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В статье представлен авторский анализ 
причин трансформации теоретико-правовых 
и деонтологических знаний, что обусловлено 
глобальными преобразованиями социальной 
реальности.

Указано, что появление новых знаний, 
технических отклонений, глобальных кризи-
сов и угроз меняют отдельные институты 
целостной системы, не нанося юриспруден-
ции настолько сильного колебания, чтобы 
сдвинуть основной правовой центр (правовые 
принципы и идеологические направления), од-
нако способны трансформировать правовые 
знания, обновить понятия и изменить умо-
заключения.

Доказано, что в глобализированном обще-
стве трансформационный процесс является 
неопределенным. На этапе формирования 
правовой реальности или правовой нормы 
мы не можем четко предусмотреть вне-
шние факторы, в какой степени повлияет на 
общественные правоотношения, также не-
возможно предсказать их силу и изменение 
указанного явления под влиянием различных 
факторов. Синергетический подход предо-
ставляет исследователю возможность учесть 
все эти непредвиденные особенности.

Современные теоретико-правовые и де-
онтологические знания подлежат транс-
формации, причины таких изменений в 
глобализационном обществе заключаются в 
следующем: изменения знаний происходят, 
потому что меняется сама наука, как описа-
ние, объяснение и прогнозирование развития 

процессов и явлений действительности; юри-
спруденция наполняется новыми категория-
ми, понятиями, а общетеоретическая наука 
должна обеспечить их дефиниционным сопро-
вождением, деонтология морально-этической 
атрибутикой; обновляется методологический 
инструментарий правовой науки; причиной 
трансформации теоретических и деонтологи-
ческих знаний является изменение аксиологи-
ческих ценностей человеческой цивилизации, 
других социальных норм.
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права, юридическая деонтология, правовые 
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Постановка проблеми
Правові знання є похідними від загаль-

ної родової категорії соціологічних знань. 
Їх особливість проявляється не тільки у 
сфері, але й практичних патернах реаліза-
ційної цінності. Правова і соціальна реаль-
ність підлегла змінам темпоральних склад-
ників, будь-які явища сучасної реальності 
співвідносяться з новітніми атрибутами сус-
пільства. Основне питання співвідношення 
буття і знання в праві трансформується в 
контекст праксіології. Доведеним є зв’язок 
знання та практики, але кожна зміна цих 
характеристик тягне зміну суміжного еле-
мента. 

Тому проблема вектора трансформацій-
них змін, його інтенсивності в правовому 
знанні та практиці набуває аксіоматичного 
та аксіологічного характеру. Науковий ана-
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ліз новітніх знань трансформує теоретичну 
юриспруденцію та оновлює правові знання, 
категорії, видові особливості та методоло-
гічний інструментарій. Такі зміни разом з 
галузевими девіаційними проявами впли-
вають на практичну складову культури пра-
возастосовувача, таким чином у загальному 
зумовлюючи трансформацію деонтологіч-
них знань та проявів. 

Новітні напрямки розвитку української 
правової системи вимагають ефективної 
підготовки фахівців у сфері права, держав-
ного управління, правоохоронної діяль-
ності тощо, котрі можуть вирішувати комп-
лексні правові питання у праксіологічно-
му контексті. У межах освітнього процесу 
фахової підготовки продовжується аналіз 
можливих удосконалень викладання під-
готовки та викладу структурного наукового 
матеріалу. Юриспруденція позбавлена уста-
лених знань, вона завжди вимагає динамі-
ки та активного пошуку, що зумовлена по-
требою забезпечення практичних викликів 
суспільного життя та видозміни державно-
правових явищ. 

Загальнотеоретична юриспруденція, 
філософія права, юридична деонтологія 
завжди будуть фундаментальними наука-
ми, котрі мають бути вивчені та проаналі-
зовані юристами практиками та й здобу-
вачами освіти. Предмет, метод та струк-
тура таких наукових дисциплін створює 
фундамен знань для всіх юридичних на-
прямків. Вони формують методологічну 
та аксіологічну основу галузевого право-
знавства. 

