуміється суто емпірично. Це засвідчує 
про існування певних меж і можливостей науки. За допомогою науко-
вих методів ніколи не можна зрозуміти цілісності людського буття. 
Буття в цілому не пізнається науково. Тоді постає запитання: у який 
спосіб можливо пізнати людське буття у його цілісності й доконечнос-
ті? Така постановка питання змушує нас перейти до третього складни-
ка природи людини. 

Третім складником природи людини є дух. Сучасне філософське по-
няття духу таке, як і за часів Г.В.Ф. Гегеля. Дух – це розумна частка душі. 
За Г.В.Ф. Гегелем, «дух є взагалі мисленням і людина відмінна від тва-
рини своїм мисленням» [2]. 

Дух людини є джерелом розумного, «софійного» або інтелігібельного 
(від лат. inteligibilis – мислимий) пізнання. Це пізнання є підставою для 
формулювання ідей. Як ми вже зауважили, людське буття у його ціліс-
ності й доконечності не підвладне чуттєвому і розумовому пізнанню. 
Однак мислити цю цілісність цілком можливо. Підставою виникнення 
мислимої цілісності речей є категорія «мети» (від грецьк. telеos – мета). 
Цілепокладання є специфічною ознакою суто людського існування.  
У природи немає волі, тому природа взагалі не здатна висувати перед 
собою цілі і досягати їх. Тож телеологія є вершиною метафізики; і будь-
який розвиток є здійсненням заздалегідь визначених цілей. 

Греки першими відкрили людську душу, людський дух. Відкриття 
душі й духу – отже людини, як ми її нині розуміємо, – є найбільш зна-
менним з усіх, які колись мали місце і в змозі мати. 

Історія справжньої філософії починається з Платона, оскільки він 
уперше пізнав проникненість усього людського пізнання проблемою 
сенсу і за це його називають «класиком усіх часів» і «засновником 
західної філософії». Платон виразив те, що мовою сьогоднішніх понять 
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можна вільно передати так: все суще влаштовано таким чином, що 
зорієнтовано на сенс, спрямовано до сенсу; все, що є, ґрунтується на 
одному принципі сенсу, підтримується і оберігається ним; усе «станов-
лення до буття» є водночас сприйманням сенсу і здійсненням сенсу [3]. 

Ми не розуміємо Платона доти, доки вважаємо головним у його 
вченні «подвоювання царств». А найголовніше тут зовсім не існування 
царства реальних явищ і царства ідей – «ейдосів», а відносини між 
цими царствами. Ідея не просто постає як дещо загальне стосовно 
реальних речей і процесів. Вона є ідеал, який вічно вабить до себе, 
служить взірцем. Вона – їхній сенс. Ідеї утворюють перманентну мо-
дель кожної речі (чим речі мають бути). На підставі своєї присутності, 
участі чи схожості, ідеї виявляють, якими є речі, дані в досліді, і якими 
вони мають бути, щоб постати справжнім, істинним сущим. 

В узгодженості з ідеями визначається цінність реального. Тож ідеї є 
орієнтацією для людей, критерієм їхньої оцінки фактів. 

Якщо тепер екстраполювати вчення про троїсту природу людини і, 
відповідно, про три рівні знання на право, то справедливо констатува-
ти, що існує буденна, позитивно-наукова і інтелігібельна правосвідо-
мість. Ці види правосвідомості є підставою для гадок про право, форма-
льно-логічного поняття права і ідеї права. 

Онтологічним джерелом права є дух людини. Це означає, що у сво-
їх витоках право метафізичне. Під кутом зору розрізнення природної 
реальності, де діє каузальна об'єктивна детермінованість, і соціальної 
реальності, де має місце телеологічна ціннісна детермінованість, 
право за своїм походженням, як утворення людське, не факт, а належ-
не (норма, орієнтир для поведінки). Праву властива необхідність 
телеологічного, а не фактичного (емпіричного) характеру; його зна-
чення має бути безумовно визнане заради досягнення певної мети, 
того, що мусить бути. 

За своїм онтологічно-телеологічним походженням і первісною 
природою право є трансцендентальним імперативом, який віддзерка-
лює смислову цілісність правової реальності і детермінує реалізацію 
цієї цілісності шляхом тлумачення юридичної фактичності і надання 
їй правового (або неправового) сенсу. Визначення права як трансцен-
дентального імперативу дає можливість відповісти на низку принци-
пових для юридичної науки і практики запитань. Де знаходиться цей 
імператив? Яким є місце його перебування? Якщо імператив знахо-
диться в людській свідомості, то в якій саме: буденній, науково-
позитивній, інтелігібельній? Чи висновуються норми права з фактів? 
Якщо висновуються, то в який саме спосіб, а якщо ні, то з чого їх 
можна дедуціювати? Якщо право є дедукцією із закономірностей 
людського буття в його цілісності й доконечності, а носієм такого 
буття є людина як складна тілесно-душевно-духовна істота, то що це 
за закономірності і чи слід їх мислити як самостійний предмет? Вреш-
ті, якщо таке мислення можливе, то чи в змозі ми в кожному випадку 
встановлювати, чи з розумінням юрист застосовує позитивне право?  
У який спосіб ідея права існує у світі фактів? Ці та інші проблеми є 
«наскрізними» для всіх природно-правових учень.  
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За своїм походженням право як константний трансцендентальний 
імператив перебуває в інтелігібельній свідомості людини. Природа 
права духовна, або метафізична. Нас не може задовольнити абстрактне 
поняття права. Ним можна було б задовольнитися, коли б людина була 
суто чуттєво-тілесною і абстрактною (або емпіричною) істотою. Але 
вона від природи ще й розумна, або інтелігібельна, істота, що й змушує 
нас розумно, а не лише абстрактно пізнавати право, розумне правопіз-
нання – це мислення за допомогою ідеї права, а не поняття права, як у 
позитивізмі.  

Співвідношення ідеї права і юридичного факту можна виразити та-
ким чином: 1) ідея права випереджає факт і вказує його напрямок, за 
яким факт мусить іти вслід. Ідея мусить адекватно втілитися у факт;  
2) ідея оцінює факт (як правовий або неправовий). 

Сказане з усією очевидністю підтверджує, що за своїм походженням 
право є предметом дослідження не позитивної науки, а нормативної 
етики, що є онтологічно-телеологічним підходом до права. Право не-
минуче містить телеологічний момент, справедливість як мету і сенс 
права. На цій підставі воно набуває своє надюридичне значення і 
самобутність. Це означає, що істинне правопізнання здійснюється не на 
рівні апостеріорної даності, воно є працею більш високих категоріаль-
них синтезів. 
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