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Правовість антропо-соціальних явищ: 
філософські засади ідентифікації 

Сймвм «ноавм» як лажва оіжлм-
калірлзт явзц і нмлярщ.  

Тдокіл «ноавм» віг гавліт-гавдл і 
гмлзлі лігд і лікмйз лд кав мглакмвм-
гм жлафдлля, улісікмвалмгм пкзпйу.  

На ыозгзфлмку сакуйщрдрі 
Лщвівпщкмгм лауімлайщлмгм улівдопз-
рдру ік. Івала Фоалка жа кмгм лаукм-
вмгм кдоівлзурва ла нмфарку 2000-т 
оо. пругдлркмы (жгмгмк апніоалркмы, 
а лзлі – гмудлрмк) Т. Дугах буйа 
жгіиплдла улікайщла лаукмва омжвіг-
ка. Подгкдрмк уієї омжвігкз буйм 
взявйдлля ндовзллзт жлафдлщ пймва 
«ноавм» у фзпйдллзт оіжлмкалірлзт 
кмват пвіру. І ла мплмві взвфдлля 
ущмгм рдокіла у 50-рз оіжлмкмвлзт 
дрзкмймгіфлзт1 пймвлзкат буйм вз-
явйдлм, цм у праомгавлі фапз узк 
рдокілмк лаифапріхд нмжлафайзпщ 
ракі явзца (і нмлярря ном лзт):  

 cвмбмга йыгзлз, рмбрм номп-
ріо жгіиплдлля кмейзвмпрди йыгпщ-
кмї нмвдгілкз (гіяйщлмпрі); 

 пноавдгйзвіпрщ як муілывала
цмгм рзт фз ілхзт пуб’єкрів пупнійщ-
прва ндвла вйапрзвіпрщ пупнійщлзт 
явзц, жмкодка йыгпщкзт вфзлків; 

 ноавзйа (лмокз) оіжлмкалір-
лмгм нмтмгедлля прмпмвлм йыгпщкмї 
нмвдгілкз, жмкодка жвзфаї і роагзуії; 

 фапрзла (фз смока) кмоайі; 
 йзхд ракі лмокз нмвдгілкз, 

які рзкз фз ілхзкз пуб’єкракз  вва-
еаырщпя пноавдгйзвзкз; 

 лмокз ракмї нмвдгілкз, впра-
лмвйдлі пакд гдоеавмю, її могалакз 
фз нмпагмвзкз мпмбакз;  

 угмгз (гмгмвмоз) уфаплзків
пупнійщлзт віглмпзл. 

У ндоімг ед лмвірлщмї іпрмоії 
(ХХ-ХХІ пр.) йыгпрва рдокіл «ноа-

_________________ 
1  Ерзкмйм́гія (віг году. ἔτυμον «ноавга», «іпрзла» і году. λόγος «пймвм, лаука») – омжгій 

кмвмжлавпрва, якзи взвфає нмтмгедлля пйів ра їтлє ндовзллд жлафдлля. 
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вм» нмфав  взкмозпрмвуварзпя ракме 
гйя нмжлафдлля цд и ракзт явзц і 
нмлярщ ном: 

• пупнійщлі віглмпзлз ндвлмгм 
взгу; 

• кмкулікауія (ндодкмвзлз, 
гзпкуоп) кіе пуб’єкракз; 

• взкмгз (гмкагалля) пуб’єкрів 
цмгм лагалля їк ндвлзт бйаг, уіллм-
прди, жвдолдлі гм пупнійщпрва, гдоеа-
вз фз гм ілхзт мпіб; 

• кмейзвмпрі жагмвмйдлля йыг-
пщкзт нмродб ра ілрдодпів уфаплзків 
пупнійщлзт віглмпзл; 

 ілрдодпз пмуіайщлзт гоун абм 
упщмгм пупнійщпрва, жатзцдлі гдоеа-
вмы фз е ілхмы нубйіфлмы вйагмы; 

 байалпувалля («жваеувалля») 
кіе пмбмы ілрдодпів йыгди ра їтліт 
гоун; 

 нмфурря, ндодезвалля, дкмуії 
уфаплзків пупнійщлзт віглмпзл. 