Стан дослідження
Питання оновлення юриспруденції як 

галузевої, так і загальнотеоретичної і філо-
софської було предметом уваги багатьох на-
уковців. Проте в більшості випадків йшлось 
про оновлення навчальних дисциплін в 
окремій галузі юридичних знань. Серед 
публікацій з цієї тематики слід відзначити 
роботи вітчизняних учених О. Голікова, 
Ю.Гоцуляка, І. Жаровської, С. О. Телешуна, 
І. В. Рейтеровича, О. Сушко, В. Стоякіна, 
С.Сливки, О. В. Лісничука, В. Ковальчука, 
В. Новохацького та ін. Однак проблемати-
кою трансформації комплексу теоретичних 

та деонтологічних знань вітчизняна наука 
похвалитися не може.

Метою цієї статті є репрезентований 
авторський аналіз причин трансформа-
ції теоретико-правових та деонтологічних 
знань, що зумовлено глобальними перетво-
реннями соціальної реальності. 

Виклад основних положень
З емпіричної точки зору, процеси, що 

відбуваються на території України, не в 
останню чергу пов’язані зі специфічною 
пострадянською правовою культурою, яка 
полягає та маніфестується в сутністно від-
мінній (порівняно із західною правовою 
культурою) конфігурації правових практик 
типового повсякденного актора, а також у 
відмінних від класичних конфігурацій нор-
мативності та девіантності, нормальності та 
ненормальності [1]. 

Зміна правової реальності не вказує на 
автоматичну девіацію. Скоріше правові 
знання трансформаційного періоду можна 
вважати невизначеними. Оскільки загалом 
юридичні принципи, правова ідеологія, 
вектор розвитку права, соціуму та демокра-
тії не зазнає суттєвих змін. Ціннісні катего-
рії, що здобуті цивілізованими народами, 
претендують на усталену практику. Проте 
поява новітніх знань, технічних відхилень, 
глобальних криз та загроз змінюють окремі 
інститути цілісної системи, не завдаючи їй 
настільки сильного коливання, щоб зруши-
ти основний правовий центр. 

Для порівняння слід зазначити, що в 
національній соціальній реальності рево-
люційні змінні правові трансформації вже 
відбувалися, і пов’язано це було з розпадом 
попередньої держави, де внаслідок зміни 
територіальної складової відбулася суттєва 
ідеологічна зміна. Колективна ідеологія па-
радигмально змінюється на громадянське 
суспільство, відкидається догма пролета-
ріату та запроваджується право приватної 
власності, комуністична держава відмирає 
як пережиток минулого, натомість прихо-
дить прагнення побудови правової та соці-
альної держави. Це демонстрація того, що 
право в час радикальних перетворень не 
підлягає трансформації, а абсолютній змі-
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ні. Сучасна глобальна епоха не вимагає і не 
потребує таких різновекторних змін, вони 
мають більш широкий та виважений харак-
тер. 

Сучасні теоретико-правові та деонтоло-
гічні знання підлягають трансформації. Ви-
значимо, у чому полягають причини таких 
змін у глобалізаційному суспільстві.

По-перше, зміни відбуваються, тому що 
змінюється сама наука. Як мотивують про-
відні теоретики, «поняття «наука» включає 
суму наукових знань про дійсність, що утво-
рюють у сукупності наукову картину світу, 
а також діяльність з набуття цих знань, 
метою якої є опис, пояснення та прогнозу-
вання розвитку процесів і явищ дійсності, 
тобто в широкому розумінні – її теоретич-
не відображення»[2]. Затребуваність теоре-
тичної науки зумовлена тим, що правовий 
масив набуває дуже широкої форми і скон-
центруватися лише на галузевому законо-
давстві нині не випадає можливим. Суспіль-
ні відносини мають складний характер, не 
вичерпуються однотипним використанням, 
тому нині особливо необхідний науковий 
інструментарій у світлі понятійно-категорі-
ального і структурованого масиву інформа-
ції. 

