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ПРАВОВИЙ ВПЛИВ НА СВІДОМІСТЬ ЯК ЧИННИК  
ФОРМУВАННЯ ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ 
Анотація. В даному дослідженні описаний механізм правового впливу та його скла-дових, розкрита структура правосвідомості та правової поведінки. Показаний взає-мозв’язок між системою права, правосвідомістю та поведінкою. Також описані кана-ли передачі правової інформації від джерел до правової свідомості, її переробка, фор-мування образу правомірної поведінки у свідомості та її прояву в реальному житті. Результати дослідження дозволяють розуміти процеси виникнення правомірної поведінки, впливати на неї, застосовуючи відповідні засоби правового впливу в на-прямку поведінкових складових. 
Ключові слова: правовий вплив, неправомірна поведінка, правосвідомість, правова поведінка. 
Аннотация. В данном исследовании описан механизм правового влияния и его со-ставляющих. Раскрыта структура правосознания и правового поведения. В исследо-вании показана взаимосвязь между системой права, правосознанием и поведением. Также описаны каналы передачи правовой информации от источников к правовому сознанию, ее переработка, формирование образа правомерного поведения в созна-ние, ее проявление в реальной жизни. Результаты исследования приводят к понима-нию процессов возникновения правомерного поведения, влияние на него путем применения соответствующих средств правового воздействия на поведенческие составляющие. 
Ключевые слова: правовое воздействие, неправомерное поведение, правосознание, правовое поведение. 
Summary. The mechanism of legal influence and his constituents is described in this re-search. The structure of sense of justice and legal behavior is exposed. In research inter-communication is shown between the system of right, sense of justice and behavior. Also, the legal information channels from the sources to the legal consciousness, its processing, 



609 Розділ 2. Правовий вплив на неправомірну поведінку: теоретичний та галузевий аспекти  the formation of the image of lawful behavior in mind, its manifestation in real life have been described. The findings lead to the understanding of the processes of occurrence of lawful behavior, influence on it through the use of appropriate means of legal influence on the behavioral components. 
Key words: legal effect, misconduct, legal, legal behavior. 
Вступ Право є невід’ємною частиною соціального впливу на поведінку людей, яке не обмежується тільки зовнішньо словесно-документальним оформленням вираження волі суспільства щодо правомірної поведінки. Право – це діюча сис-тема, яка здатна активно впливати на свідомість людини. В цьому сенсі праву властиві ідейно-виховні методи мотивації особистості до правомірної поведін-ки, внаслідок чого забезпечується, відповідно до принципів та положень права, правомірний характер людської поведінки. В цьому контексті зміст дії права охоплює всі компоненти правової системи, які детермінують експансію моделі правомірної поведінки у суспільну практику скрізь свідомість. Закладені у норми права суспільні моделі поведінки, в першу чергу, прохо-дять крізь свідомість особи. Інформація сприймається, оцінюється, обробляється. У процесі обробки інформації відбувається оперування образами, виконуються розумові дії (аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, класифікації, інші логічні операції). Лише після сприйняття необхідної інформації про запропоновану модель поведінки, вона може проявиться в оточуючому особу середовищі. Тим самим ми виходимо за межі парадигми «веління – поведінка», де вплив права скоріше уявляється як реакція правових заходів на неправомірну поведінку. Включаючи у сферу права свідомість, ми отримуємо динамічний ланцюг дії права: «суспільство – норми права (система права) – свідомість (правосві-домість) – поведінка». Впроваджуючи у внутрішній світ особи позиції держави про дозволену та необхідну моделі правомірної поведінки, виховуючи повагу до права, надаючи інформацію про правові орієнтири та інші правові цінності, право здатне впли-вати на поведінку людини. У цьому сенсі право стає «духом», який бере участь у внутрішніх психологічних процесах особи, зокрема: виправляє деформацію правосвідомості, зменшує правовий інфантилізм, дилетантизм, ідеалізм, нігі-лізм. Наслідком такого впливу є прояв правомірної поведінки у суспільстві. Враховуючи вищенаведене, доцільно виокремити елементи із таких склад-них відокремлених систем як суспільство, право, людина, поєднати їх в єдиний правовий конструкт, дослідити їх внутрішню структуру та взаємний вплив, відстежити шляхи передачі та перетворення правової інформації у правомірну поведінку. Певні питання проаналізовані в роботах С. С. Алексєєва, В. К. Бабаєва, М. І. Байтіна, Ю. А. Ведєрнікова, К. Г. Волинки, Ю. І. Гревцова, В. В. Груздева, Н. А. Гущиної, А.М Денисової,Є. П. Ілліна, Ю. Ю. Калиновського, В. В. Касьянова, К. В. Килижекової, В. М. Кудрявцева, Л. О. Макаренко, А. В. Манойло, Г. В. Маль-