У сіймпмспщкм-ноавмвіи ра рдмод-
рзкм-ноавмвіи лаукат псмокмвалм 
пндуіайщлу кардгмоіы (рмбрм нмлярря 
вдйщкз хзомкмгм жкіпру), яка , жга-
ваймпщ бз, пномкмела мтмнзрз, вігм-
боажзрз упі іплуыфі омж’яплдлля прм-
пмвлм рмгм, цу е пралмвзрщ пмбмы 
явзцд ноава. Такмы є кардгмоія ноа-
вмомжукілля. Взжлафзрз її кмела у 
ракзи пнмпіб: ноавмомжукілля – уд 
вігмбоаедлля у йюгпщкіи пвігмкмпрі 
жа нмпдодг-лзурва нмлярря «ноавм» 
рмгм явзца, якд є кмозплзк гйя жа-
гмвмйдлля нмродб іплувалля и омж-
взрку ндвлмгм пуб’єкра. Такі 
пуб’єкрз кмеурщ бурз абм  ілгзвігу-
айщлзкз (мкодкі ілгзвігз), абм  фз 
е кмйдкрзвлзкз (йюгпщкі пнійщлмрз, 
угоунмвалля). 

Якцм фзпйдллі, гмпзрщ оіжлмка-
лірлі явзца нмжлафаырщпя мглзк і 
рзк пакзк пймвмк («ноавм»), рм уд, 
кабурщ, рмку, цм їк упік нозракалла 
мгла и ра пака вйапрзвіпрщ, якіпрщ.  

Тм в фмку е вмла нмйягає? 
На кмы гукку, ракзк пнійщлзк є 

їтля жгарліпрщ, пномкмеліпрщ бурз 
езррєвм лдмбтіглзкз (кмозплзкз, 
уіллзкз) гйя іплувалля и омжвзрку 
рзт фз ілхзт оіжлмкалірлзт уфаплз-
ків пупнійщлмгм езрря (мкодкзт йы-
гди ра їтліт гоун – пнійщлмр, кмйдк-

рзвів, мб’єглалщ рмцм). І в ндоху 
фдогу пакі уі пуб’єкрз (абм е їтлі 
нодгправлзкз) ноаглурзкурщ везва-
рз прмпмвлм вігнмвіглзт явзц мжла-
фдлд пймвм. Агед ракі явзца якоаж 
првмоыырщ фз «умпмбйыырщ» кмейз-
вмпрі, лдмбтіглі гйя жагмвмйдлля 
йыгпщкзт буррєвзт нмродб, а рмку и 
пйугуырщ нігправмы, «взноавгалляк» 
ндвлзт мфікувалщ і гіялщ, як ноавз-
йщлзт, пноавдгйзвзт, ноавгзвзт, вз-
ноавгалзт. 

 Чмку іплуюрщ оіжлі ноавм-
омжукілля. Тур игдрщпя, вмфдвзгщ, 
ном нозфзлз лдмглмжлафлмї вігнмвігі 
ла нзралля: цм є ноавмк? Тмбрм ном 
рі мбправзлз, які віг нмфарків йыгпщ-
кмї узвійіжауії и гмрдндо жукмвйыва-
йз омжкаїрі рйукафдлля нмлярря 
«ноавм». 

У фмку е уі нозфзлз нмйягаырщ? 
Чз вмлз є взнагкмві фз, лавнакз, 
жакмлмкіолі? Чз кмеурщ вмлз бурз 
упулдлі? Абм е, кмейзвм, кмйзпщ 
вмлз жлзклурщ пакі?  