«Атрибути правового буття розкрива-
ються і розгортаються у різних сферах жит-
тя людини, але не створюються верховною 
волею. Саме тому політична воля правите-
ля (навіть тоталітарного) має враховуватися 
при створенні норм із соціальним життям, 
інакше він ризикує створити право без пра-
вовідносин і втратити зв’язок держави та 
громадянина. Дія позитивного закону ко-
релюється напряму із особливостями сус-
пільного життя» [3, c.216]. Отож юридична 
наука не може отримати тільки «сухе» нор-
мативне забарвлення, загальнотеоретична 
юриспруденція без морально-етичних на-
станов деонтологічного характеру є мерт-
вою та недієвою. Без останньої юридична 
наука не може перeтворитися на живе пра-
во, яке за Є. Ерліхом є «не в правових по-
ложеннях усталене право, яке все-таки опа-
новує життям. Джерелами його пізнання є, 
у першу чергу, сучасні документи, безпосе-
реднє спостереження життя, торгівлі і під-
приємництва, звичок і звичаїв, усіх союзів 

як юридично визнаних, так і правом пропу-
щених і обійдених, а також ще й юридично 
не погоджених» [4, с. 214]

По-друге, зміна досліджуваного масиву 
знань поповнюється новими категоріями, 
поняттями. «Нові наукові відкриття в кін-
ці ХХ ст. і початку ХХІ ст. підняли ряд пи-
тань, що стосуються етики та прав людини, 
зокрема, у галузі генної інженерії, а також 
щодо трансплантації органів і тканин. Пи-
тання про саму природу життя і про мож-
ливість захисту і якості життя людини до-
водиться вирішувати в результаті техніч-
них досягнень у кожній з цих областей» [5, 
c.137]. Нині можна говорити, що нові зна-
ння сформували четверте покоління прав 
людини, «це незалежність і альтернатив-
ність особи у виборі правомірної поведінки, 
що ґрунтується на автономії в межах єди-
ного правового поля, норм моралі та релі-
гії. Права четвертого покоління вирішують 
можливості сутності і життя людини, що є 
невід’ємною частиною сучасного буття в 
світовому масштабі» [6, c.23].

Теоретична юриспруденція повинна за-
безпечити їх дефініційним супроводом, а де-
онтологія морально-етичною атрибутикою. 
Такі новітні відносини як гендерна ідентич-
ність у контексті зміни статі, наявності третьої 
статі «Х», захисту прав трансгендерних осіб, 
статусу людей з особливою сексуальною орі-
єнтацією тощо, вимагає від сучасного права 
не тільки понятійного дефініціювання, але 
й обґрунтування виважених, правоповаж-
них позицій з боку держави та суспільства. 

Важливо згадати появу таких нових від-
носин як інформаційні, котрі « під впливом 
розвитку цифрових технологій еволюціо-
нують та зазнають змін і права людини, у 
результаті чого можемо говорити про фор-
мування нової, особливої за змістом та вну-
трішніми характеристиками, категорії прав 
людини, ба, навіть покоління» [7, c.35]. Зо-
крема, автори досить сміливо заявляють 
про появу такого права, як право доступу 
до мережі Інтернет, право на свободу вира-
ження там поглядів і навіть право бути за-
бутим в Інтернеті. 

По-третє, оновлюється методологічний 
інструментарій правової науки. Розкриття 
нових можливостей у юриспруденції здій-
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снюється саме завдяки появі новітніх мето-
дів та підходів. Як визначають професори- 
В. А. Ященко, О. М. Балинська, «пошуки 
сприяють збагаченню та значному онов-
ленню методологічних орієнтирів у праві. 
Попри різне сприйняття, діалектика за-
лишається атрибутивним методологічним 
чинником дослідження права, але не в її 
однобоко матеріалістичному трактуванні, 
а як комплексний регулятивний чинник»- 
[8, c.13]. 

У глобалізованому суспільстві транс-
формаційний процес є невизначеним. На 
етапі формування правової реальності чи 
правової норми, ми не можемо чітко перед-
бачити, які зовнішні чинники, якою мірою 
повпливають на суспільні правовідносини, 
також неможливо передбачити їх силу та 
зміну вказаного явища під впливом різних 
чинників. Синергетичний підхід надає до-
сліднику можливість врахувати всі ці не-
передбачені особливості. Зокрема, для 
репрезентації візьмемо юридичне устале-
не поняття – виборче право. У той час як 
більшість напрямів наукового аналізу при-
свячували увагу забезпеченні ефективності 
та легітимності виборчого процесу, криза 
глобального суспільства, зумовлена панде-
мічною загрозою COVID-19, продемонсту-
вала затребуваність новітніх знань та кате-
горій. За допомогою зміни методологічного 
інструментарію через впровадження синер-
гетичної парадигми можливо актуалізувати 
знання щодо електронних виборчих про-
цесів, цифрової освіти виборців, таємності 
електронних засобів інформації тощо. 

