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Історія політичної і правової думки, зазначає В.Нерсесянц, - дозволяє зрозуміти, як 

в боротьбі і зіткненні різних поглядів і позицій одночасно йшов процес розвитку пізнання 

природи держави і права, поглиблення уявлень про свободу, справедливість і право, закон 

і законність, про належний громадський і державний устрої, про права і свободи людини, 

форми і принципи взаємин особистості і влади тощо [1, с. 176]. 

У цьому контексті не можна залишити поза увагою теорію суспільного договору – 

як «неявної згоди між членами суспільства щодо співпраці та допомоги один одному» , 

яка займала значне місце у працях філософів XVII–XVIII (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. 

Руссо та інш.). 

Натомість, у середньовічній Європі існувала думка, зокрема, у макіавеллівському 

«Государі», як зазначає В.Нерсесянц, домінує «аж ніяк не звеличення високої гідності 

людської особистості, що створює і творить саму себе. Немає в ньому апології вільної 

волі, спрямованої на добро і загальне благо; немає міркувань про покликання індивіда до 

цивільно-моральної діяльності на терені політики. У фокусі цього твору - ідеальний 

правитель і технологія його владарювання» [1, с. 176]. 

У розумінні середньовічних філософів формування таких факторів існування 

людської особистості як її свобода, рівність у правах та добробут, є похідними від умов, 

які йому поставив соціум  у вигляді законів або традицій та звичаїв, а успішність її 

існування – від свідомого підкорення цим умовам (правової свідомості). Тому  люди, у 

переважній своїй більшості, не піддавали сумніву існуючі правила поведінки, нав’язані 

ним правителями та не прагнули їх змінити.  

Як слушно зауважував Е. Соловйов, - «правосвідомість це не просте відбиття в 

індивідуальній свідомості змісту й характеру вже чинних законів, у правосвідомості 

«активний темперамент», всього адекватніше 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» [2, с. 233 - 234]. 

Таким чином, сутність правової свідомості, як соціально-правової концепції та 

напряму емпіричного дослідження, de facto, полягає у встановленні закономірностей 

розвитку зв’язків між індивідуумом і соціумом, які формуються та підтримуються завдяки 

інституційної сили права у проміжках часу, простору та в умовах мінливої реальності. 

Одним з прикладів впливу реальності на правосвідомість населення країн Європи 

другої половини ХІХ ст. стала широка підтримка феномену марксизму як сукупності 

теоретичних поглядів німецьких мислителів К.Маркса та Ф. Енгельса «на історію, 

політику, особистість та суспільство загалом, а також як вчення про систему 

революційних поглядів робітничого класу, що відображає закони розвитку людського 

суспільства та досвід класової боротьби народних мас проти експлуататорів, і що постійно 

розвивається на основі узагальнення цього досвіду» [3, р. 254]. Проте ідеї та постулати 

марксизму сприймалися  філософами  неоднозначно. Так Ж.-П. Сартр,
 
 вважав, що Маркс 

«ставить у центр своїх досліджень конкретну людину - ту людину, яка визначається 

одночасно своїми потребами, матеріальними умовами свого існування і родом своєї 

діяльності...» [4,  с. 123].    Ф.Ніцше
 
говорив про знищення особистості при соціалізмі та 
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насильницьке запровадження режиму покірності громадян [1, с.141]. А С. Булгаков  

взагалі вважав марксизм «похоронною піснею» особи й особистої творчості [4, с. 123]  

  П. Юркевич
 
 був переконаний, що кожна людина - найглибша основа і духовно-

етичне джерело людського суспільства. У діяльності його серця - в почуттях, 

переживаннях, емоціях, реакціях, а не в думках, в їх всезагальності, відображається 

індивідуальність особистості. Філософ підкреслював, що «розум лише вершина, а не 

коріння духовного життя людини. Знання ми отримуємо в результаті духовної діяльності; 

лише тоді, коли воно проникло в серце, знання може бути засвоєним» [5, с.191 - 192].  

Специфіка буття людини, як слушно зауважує С.Щерба, - полягає в поєднанні, 

взаємодії трьох буттєвих вимірів. Першим з них є те, що кожна людина існує як така, що 

здатна мислити й відчувати «річ» (тіло). По-друге, кожна людина є індивідуальним 

представником виду Homo sapiens, результатом біологічної еволюції. По-третє, людина 

існує як соціально-історична сутність, що виражається в свідомому підкоренні її 

особистості правилам існування у суспільстві (правосвідомості). Все це в єдності 

становить вихідні характеристики людського буття [6, с. 32]. 

Таким чином можемо спостерігати процес розвитку поглядів на категорію 

правосвідомості в різні періоди  суспільного розвитку. Сутність цієї категорії полягає у 

наявних закономірностях розвитку між індивідуумом і соціумом, які формуються завдяки 

розвитку права у різних проміжках часу, простору та в умовах мінливої реальності. 
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ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 

 

Під джерелами екологічного права розуміють нормативно-правові акти, що містять 

еколого-правові норми, призначені для регулювання екологічних правовідноcин. В 

Україні основними джерелами є законодавчі і підзаконні нормативні акти. 
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