610 Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані цева, О. В.Малька, В. В. Москаленко, В. С. Нерсесянца, Л. Є. Орбан- Лембрик, Н. Г. Осухової, Л. І. Петражицького, П. М. Рабиновича, С. Л. Рубинштейна, О. Ф. Скакун, Л. І. Спиридонова, О. Д. Тихомирова, Ю. А. Тихомирова, Ю. М. Обо-ротова, Л. Фрідмен, О. В. Харченко, Ф. Шандора та інших, проте, в аспекті дослі-джуваного об’єкта, вони носять скоріше фрагментарний ніж системний характер. Актуальність дослідження зумовлена потребою практиків у свідомому ро-зумінні соціально-правових механізмів впливу на загальну людську поведінку у суспільстві. 
§ 1. Механізм формування моделі правомірної поведінки  
у правовій свідомості особистості Початок формування правомірної поведінки у свідомості особи доволі важ-ко визначити, оскільки право має властивість діяти за колом. Зокрема, право є виразом волі суспільства або певної його спільноти; воно виражає погляди та настанови суспільства чи суспільної групи. Крізь призму свого бачення суспіль-ство спроможне отримати юридично формалізовані вимоги стосовно правопо-рядку, правил поведінки тощо, іншими словами, право стає однією з форм об’є-ктивації суспільного буття. Правові ідеї, які об’єктивувалися в системі право-вих норм і «одухотворяють» правову організацію юридичних відносин, перет-ворюються в переконання тих, хто формує на їх базисі нові норми права, засто-совують чинне право, керуються ним у повсякденній діяльності, дотримують-ся, використовують і виконують його. У той же час, під впливом права, одноча-сно з іншими чинниками, формуються ідеї, погляди та настанови суспільства, які будуть в подальшому формалізовані. На наш погляд, доцільно почати з джерел права, тобто з зовнішнього вира-ження і закріплення норм права, які мають загальнообов’язкове значення. На побутовому рівні вони сприймаються у вигляді певної сукупності законів, в яких встановлені певні правила поведінки. Ці правила мають бути виконані, інакше державою будуть застосовані заходи державного примусу. В цьому сен-сі право сприймається суспільством більше як інституційне утворення, тобто нормативний регулятор поведінки (писане право). Але, суть права значно глибша. Будь-яка система права є формою виражен-ня загальної думки, волі певної спільноти людей щодо моделі соціально значи-мої поведінки, у цьому сенсі право виступає в якості інтелектуально-духовної «іпостасі». Ці два виміри права поєднуються у догмі права, зовнішнім виразом якої є закони, правозастосовні акти та інші документи. Проте, сама по собі догма нік-чемна, вона має проявлятися у правовому житті, реалізовуватися у соціально-значимих діях. Для цього право має бути діючим. Ю. М. Оборотов звертає увагу, що традиційно проводять межу між дією пра-ва у вигляді правового впливу та правового регулювання. Правовий вплив роз-глядається як ціннісно-орієнтований вплив права на свідомість і поведінку людей [1, с. 187–188]. 



611 Розділ 2. Правовий вплив на неправомірну поведінку: теоретичний та галузевий аспекти  Отже, треба звернути увагу на те, що право не тільки має регулювати сус-пільні відносини, але й здійснювати такий вплив на людську свідомість, нас-лідком якого буде формування позитивного ставлення, поваги і довіри до пра-ва та спрямованості на вчинення правомірної поведінки. З цих позицій, право сприймається як формоутворююча система, яка виконує загальну соціальну функцію з формування правових цінностей, принципів та бажаних форм пове-дінки. За іншої позиції, продовжує означений вище учений, правове регулювання розглядається, як одна зі сфер правового впливу на свідомість і волю людей, суспільні відносини, коли застосовуються безпосередньо юридичні засоби впливу: правові норми, правовідносини, акти реалізації суб’єктивних прав і обов’язків. Безумовно, у контексті теми, потрібно звернути увагу на те, що свідомість часто виноситься за межі предмета правового регулювання. Наприклад, О. Ф. Скакун зазначає: «Предмет правового регулювання – це сукупність якісно однорідних суспільних відносин, урегульованих правовими нормами» [2, с. 258]. Проте, між правовим регулюванням і свідомістю людини існує нерозрив-ний зв’язок, який виражає якість сприйняття закріплених у правових нормах правил поведінки. Невипадково Г. В. Мальцев звертав увагу на невирішеність фундаменталь-ного питання щодо процесу взаємодії механізмів психічної регуляції і правово-го регулювання. Вчений вважає, що юристи повинні звертатися до матеріалів вивчення процесів психічної регуляції, маючи на увазі предмет правового регу-лювання, тобто необхідно з’ясувати, як правові значимі вчинки формуються в психології людини, як під впливом норм та інших зовнішніх регулюючих фак-торів, вони визначаються в актах правової поведінки [3, с. 122]. Правовий вплив здійснюється в певних сферах, завдяки чому виокремлю-ють основні його напрямки, що визначаються через характеристику основних рівнів права. Серед таких рівнів виокремлюють рівень сприйняття (існування) права та рівень соціально-правових дій (реального функціонування права). На рівні сприйняття права, останнє надає індивіду відомості про правомір-не (належне, дозволене, заборонене) у поведінці. Це надає людині можливість правильно орієнтуватися в навколишньому світі та комфортно існувати, вреш-ті-решт це дозволяє індивіду приймати рішення, які відповідають вимогам закону. Дозволяючи чи забороняючи певні види поведінки, право сприяє фор-муванню у людей позитивної ідеології: поглядів, переконань, ідеалів, тим са-мим виробляє у людини усвідомлене прагнення до правомірної поведінки, яке, як правило, заохочується державою. Обмежуючи індивідуальну свободу особи-стості і встановлюючи санкції для правопорушників, право, з одного боку, пе-реконує людей в необхідності утримуватися від неправомірних діянь, з іншого боку, надає людині впевненість у безпосередній зацікавленості в правомірній поведінці. 