І наостанок, четвертою причиною 
трансформації теоретичних та деонтоло-
гічних знань є зміна аксіологічних ціннос-
тей людської цивілізації, інших соціальних 
норм. Право не є єдиним регулятором сус-
пільних відносин, хоча й відрізняється тим, 
що має загальнообов’язкову силу та меха-
нізм примусового виконання юридичних 
правил. Не менш вагомим для функціону-
вання спільноти, громади та окремої лю-
дини є інші норми, зокрема релігійні, мо-
ральні, етичні, технічні, корпоративні. За 
дослідженням центру Разумкова, впродовж 
2010-2020рр. частка віруючих серед дорос-
лих громадян України становила в серед-

ньому 70%. Водночас, дослідження 2014р. 
зафіксувало зростання, порівняно з “до-
воєнним” 2013р., числа віруючих з 67% до 
76% – що є характерним для суспільства, що 
опинилось у стресовій ситуації. Цей показ-
ник досі залишається найвищим за всі роки 
спостережень; надалі він знижувався і нара-
зі становить 68% опитаних (від 88% жителів 
Заходу країни до 55% жителів Півдня) [9]. 
Хоча ці правила і змінюються набагато до-
вше та проблемніше, ніж можуть трансфор-
муватися писані правові норми, однак усе ж 
вони піддаються такому впливу. 

Фахівці вказують, що стрижневі тен-
денції видозміни релігійних цінностей, що 
безпосередньо здійснюють вплив на право-
свідомість, правову культуру особи та пра-
вову систему окремої держави наступні: 
демократичні та гуманістичні цінності, що 
починають займати домінуючу роль у сві-
товому правопорядку; змінюються місцеві 
традиції та релігійні цінності, проходить 
«взаємопереплетення» глобальних та релі-
гійних цінностей різних культур; особиста 
свобода людини проєктується як доміную-
ча цінність; простежується виражена різно-
полярність релігійних норм як підґрунтя 
правового регулювання; формуючий вплив 
вікового фактора на сприйняття новітніх 
глобалізаційних цінностей та значення ре-
лігійних норм як регулятора суб’єктивної 
поведінки» [10, c.64].

Для прикладу візьмемо хоча б релігій-
ні норми. У спеціальному посланні церкви 
у 2020 році, що стосується зміни ціннісних 
характеритик життя людини, вказується, 
що православні християни мають підтри-
мувати дискурс прав людини не тому, що 
він цілковито відповідає Божому замислу 
про Його творіння, а тому, що він плекає 
почуття недоторканної унікальності кожної 
людини та пріоритету блага людини над на-
ціональними інтересами. Мова прав люди-
ни забезпечує правову й етичну граматику, 
на основі якої всі сторони, як правило, мо-
жуть дійти певного спільного знаменника. 
Ця мова призначена зцілювати розділен-
ня в тих політичних спільнотах, де мають 
співіснувати люди з дуже різними переко-
наннями. Вона уможливлює спільну прак-
тику шанування безкінечної й невід’ємної 
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гідності кожної людини [11]. Релігія відхо-
дить від радикалізму та готова до дискурсу 
щодо реалізації права. Так, за допомогою 
таких гуманістичних дебатів вдалося пого-
дити питання продовження життя шляхом 
медичних засобів, вказавши, що уникнення 
можливості продовження життя не є евта-
назією. Таким чином, це первинний етап до 
узгодження права на смерть у правовому та 
теологічному розумінні. 

Висновок
Поява новітніх знань, технічних відхи-

лень, глобальних криз та загроз змінюють 
окремі інститути цілісної системи не за-
вдаючи юриспруденції настільки сильного 
коливання, щоб зрушити основний право-
вий центр (правові принципи та ідеологічні 
спрямування), проте здатні трансформува-
ти правові знання, оновити поняття та змі-
нити умовиводи. 