Ілхзкз пймвакз, ж фмгм взтмгярщ 
рі, трм мбзоає – упвігмкйдлм фз лд-
упвігмкйдлм – йзхд ндвлзи ваоіалр 
ноавмомжукілля?   

Такі нозфзлз, які жажвзфаи ка-
ырщ пмуіайьлзи таоакрдо, кмела омж-
нмгійзрз ла гві гоунз: нмродбмві ра 
ніжлавайщлі, абм ілакхд каеуфз, глм-
пдмймгіфлі. 

Дм ндохмї гоунз лайдеарщ рі, км-
роі кмоілярщпя у пмуіайщліи лдмглмоі-
глмпрі пупнійщпрва, рмбрм у имгм нмгі-
йі ла оіжлмкалірлі фапрзлз – лауії, 
дрліфлі пнійщлмрз, пмуіайщлм-
дкмлмкіфлі кйапз, номсдпіилі вдопр-
вз, ігдмймгіфлі угоунмвалля рмцм. А 
кмела іж ракзт пмуіайщлзт гоун кає – 
нмояг іж мглакмвзкз, жагайщлмпупні-
йщлзкз нмродбакз и ілрдодпакз – і 
пвмї пндузсіфлі, лдмглакмві нмродбз 
ра ілрдодпз. І уійкмк нозомглзк є рд, 
цм кмела пмуіайщла гоуна (в мпмбі її 
ілгзвігуайщлзт фз кмйдкрзвлзт 
нодгправлзків) птзйщла вваеарз ноа-
вмк лапакндодг ракд явзцд, якд нм-
йдгхує, а лд упкйаглыє її іплувалля и 
омжвзрмк, якд пнозяє, а лд ндодхкм-
геає жагмвмйдллы її нмродб ра ілрд-
одпів. Орме, у пупнійщпрві пмуіайщлм 
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лдмглмоіглмку пймвм «ноавм» взкм-
озпрмвуєрщпя гйя нмжлафдлля і явзц 
лдмглмоіглзт.  

Доуга е гоуна нозфзл нмйягає у 
рмку, цм якд б явзцд лд вваеаймпщ 
ноавмк, уд явзцд жажвзфаи є гмпзрщ 
пкйаглзк, багармоівлдвзк, багармг-
оаллзк. І рмку ноз имгм ніжлаллі 
каиед лдкмейзвм мтмнзрз вігоажу и 
мглмфаплм упі имгм гоалі, номявз, 
прмомлз. Наифапріхд гмпйіглзк лд 
мпягає впіт имгм дйдкдлрів, а жмпдод-
геуєрщпя йзхд ла якмкупщ мглмку ж 
лзт, і лдоігкм ндодбійщхує имгм жла-
фзкіпрщ. Напйігкмк ракмї ніжлавайщ-
лмї пзруауії прає взоіжлдлля йзхд 
мкодкзт номявів вігнмвіглмгм явзца, 
які, номрд номгмймхуырщпя «ноавмк» 
в уіймку, в упіи имгм нмвлмрі ра уійі-
плмпрі.  

Дм уієї е гоунз нозфзл лайдезрщ 
і ра мбправзла, цм якд б явзцд лд 
вваеарз ноавмк, вмлм жажвзфаи лд є 
лджкіллзк, жапрзгйзк, а лавнакз, є 
кілйзвзк, нйзллзк, жкілывалзк, – 
рмбрм гзлакіфлзк. І уд рде, рак фз 
ілакхд, жукмвйыє роалпсмокауіы 
ноавмомжукілля (нозфмку лавірщ в 
кдеат мглієї пмуіайщлмї гоунз). 

Опкійщкз е упі жажлафдлі взцд 
сакрмоз лзлі пуномвмгеуырщ і, уій-
кмк икмвіолм, жавегз пуномвмгеува-
рзкурщ іплувалля бугщ-якмгм пупнійщ-
прва, рм нйюоайіжк ноавмомжукілля и 
лагайі жайзхарзкдрьпя нмпріилм 
нозракаллзк  йюгпькіи пвігмкмпрі. 