612 Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані Другий рівень – це рівень соціально-правових дій (реального функціону-вання). Цей рівень є показником ефективності впливу права при сприйнятті інформації. Всі напрямки, зокрема: інформаційний, ціннісно-орієнтовний, пси-хологічний, культурний, ідеологічний, можуть реалізовуватися в поведінці людей. Даний рівень відображає ту стадію дії права, коли воно реалізує внутрі-шній потенціал, стверджуючи себе в якості реальної соціальної сили. Проте, для реалізації моделі правомірної поведінки повинен бути інстру-мент – механізм правового впливу, за допомогою якого здійснюється втілення змісту правових норм у свідомість і поведінку особистості. Якщо звернутися до складових механізму правового впливу, то видається за необхідне розглядати це питання в аспекті впливу не на зовнішні поведінко-ві акти, а на внутрішню поведінкову структуру, на властивості особистості, що визначають її поведінку в цілому. В цьому сенсі доречно звернути увагу на перелік засобів механізму правового впливу, запропонований В. В. Груздевим: «…якщо приймати до уваги не зовнішні поведінкові акти, а внутрішню структуру пове-дінки, то в механізм правового впливу входять принципи, правосвідомість, правотворчість, нормативно-правова основа і правовідносини» [4, с. 308]. Ю. К. Толстой виокремлює три стадії впливу норм права на поведінку лю-дей. Перша стадія – це стадія визначення правоздатності; друга стадія – це здійснення правомірних дій, які спрямовані на досягнення правового ефекту, зокрема на створення правовідносин (означений вище автор умовно називає цю стадію – стадія юридичного факту); третя стадія – правовідносини [5, с. 6–7]. На кожній стадії норми права мають власну специфіку впливу на поведінку людини. На першій стадії норми права ще не регулюють поведінку, вони лише впливають на свідомість та волю, вказуючи їм, які дії можна або мають здійс-нюватися та дії, від яких потрібно утримуватися. Починають норми права упо-рядковувати поведінку лише на стадії юридичного факту і закінчують регулю-вання з моменту припинення правовідносин внаслідок реалізації власних прав і виконання обов’язків. Проте виникають ситуації, коли в силу об’єктивних або суб’єктивних причин суб’єкт не в змозі реалізувати власні права, передбачені у нормах права. У цьому випаду доцільно розглянути питання про дієвість права на цьому рівні. Цілком логічно, що у таких ситуаціях право має діяти, сприяти подоланню перешкод на шляху реалізації особами власних суб’єктивних прав. Іншими словами, мають бути суб’єкти, які, у випадках, встановлених законом, наділені повноваженнями вирішувати конкретні правові ситуації, застосовую-чи певні норми права, зокрема: визначати правове становище суб’єктів, їх пра-воздатність, компетенцію, повноваження, роз’яснювати правові та інші понят-тя. За своєю суттю це є певний етап, який передує реалізації суб’єктами влас-них прав та обов’язків. У цьому випадку якраз і простежується вплив права на рівні реалізації правових норм, коли правозастосування полягає у застосуванні правомочними особами дій, які мають виражаються у актах застосування пра-ва. Як наслідок, у таких випадках поєднуються засоби правового впливу з су-



613 Розділ 2. Правовий вплив на неправомірну поведінку: теоретичний та галузевий аспекти  б’єктами, які використовують ці засоби для досягнення правових цілей, а це, за своїм змістом, вже є механізмом правового впливу, оскільки він включає не тільки засоби, але і суб’єктів. Як зазначає Ю. М. Оборотов: «Механізм дії права не може функціонувати поперед усім без професіонально підготовлених суб’єк-тів» [1, с. 188]. Для розуміння того, яким же чином модель поведінки «доходить» адресатові, на наш погляд, доречно використовувати термін «канал». Як зазначає В. І. Чер-вонюк: «…дія права, це ті канали, за допомогою яких нормативний зміст права, його світоглядний потенціал, або «дух» законів, проникає в свідомість людей, фор-мує позицію по відношенню до правових інститутів, впливає на їх поведінкові установки, реалізується в правовій поведінці» [6, с. 299]. У правову сферу цей тер-мін введено завдяки працям В.Н. Кудрявцева [7, с. 72] та С. С. Алексєєва [8, с. 210]. У науковій літературі виокремлюють три канали (напрями), за допомогою яких передаються настанови права. Це інформаційний, ціннісно-орієнтовний та регулятивний. Інформаційний напрям проявляється тоді, коли юридична норма повідом-ляє адресатам про те, що вимагає від них право, що очікує від них суспільство і держава, оскільки воно представляє колективні інтереси. Інформаційний ас-пект властивий будь-якому нормативному акту: юридичні норми сповіщають суб’єктів про те, на що вони мають право, і про те, що їм заборонено, про відпо-відальність за порушення вимог права і про заохочення в разі досягнення пев-них результатів. Вони інформують людей про правила поведінки в усіх сферах суспільства: в побуті, в економіці, політиці. Ціннісно-орієнтовний напрям впливу права на поведінку людей надає оці-нку різним варіантам людської поведінки, спрямовуючи поведінку до одних моделей поведінки та ставлячи перепони іншим. Проте, будь-яка нормативна система, що діє в суспільстві, повідомляє про правила поведінки і орієнтує на певні правові цінності, в той час як юридично-му впливу притаманна правова нормативність, загальнообов’язковість, засто-сування заходів примусу. Більшість авторів, які ведуть дискусії про правовий вплив, вважають за краще вести мову не про канали, а про форми правового впливу. Проте, по від-ношенню до інформаційного та ціннісно-орієнтовного впливу, на нашу думку, доречно використовувати термін «канал», це дозволяє не тільки розуміти на-прям і межі дії впливу, але дозволяє значно розширити методи дослідження, застосовуючи менш властиві для права підходи. У сьогоднішній час соціальні системи немислимі без інформації. Якщо вва-жати, що інформаційна роль права, насамперед полягає в тому, щоб повідоми-ти адресатам вимоги держави, то правову інформацію можна сприймати як певні кодовані сигнали, що доводяться до свідомості особи. В теорії комунікацій (від лат. communication – повідомлення, передача) під змістом впливу традиційно розуміється певним чином створене повідомлення, 