Сучасні теоретико-правові та деонто-
логічні знання підлягають трансформації, 
причини таких змін у глобалізаційному 
суспільстві полягають у наступному: зміни 
знань відбуваються, тому що змінюється 
сама наука, як опис, пояснення та прогно-
зування розвитку процесів і явищ дійсності; 
юриспруденція поповнюється новими кате-
горіями, поняттями, а загальнотеоретична 
наука повинна забезпечити їх дефініційним 
супроводом, деонтологія морально-етич-
ною атрибутикою; оновлюється методо-
логічний інструментарій правової науки; 
причиною трансформації теоретичних та 
деонтологічних знань є зміна аксіологічних 
цінностей людської цивілізації, інших соці-
альних норм. 
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THEORETICAL AND LEGAL AND 
DEONTOLOGICAL KNOWLEDGE IN 

CONDITIONS OF TRANSFORMATIONAL 
CHANGES

The article was represented by author’s 
analysis of the reasons for the transformation 
of theoretical and legal and deontological 
knowledge, due to global transformations of 
social reality.

It is indicated that the emergence of the 
latest knowledge, technical deviations, global 
crises and threats change individual institutions 
of a holistic system without causing such a 
strong vibration to move the main legal center 
(legal principles and ideological directions), 
however, able to transform legal knowledge, 
update the concept and change the teases .

It is proved that in a globalized society, 
the transformational process is uncertain. 
At the stage of formation of legal reality or 
legal norm, we can not clearly predict which 
external factors to which are rapidly focusing 
on social relations, it is also impossible to 
predict their strength and change the indicated 
phenomenon under the influence of various 
factors. The synergetic approach provides 
the researcher to take into account all these 
unforeseen features.

Modern theoretical and deontological 
knowledge is subject to transformation, the 
reasons for such changes in globalization 
society are as follows: knowledge changes 
occur, because the science itself is changing, as 
a description, explanation and forecasting of 
the development of processes and phenomena 
of reality; Jurisprudence is replenished 
with new categories, concepts, and general 
authentic science should provide them with 
definition support, deontology by moral and 
ethical attributes; updated methodological 
instrument of legal science; The reason for the 
transformation of theoretical and deontological 
knowledge is to change the axiological values   
of human civilization, other social norms.

Key words: State and law Theory, Legal 
Deontology, Legal Knowledge, Methodology, 
Globalized Society, Transformation.

АНОТАЦІЯ 
У статті репрезентований авторський 

аналіз причин трансформації теоретико-пра-
вових та деонтологічних знань, що зумовлено 
глобальними перетвореннями соціальної ре-
альності. 

Вказано, що поява новітніх знань, техніч-
них відхилень, глобальних криз та загроз змі-
нюють окремі інститути цілісної системи, 
не завдаючи юриспруденції настільки сильно-
го коливання, щоб зрушити основний право-
вий центр (правові принципи та ідеологічні 
спрямування), проте здатні трансформувати 
правові знання, оновити поняття та зміни-
ти умовиводи. 

Доведено, що у глобалізованому суспільстві 
трансформаційний процес є невизначеним. 
На етапі формування правової реальності чи 
правової норми, ми не можемо чітко передба-
чити, які зовнішні чинники, якою мірою по-
впливають на суспільні правовідносини, та-
кож неможливо передбачити їх силу та зміну 
вказаного явища під впливом різних чинників. 
Синергетичний підхід надає досліднику мож-
ливість врахувати всі ці непередбачені особли-
вості.

Сучасні теоретико-правові та деонтоло-
гічні знання підлягають трансформації, при-
чини таких змін у глобалізаційному суспіль-
стві полягають у наступному: зміни знань від-
буваються, тому що змінюється сама наука, 
як опис, пояснення та прогнозування розви-
тку процесів і явищ дійсності; юриспруденція 
поповнюється новими категоріями, понят-
тями, а загальнотеоретична наука повинна 
забезпечити їх дефініційним супроводом, де-
онтологія морально-етичною атрибутикою; 
оновлюється методологічний інструментарій 
правової науки; причиною трансформації те-
оретичних та деонтологічних знань є зміна 
аксіологічних цінностей людської цивілізації, 
інших соціальних норм. 

Ключові слова: теорія держави і права, 
юридична деонтологія, правові знання, мето-
дологія, глобалізоване суспільство, трансфор-
мація. 