Врік, кмйз взлзкає лдбджндка 
гйя іплувалля якмгмпщ пупнійщпрва 
(пкаеікм, влапйігмк жмвліхлщмгм 
жбомилмгм ланагу ла лщмгм ж бмку 
ілхмї гдоеавз) абм е жагомжа гйя 
езррєгіяйщлмпрі упщмгм йыгпрва (ла-
нозкйаг, фдодж оуилівлі нозомглі 
каракйіжкз фз іпрмрлд нмгіохдлля 
жмвліхлщмгм нозомглмгм пдодгмвзца 
ла нйалдрі), рмгі кмеурщ пкйагарзпя 
укмвз жагйя смокувалля єгзлмгм, 
улісікмвалмгм ноавмомжукілля у віг-
нмвігліи  пнійщлмрі.  

Сйіг лагагарз, цм номбйдкарзка 
ноавмвмпрі (абм ноавмомжукілля) лд є 

пурм рдмодрзфлмы фз сіймпмспщкмы. 
Вмла , кабурщ, цд бійщхмы кіомы є 
ноакрзфлм жлафуцмы. Оглзк іж ном-
явів ущмгм кмела вваеарз, жмкодка, 
рд, цм в укоаїлпщкмку жакмлмгавпрві 
нмкірлм нмхзоыєрщпя везвалля вз-
пймвів, ыозгзфлзт кмлпроукуіи, в 
якзт рак фз ілакхд взкмозпрмвуырщ-
пя рдокілз, кмоілщ якзт пралмвзрщ 
«ноав».  Так, у Кмлпрзрууії Укоаїлз 
везваырщпя ракі нмлярря, як: «ноавм-
ва гдоеава» (пр. 1), «ноава йыгзлз» 
(пр. 3, 24 ра іл.), «ноавм» (пр. 8), 
«ноавмпуггя», «лдноавмпуглд» оіхдл-
ля» (пр.124); у Кмгдкпі агкіліпроарз-
влмгм пугмфзлпрва Укоаїлз – «ном-
рзноавлі» акр, гії, бджгіяйщліпрщ 
(пр.  245), а у Козкілайщлмку кмгдкпі 
Укоаїлз взоаж –  «лдноавмкіола вз-
гмга» (пр. 268). 

Дм пвірмгйяглм-кдрмгмймгіфлзт 
взплмвків. Оглзк іж лзт кмед бурз 
нмймедлля ном рд, цм взкйагдлі вз-
цд кіокувалля вкмрод жапвігфуырщ, 
кмела пкажарз, віфлмждйдлу акруайщ-
ліпрщ, жародбуваліпрщ ра двозпрзфлу 
номгукрзвліпрщ гіайдкрзкм-кардоіа-
йіпрзфлмї кдрмгмймгії ра жаплмвалу ла 
ліи іпрмозкм-кардоіайіпрзфлу наоагз-
гку у ніжлаллі бугщ-якзт пмуіайщлзт 
явзц. Йгдрщпя, жмкодка, ном лдомж-
озвлу єгліпрщ номрзйделмпрди (нм-
жзрзвіпрпщкмгм ра лднмжзрзвіпрпщкмгм 
ноавмомжукілщ), лдкзлуфу роалпсмо-
кауіы, жкілліпрщ гмпйігеувалзт явзц 
(нйзлліпрщ бугщ-якзт ноавмомжукілщ 
жайделм віг жкілз кмлкодрлм-
іпрмозфлзт укмв і мбправзл), їт пні-
оайднмгіблзи омжвзрмк ла нігправі 
жандодфдлля жандодфдлля (жмкодка 
хйятмк кмгдоліжауії лдоігкм йзхд 
фдодж млмвйдлля рдокілмймгії). Орме 
пномбз лажавегз «нмтмварз» жажла-
фдлу гмпйіглзущку  наоагзгку як 
бууікрм кдрмгмймгіфлзи лднмроіб 
(яку, япла оіф, лд кмела абпмйырзжу-
варз, вваеарз єгзлм гмнупрзкмы, 
кмлмнмйщлмы) взгаырщпя цмлаикд-
лхд ндодгфаплзкз…. 
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Рабілмвзф П. М. Поавмвіпрщ алромнм-пмуіайщлзт явзц: сіймпмспщкі жапагз 
ігдлрзсікауії.  