614 Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані яке має на меті схилити адресата впливу до заданих змін у об’єкті впливу. При цьому, повідомлення передбачає ретельний відбір і структурування інформації [9, с. 38]. Правова інформація, за дослідженнями С.О. Харченко, – це знакові комбіна-ції у формі відомостей та/або даних, що є об’єктами публічного або приватного інтересу. Поняття правової інформації, об’єднує у собі такі особливості: 1) за-кріплює, що інформація має знакову форму, яка охоплює всеосяжність форм фіксації та передачі інформації у людському суспільстві; 2) підтверджує, що інформація має смисл, є цінною та корисною; 3) не має прив’язки до обов’язко-вої здатності бути закріпленою на матеріальному носії або відображеною в електронній форм; 4) враховує поділ на ієрархічні рівні інформації [10, с. 120]. На думку К. В. Кіліжекової, яка використовувала інформаційно-кібернетич-ний підхід до дослідження суспільних зв’язків, взаємний обмін соціальної інфо-рмації: «суспільство – індивід», «індивід – група», «група – група» та інші, відбу-вається за каналами зв’язку, від системи, яка генерує інформацію (наприклад колективна свідомість), на систему, яка її сприймає і переробляє (наприклад індивідуальна свідомість). Кінцевою метою інформаційного процесу є належна поведінка [11, с. 100]. Передача інформації (сигналів) від однієї системи до іншої через посеред-ництво спеціальних матеріальних носіїв, згідно теорії комунікацій, є необхід-ною передумовою функціонування і розвитку всіх соціальних систем, бо вона забезпечує вплив на поведінку людей. Таким чином, інформаційний, ціннісно-мотиваційний вплив права, з пев-ною долею умовності, можна розуміти, як донесення по інформаційному кана-лу створеної правової інформації від автора цієї інформації до адресата впливу, яка має на меті схиляти останнього до правомірної моделі поведінки. 
§ 2. Правова поведінка як зовнішній прояв правосвідомості Ф. Шандор зазначає, що найбільш ґрунтовний опис свідомості подає Є. Пє-тушкова, зазначаючи, що традиційно свідомість вважається одним із фундаме-нтальних понять психології, філософії та соціології. Це поняття протистоїть, у контексті суб’єктно-об’єктної опозиції, поняттю Буття як суб’єктивне – об’єктив-ному. Притому в рамках матеріалістичної традиції поняття «свідомість» характе-ризує системний компонент людської психіки. Функціонування свідомості забезпечує людині можливість виробляти уза-гальнені знання про зв’язки, відношення, закономірності об’єктивного світу, ставити мету й розробляти плани, що передують її діяльності в природному і соціальному середовищі, регулювати та контролювати емоційні, раціональні і предметно-практичні відносини із дійсністю, визначати ціннісні орієнтири власного буття і творчо перетворювати умови свого існування. Свідомість є внутрішнім світом почуттів, думок, ідей та інших духовних феноменів, які безпосередньо не сприймаються органами чуття і принципово 



615 Розділ 2. Правовий вплив на неправомірну поведінку: теоретичний та галузевий аспекти  не можуть стати об’єктами предметно-практичної діяльності ні найсвідомішо-го суб’єкта, ні інших людей [12, с. 77]. З точки зору психології, свідомість уявляється як певна внутрішня власти-вість людини, що є проявом суб’єктивної реальності, у якій відбивається реаль-ність об’єктивна, існуюча поза межами свідомості і не залежна від неї. В цьому і проявляється парадокс психічного: воно,водночас, є реальною стороною буття і відображенням реального, тобто сполученням реального та ідеального. З од-ного боку свідомість є продуктом та залежною складовою органічного життя індивіда, а з іншого боку – відображенням навколишнього, зовнішнього світу. Ці два аспекти, представлені в єдності та взаємозалежності у свідомості як пе-реживання і знання: «свідомість конкретної живої особистості – це єдність пе-реживань та знань» [13, с.17]. У науці традиційно виокремлюють індивідуальну і суспільну свідомості, витоком цих понять вважають твори Георга Гегеля, однак, замість цього термі-ну він використовував поняття Абсолютний Дух. Суспільна свідомість є сукупністю ідеальних форм: суджень, понять, погля-дів, ідей, уявлень, теорій, які охоплюють і відтворюють суспільне буття, вони утво-рені і утворюються людством у процесі освоєння навколишнього середовища. Індивідуальна свідомість більш багатогранна, більш конкретна ніж суспі-льна, адже вона включає в себе властиві певній людині особливості, що форму-ються на основі специфічних особливостей її конкретного буття. Важливо за-уважити, що свідомість індивіда охоплює не тільки знання, а й ставлення до буття, діяльності і самої свідомості. Суспільна свідомість абстрагується від тих чи інших конкретних характеристик, властивостей індивідуальної свідомості, вона вбирає в себе найбільш загальне, значиме, суттєве. Тим самим суспільна свідомість підноситься над свідомістю індивідів. Разом з тим суспільна свідо-мість може існувати за умови наявності конкретних її носіїв. Без основних носі-їв – конкретних людей – суспільна свідомість неможлива. Тому суспільна свідо-мість існує і повноцінно функціонує в індивідуальному і через індивідуальну свідомість. У правознавстві використовують термін «правосвідомість». Потрібно звер-нути увагу на те, що сама правосвідомість не існує в «чистому» вигляді, факти-чно її неможливо механічно від’єднати від інших видів свідомості (політичної, моральної тощо), проте, у правовій свідомості є певні специфічні риси, які до-зволяють розглядати її, як відносно самостійне явище. В. В. Касьянов і В. М. Нечипуренко розуміють правосвідомість як якісний рівень знання права, розуміння його необхідності та його участь у внутрішній мотивації вчинків і дій [14, с. 180]. О. В. Петришин під правосвідомістю розуміє сукупність почуттів, емоцій, настанов, ідей, концепцій, теорій за посередництвом яких відображається пра-вова дійсність, формуються ставлення до права та юридичної практики, цінніс-на орієнтація щодо правової поведінки, бачення перспектив і напрямів розвит-ку правової системи [15, с. 147]. 



616 Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані Г. П. Клімова, посилаючись на Н. Юрашевича, пише: «Правова свідомість – система почуттів, звичок, уявлень, оцінок, поглядів, теорій, ідей суб’єктів права (носіїв правосвідомості), що відображають правову дійсність і оцінне ставлення до неї (до соціально-правових настанов і ціннісних орієнтацій суспільства, до минулого, сучасного або очікуваного права) і виконують завдяки цьому роль сво-єрідного регулятора їх поведінки в юридично важливих ситуаціях» [16, c. 120]. Правосвідомість має відповідну структуру, яка, зокрема, включає правову ідеологію та правову психологію. Раціонально-ідеологічна частина правосвідомості представляє собою ре-зультати індивідуального або групового теоретичного, наукового осмислення правових явищ, представлених у формі правових знань, принципів, ідей, теорій, концепцій. Друга частина правосвідомості являє собою систему почуттів, емоцій, на-строїв і переживань, що виникають у людей під впливом права, з приводу пра-вової дійсності [17, с. 330]. Проте, як зазначав Л. Фрідмен, в будь-якій правовій системі ключовим еле-ментом є реальна поведінка – те, як насправді вчиняють люди [18, с. 166]. Це та поведінка, вчинки якої спостерігаються, це ті дії або їх послідовність, які впли-вають на іншу особу або певну групу осіб. Між правосвідомістю і правовою поведінкою є певна залежність. Внутріш-ня активність у вигляді сформульованого задуму, ідеї, чогось запланованого може зовнішньо проявляється у формі поведінки, вчинку, і, як зазначав Л. І. Петражицький, право має сильний виховний вплив на індивідуальну і ма-сову психіку, викликаючи соціально бажану поведінку і не допускаючи проти-правної суспільної поведінки [19]. На думку Ю. А. Ведєрнікова, правова поведінка – це вольова сторона право-свідомості, яка являє собою процес перетворення норм права у реальну право-ву поведінку [20, с. 324]. Фундаментально взаємозв’язок внутрішнього й зовнішнього дослідив С. Л. Рубінштейн, який зазначав, що будь-який вплив одного явища на інше переломлюється через внутрішні властивості того явища, на яке цей вплив здійснюється. При цьому результат такого впливу не тільки залежить від яви-ща, яке на нього впливає, а й від природи, від власних внутрішніх властивостей того предмета або явища, на який цей вплив справляється. При цьому, за Леон-тьєвим, внутрішнє (суб’єкт) діє через зовнішнє і цим само себе змінює. О. В. Киричук і В. А. Роменець зазначають, що суб’єкти життя виступають лише як такі, що володіють «самостійною силою реакції», але ця сила може діяти лише через зовнішнє. У цьому зовнішньому і відбувається перехід можливості у дійсність: її конкретизація, розвиток і збагачення, тобто її перетворення, які суть перетворення і самого суб’єкта, її носія. Тепер у вигляді перетвореного суб’єкта він і виступає як такий, що змінює, переломлює у своїх поточних спра-вах зовнішні впливи. О. М. Ткаченко, на наш погляд, вдало поєднав ці два підхо-



617 Розділ 2. Правовий вплив на неправомірну поведінку: теоретичний та галузевий аспекти  ди: «зовнішнє через внутрішнє» та «внутрішнє через зовнішнє», де певним чи-ном вирішуються психологічні проблеми зовнішнього й внутрішнього. Він про-понує використовувати принцип детермінізму: психіка суб’єкта детермінуєть-ся продуктами актуальної і постактуальної взаємодії з об’єктом і сама виступає важливою детермінантою поведінки людини [21, с. 25–26]. Ззовні поведінка проявляється у практичних діях, але у праві, поряд з по-няттям діяльність, використовується поняття бездіяльності, що також за сво-єю сутністю, є впливом на зовнішнє середовище. Н. Ю. Фролова, посилаючись на В. Н. Казакова, зазначає, що «бездіяльність є, так само, як і діяльність, фор-мою поведінки, яка є волевиявленням суб’єкта. З психофізіологічної точки зору бездіяльність має ті ж самі властивості, що і діяльність – це поведінка особи, яка перебуває під контролем свідомості та має вольовий характер» [22, с. 17]. Розуміння правової поведінки у праві обмежується такими критеріями як: її соціальна значущість, її вираження назовні, усвідомленість таких дій [23, с. 254]. Так, М. В. Цвік вказує, що правова поведінка характеризується: соціальною значущістю, психологічною характеристикою, юридичною ознакою, здатністю викликати юридичні наслідки, динамічною ознакою [24, с. 353]. Соціальна значущість поведінки людей полягає в тому, що вчинки пов’яза-ні з системою суспільних відносин і мають властивість впливати на неї. Всякий вчинок несе за собою реакцію оточуючих у вигляді: або схвалення, або засу-дження. У цьому і проявляється соціальна оцінка поведінки, яка може бути або суспільно-корисна, або суспільно-небезпечна (шкідлива). Іншими словами, по-ведінка з точки зору інтересів суспільства, особи, держави може оцінюватися як соціально корисна чи соціально шкідлива. Психологічна ознака обумовлена тим, що людина є носієм свідомості та волі і контролює власну поведінку. Здійснюючи певні дії в правовій сфері, су-б’єкт співвідносить її з нормами і цінностями. Залежно від цього і приймається рішення, визначається напрямок поведінки. Суть юридичної ознаки полягає в наявності певних юридичних засобів рег-ламентації правової поведінки, її зовнішніх (об’єктивних) і внутрішніх (суб’єк-тивних) властивостях. Правова поведінка певним чином контролюється дер-жавою в особі її правозастосовних та правоохоронних органів. Правова поведі-нка тягне за собою юридичні наслідки. Юридичні наслідки правомірної поведі-нки виражаються у формі різного роду заохочень, неправомірна тягне за собою юридичну відповідальність. Динамічна ознака полягає в тому, що тільки конк-ретний свідомо-вольовий вчинок (дія або бездіяльність) суб’єкта права у сфері правового регулювання будь-яких відносин може оцінюватися з точки зору права як правомірний чи неправомірний і викликати юридичні наслідки на підставі правових норм У теорії права виділяють наступні види правової поведінки: 1) правомірна поведінка; 2) правопорушення; 3) зловживання правом; 4) об’єктивно проти-правне діяння [25, с. 279–280]. На думку Т. М. Ямненко, три останні можна по-



618 Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані єднати поняттям «неправомірна поведінка» [26, с. 124]. С. Бащук, залежно від соціального змісту та правової оцінки, поведінку поділяє на: 1) правомірну по-ведінку – таку, що є соціально корисною і відповідає нормам та принципам пра-ва; 2) неправомірну поведінку, яка у свою чергу включає: правопорушення – про-типравне, винне, соціально шкідливе діяння; об’єктивно неправомірне діяння – протиправне, безневинне, соціально шкідливе діяння; зловживання правом – діяння, що може формально відповідати нормам права, але с суспільно шкідли-вим, порушу є права і законні інтереси інших осіб. Вищезазначений автор за-значає, що до ознак, за якими правомірна і неправомірна поведінка відрізня-ються, відносять: 1) різну (прямо протилежну) соціальну значущість правомір-ної і протиправної поведінки; 2) різну мотивацію цих видів правової поведінки; 3) різну правову регламентацію (правомірна поведінка зазвичай регламенту-ється дозвільними або зобов’язуючими нормами, протиправна – заборонни-ми); 4) різні контролюючі функції держави по відношенню до цих видів поведі-нки і різні юридичні наслідки, які ними викликаються [27, с. 14]. Правомірна поведінка характеризується певними особливостями, зокрема: відповідає вимогам норм права; є бажаною для функціонування суспільства; має суб’єктивну сторону, яка знаходить свій вияв у таких складових чинниках, як мотив, міра усвідомлення можливих наслідків вчинку, внутрішнє ставлення особи до спричинених наслідків; знаходить своє закріплення в нормах у вигля-ді обов’язків, виконання яких забезпечується примусовою силою держави; фо-рми реалізації правомірної поведінки пов’язані з формами реалізації права (дотримання, виконання, використання та застосування права) [25, с. 282]. У науковій або навчальний літературі іноді застосовується поняття складу правомірної поведінки. Слід звернути увагу на те, що це поняття, хоча і має велике прикладне значення, не слід відносити до кола ґрунтовно розроблених у загальнотеоретичній юриспруденції. О. Ф. Скакун вважає, що у склад правомірної поведінки входять: суб’єкт, суб’єктивна сторона, об’єкт, об’єктивна сторона. Суб’єктами права можуть бути фізичні та юридичні особи, які визнані діє-здатними й деліктоздатними. Тобто здатними здійснювати свої права та обо-в’язки і нести юридичну відповідальність. У суб’єктивну сторону включаються: мотиви дії чи бездіяльності суб’єкта права, внутрішнє психічне ставлення до норм права і власного вчинку. Об’єктом є явища навколишнього середовища, на які спрямовані правомірні вчинки, це: матеріальні й нематеріальні блага, суспільні відносини. Об’єктивною стороною є зовнішня форма вираження пра-вомірних вчинків: дія або бездіяльність; їхні корисні результати; причинний зв’язок між діяннями та їхніми наслідками [2, с. 457]. 
§ 3. Механізм формування правової поведінки Виходячи з того, що індивідуальна правосвідомість проявляє себе у право-вій поведінці, доцільно дослідити ті компоненти, впливаючи на які можливо вплинути і на поведінку особи. 



619 Розділ 2. Правовий вплив на неправомірну поведінку: теоретичний та галузевий аспекти  Цей процес найдоречніше спостерігати за допомогою аналізу функцій пра-восвідомості. Функції правосвідомості відображають зовнішній і внутрішній прояви правосвідомості у системи суспільних відносин, визначають її соціаль-ну цінність та місце у правовій системі [28, с. 177] К. Волинка виокремлює: 1) пізнавальну, що націлена на пізнання правової дійсності і як наслідок – формування правових знань; 2) оціночну, за допомо-гою якої дається оцінка конкретним життєвим обставинам як юридично зна-чимим; 3) регулятивну, що здійснює безпосередній вплив на поведінку люди-ни, на суспільні відносини через правові знання, оцінки, почуття, мотиви і уста-новки [29, с. 194–195]. Основним психологічним компонентом пізнавальної функції вважається інтелектуальний компонент, результатом функціонування якого є правова підготовка, її емпіричними показниками є рівень знань про право та вміння їх застосовувати. Основним психологічним компонентом оціночної функції є ін-телектуально-емоційний, її результатом є ціннісне відношення до права, емпі-ричними показниками є оціночні судження або думки. Основним компонентом регулятивної функції є інтелектуально-емоційно-вольовий, результатом є пра-вові установки, орієнтації [30, с. 187]. Установка – це неусвідомлюваний особистістю стан готовності до певної поведінкової діяльності. Виробляється установка найчастіше внаслідок досвіду – неодноразового повторення ситуацій, в яких особистість реагує певним чином [31, с. 201]. Теорія установки у свій час була розроблена психологом Д. Н. Уз-надзе, який довів загальнопсихологічну готовність індивіда до реалізації акти-вованої потреби в даній ситуації і встановив закономірності закріплення такої готовності під час неодноразового повторення ситуації, яка дозволяє задоволь-нити певну потребу [32, с. 708]. Сучасні науковці неоднозначно підходять до співвідношення схильності суб’єкта та певної ситуації, звертаючи увагу на те, що не завжди та чи інша установка схиляє до відповідної активності при настанні певної ситуації. Л. Е. Орбан-Лембрик пише, що вихід з цієї ситуацій знайшов М. Фішбейн, який розглядав установку, засвоєну у процесі навчання, як схильність індивіда до реакції і стверджував, що поведінка людини значною мірою перебуває під кон-тролем змінних, що відрізняються від установки індивіда стосовно конкретно-го об’єкта (мотиваційних, нормативних, ситуативних змінних). Замість перед-бачення впливу установки на поведінку, він зосередився на дослідженні впли-ву поведінки на установку. Тобто його модель прогнозувала не поведінку, а поведінковий намір суб’єкта щодо реалізації певного акту. Цей намір стосував-ся саме дії, а не об’єкта – стимулу установки. У такому розумінні установка втрачає свій соціальний зміст і перетворюється на індивідуальну поведінкову реакцію, засвоєну за схемою «стимул – реакція» [33, с. 272]. В юриспруденції запропоновані власні дефініції щодо правових установок, так, О. Ф. Скакун відзначає, що правова установка є готовністю особистості про-



620 Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані явити активність в області пізнання і реалізації права. Вона являє собою конк-ретну програму поведінки в певних умовах, яка формується з усіх належних су-б’єкту правових (правомірних та протиправних) знань, оцінок, суджень, настроїв, звичок, навичок, сподівань, ставлень до кого-небудь або чого-небудь, що перехо-дять в інтереси та прагнення. Виникнення правової установки передбачає: 1) інформованість про норму права; 2) розуміння її суті; 3) оцінку, тобто сту-пінь схвалення норми права; 4) ставлення до прав інших осіб; 5) емоційні пере-живання щодо функціонування норми права; 6) готовність до дії [2, с. 464–465]. На становлення, формування та фіксацію правових установок громадян значно впливають соціально-психологічні чинники, явища, процеси, які утво-рюють зовнішнє середовище такого впливу. Це середовище обумовлює механі-зми позитивного і негативного впливу на думки, наміри, почуття індивідів, які засвоюють, осмислюють, аналізують, узагальнюють все різноманіття правової інформації, що адресується суб’єкту. Можна стверджувати, що установка, як цілісне явище, формується на основі власного досвіду та досвіду отриманого від інших людей. Як ми вже раніше зазначали, установки в психології відносяться до сфери несвідомого. У той же час, мотиви завжди усвідомлені і їх можна зрозуміти. Вивчення мотивів, мотиваційних процесів з точки зору психології має виключ-но важливе значення, оскільки ними закладається основа, фундамент подаль-шої поведінки суб’єкта. А. Маслоу визначає, що поведінка особистості мотивована певною систе-мою потреб, що виникають у певній послідовності і ієрархічно впорядковані: фізіологічні потреби; потреба у безпеці та захисті; потреба в належності та лю-бові; потреба в самоповазі; потреби особистого самовдосконалення [34, с. 47]. Але наявність потреб лише передумова будь-якої діяльності, потреба, сама по собі, ще не здатна надати дії певну спрямованість. Спрямованість надає пред-мет, який відповідає даній потребі. В свідомості конкретної людини певний предмет, який здатен задовольнити потребу, жорстко не записаний. До свого першого задоволення потреба «не знає» свого предмета, він ще повинен бути виявлений. Тільки в результаті такого виявлення потреба набуває свою пред-метність, а сприйманий предмет виконує свою спонукальну і направляючу фу-нкцію, означене стає мотивом. У широкому сенсі мотив є спонукальною причиною, приводом до дії, аргу-ментом на користь чого-небудь; в психології – потреба, інстинкт, потяг; в кри-мінології – внутрішній стан особистості, яке визначається її потребами, спону-канням до активних дій для досягнення злочинної мети [35, с. 508]. Є. П. Іллін зазначає, що «процес формування мотиву як підстави дії, вчинку і спонукання до них, починається з виникнення потреби особистості і закінчу-ється виникненням наміру і спонукання до досягнення мети, якщо ця мета не-обхідна людині. Між цими двома психологічними феноменами розташовується проміжний етап мотиваційного процесу, в якому актуалізуються наявні у лю-



621 Розділ 2. Правовий вплив на неправомірну поведінку: теоретичний та галузевий аспекти  дини психологічні створення, що забезпечують обґрунтований вибір їм пред-мета і способу задоволення потреби (особистісні диспозиції)» [36, с. 84]. Процес формування мотивів у самому спрощеному вигляді можна предста-вити наступним чином: 
− Усвідомлення спонукання. 
− Прийняття мотиву, оскільки щоб усвідомлене спонукання перетворило-ся на особистісний мотив, воно повинно бути внутрішньо прийняте лю-диною. 
− Реалізація мотиву, спонукальна функція поєднується з функцією задово-лення потреби. 
− Мотив закріплюється в характері людини, перетворюється на власти-вість особистості. 
− Актуалізація потенційних спонукань, тобто їх вияв, як рис особистості, в умовах внутрішньої або зовнішньої необхідності [37, с. 166–168]. Проте, як зазначає Є. П. Іллін, оскільки суб’єкт створює мотиви сам, то у процесі виховання формувати мотиви неможливо. Можливо лише сприяти цьому процесу У процесі соціалізації особистості формується «матеріал», який в подаль-шому буде використовуватися для мотивації того або іншого вчинку. Такими матеріалами є: інтерес, схильність, принципи, установки, самооцінка, форму-вання яких входять у виховну функцію права. Зовні формуються не мотиви, а мотиватори. Цей вплив може мати вид прохання, вимоги, поради та приймати характер інформування, інструктування, стимулювання та заборони [36, с. 89] Мотиви правомірної поведінки особистості можуть бути різними: переко-наність у справедливості та корисності приписів норм права; відповідальність перед суспільством і державою за вчинки; усвідомлення громадянського обо-в’язку; егоїстичний особистий інтерес; вчинення звичних для особи дій; праг-нення діяти як усі; страх перед відповідальністю тощо. Про злочинну (делінквентну, від лат. delinquens – правопорушник) поведін-ку, як різновид відхилень у поведінці, кажуть тоді, коли суб’єкт вибирає проти-правний спосіб задоволення потреб, бажань, зокрема: для зняття психічної напруженості застосовує фізичну силу або зброю з метою нанесення травми, каліцтва або позбавлення життя. Є. П. Іллін, посилаючись на В. М. Кудрявцева, пише, що «знання мотивів злочинної поведінки полегшує планування заходів індивідуальної профілактики і прогнозування майбутньої поведінки суб’єкта, дає уявлення про зміст, глибину та ступеня стійкості його антигромадських погля-дів; в ряді випадків знання мотивів дозволяє судити про умови формування особистості, а також про ситуацію, в якій виник злочинний намір» [36, с. 245]. Формування у населення схильності до правомірної поведінки передбачає використання таких методів впливу як переконання, правове виховання, про-філактика злочинів та інше, а також спеціального інструментарію з донесення до розуму і почуттів кожної людини правових цінностей та перетворення їх на особисті переконання і внутрішні орієнтири поведінки. 



622 Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані Якщо звернутися безпосередньо до правового виховання, то у його механі-змі можна виділити наступні складові: суспільна правова свідомість; система права (певна сукупність норм); форми і засоби правового виховання; правосві-домість суб’єктів. На рівні перших трьох складових правова інформація має характер дескриптивної інформації, четверта складова вже проскрипційного характеру. Серед складових механізму правового виховання значну роль відіг-рають засоби правового виховання – це ті чинники, за допомогою яких переда-ється інформація про право, про закони, про різноманітні події чи фактори, що мають юридичне значення та впливають на формування активної правової пози-ції індивідів. Слід зазначити, що потреба в інформації є необхідною базовою пот-ребою особистості, а інформаційні впливи – це необхідна умова існування суспі-льної та індивідуальної свідомості. Суспільство транслює людині норми, ціннос-ті, установки і стереотипи поведінки за допомогою ЗМІ, кінематографу, літера-тури, мистецтва, пропаганди, агітації тощо. Крім того, все це є джерелами, що формують інформаційно-правове середовище, яке включає в себе інформаційні канали, інформаційні впливи різного роду, які відчуває людина. При цьому, інформація, відірвавшись від об’єкта відображення, стає змістом пам’яті, бере участь у психічних процесах, формує уявлення, знання, вміння, навички. Інши-ми словами носить психологічний характер і бере участь у визначенні люди-ною власної поведінки. Інформаційний вплив вважається ефективним, коли він змінює психологічні властивості, стан і модель поведінки особистості. 
Висновки Суспільство, більшою чи меншою мірою, бере участь у формуванні устано-вок особистості та норм поведінки, у визначенні і закріпленні загальнообов’яз-кових моделей поведінки у нормах писаного права, що дає можливість усвідо-мити загальнолюдські цінності та дотримуватися їх в поведінці. Система уявлень, оцінок, поглядів носія свідомості, що відображає правову дійсність і оціночне ставлення до неї є правовою свідомістю. Остання має скла-дну структуру, яка включає в себе правову ідеологію, правову психологію. Сві-домість особистості проявляє свою суть у правовій поведінці, це обумовлює напрям впливу права. Право має спрямовувати власний вплив на компоненти, які впливають на поведінку, що дозволить зменшити загальну кількість про-явів неправомірної поведінки у суспільстві. У людини всі спонукальні сили проходять через її внутрішній світ, перетво-рюються в спонукання її волі. Одними з основних компонентів, що впливають на поведінку, є правові установки та мотиви. Під правовою установкою розумі-ють конкретну програму поведінки в певних умовах (юридично значущих), а під мотивом спонукальну причину, приводом до дії, аргументом на користь чого-небудь. На становлення, формування та фіксацію правових установок гро-мадян впливають соціально-психологічні чинники, правові явища, процеси, що утворюють зовнішнє середовище такого впливу. Правовий інтерес, схильність, 



623 Розділ 2. Правовий вплив на неправомірну поведінку: теоретичний та галузевий аспекти  принципи є тим «матеріалом» за допомогою якого право допомагає особі сфор-мувати мотиви правомірної поведінки. Для реалізація моделі правомірної поведінки у суспільстві використовуєть-ся механізм правового впливу, який сприяє формуванню у свідомості прообра-зу правомірної поведінки та схиляє людину проявити її у суспільстві. У правовій доктрині виокремлюють юридичні та неюридичні засоби впли-ву, зокрема виокремлюють: принципи, правосвідомість, правотворчість, нор-мативно-правову основу і правовідносини. Правовий вплив має багаторівневу структуру, зокрема правовий вплив проявляється на рівні сприйняття права та на рівні реалізації права. Норми, цінності, установки і стереотипи щодо правомірної поведінки транслюються за допомогою ЗМІ, кінематографу, літератури, мистецтва, пропаганди, агітації тощо. Все це є засобами формування інформаційно-правового середовища, яке включає в себе інформаційні потоки, канали впливу, які відчуває людина. При цьому, інформація «відірвавшись» від об’єкта відображення, стає змістом па-м’яті, бере участь у психічних процесах, формує уявлення, знання, вміння, нави-чки. Іншими словами, вона носить психологічний характер і бере участь у ви-значенні людиною власної поведінки. 
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ВПЛИВ ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ПРАВА  
НА НЕПРАВОМІРНУ ПОВЕДІНКУ 
Анотація. Дане дослідження присвячене превентивному механізму сучасного права та його впливу на неправомірну поведінку. Автор доводить, що превенція є метою правового регулювання. На виконання цієї мети виконується не лише охоронна, але і регулятивна функція права. Обґрунтовується, що превенція є синонімом до запобі-гання та складається з профілактики та припинення. Превенція є механізмом, який містить телеологічний, нормативний, інституційний, динамічний та ідеологічний елементи. Телеологічний елемент становлять превентивна мета й об’єкт превенції; нормативний – правові підстави; інституційний – суб’єкти, які повинні реалізовувати превентивну мету; динамічний – засоби, способи та процедури превенції; ідеологіч-ний – цінності права, правова ідеологія, правова культура, правосвідомість, правова освіта, правове виховання. 
Ключові слова: теорія права; превентивна мета (ціль); регулятивна функція; охорон-на функція; телеологічний підхід; механізм правового регулювання; превенція, запо-бігання, попередження та профілактика правопорушень. 
Аннотация. Данное исследование посвящено превентивному механизму современ-ного права и его воздействию на неправомерное поведение. Автор доказывает, что превенция является целью правового регулирования. Во исполнение этой цели вы-полняется не только охранительная, но и регулятивная функция права. Обосновыва-ется, что превенция является синонимом к предупреждению (предотвращению) и состоит из профилактики и пресечения. Превенция является механизмом, который содержит телеологический, нормативный, институциональный и динамический элементы. Телеологический элемент составляют превентивная цель и объект пре-венции; нормативный – правовые основания; институциональный – субъекты, кото-рые должны реализовывать превентивную цель; динамический – средства, способы и процедуры превенции; идеологический – ценности права, правовая идеология, правовая культура, правосознание, правовое образование, правовое воспитание. 
Ключевые слова: теория права; превентивная цель; регулятивная функция; охрани-тельная функция; телеологический подход; механизм правового регулирования; превенция, предотвращение, предупреждение и профилактика правонарушений. 