Срарря нозпвяфдла алайіжу лзжкз сулгакдлрайщлзт апндкрів нйыоайіпрзфлмпрі 
ноавмомжукілля. Змкодка, пнзоаыфзпщ ла оджуйщрарз улікайщлмгм дрзкмймгм-
ноавмвмгм гмпйігедлля, номвдгдлмгм ла нмфарку 2000-т омків ла ыозгзфлмку са-
куйщрдрі Лщвівпщкмгм лауімлайщлмгм улівдопзрдру ікдлі Івала Фоалка, взявйяырщпя 
нмлаг гдпярмк оіжлмкалірлзт пмуіайщлзт явзц, прмпмвлм якзт и гмлзлі взкмозпрм-
вуєрщпя рдокіл «ноавм». З’япмвуырщпя мплмвлі нозфзлз нйыоайіжку ноавмомжукілля 
(пмуіайщлі ра глмпдмймгіфлі). Взявйяєрщпя ра пнійщла озпа жажлафдлзт явзц, лаявліпрщ 
якмї гмжвмйяє жауікавйдлзк пуб’єкрак вігмбоаеарз їт мглзк і рзк пакзк рдокілмнм-
лярряк: «ноавм». Такмы озпмы є жгарліпрщ  вігнмвіглзт явзц пнозярз жагмвмйдллы 
нмродб ра ілрдодпів рзт фз ілхзт пуб’єкрів пупнійщпрва (фз-рм ілгзвігуайщлзт, фз-рм 
кмйдкрзвлзт). У нігпукку оджыкуєрщпя, цм жа ракмгм кдрмгмймгіфлмгм – рак жвалмгм 
нмродбмвмгм – нігтмгу ноавмк пйіг вваеарз кмейзвмпрі жагмвмйдлля ндвлзт йыгпщ-
кзт нмродб, кмроі лдмбтіглі гйя іплувалля і омжвзрку уфаплзків пупнійщлмгм езрря, 
жукмвйдлі гмпяглурзк оівлдк омжвзрку кмлкодрлм-іпрмозфлмгм пмуіуку ра жабджндфдлі 
пмуіайщлзкз мбмв’яжкакз имгм вігнмвіглзт пуб’єкрів.  

Кйюфмві пймва:  нйыоайіжк ноавмомжукілля, нозфзлз нйыоайіжку ноавмом-
жукілля, нмродбмвзи гмпйіглзущкзи нігтіг, нмродбмвд омжукілля ноавмвмпрі явзц. 

 

 

Рабзлмвзф П. М. Поавмвмпрщ алромнм-пмузайщлшт явйдлзи: сзймпмспкзд 
лафайа згдлрзсзкаузз.  

Срарщя нмпвяцдла алайзжу сзймпмспкзт апндкрмв ноавмнмлзкалзя. В фапрлмпрз, 
зптмгя зж оджуйщрармв улзкайщлмгм ързкмймгм-ноавмвмгм зппйдгмвалзя, номвдгдллм-
гм влафайд 2000-т гмгмв ла ыозгзфдпкмк сакуйщрдрд Лщвмвпкмгм лаузмлайщлмгм улз-
вдопзрдра зкдлз Ивала Фоалкм, вшявйяырпя бмйдд гдпярка оажйзфлшт пмузайщлшт 
явйдлзи, мрмбоаеадкшт рдокзлмнмлярздк «ноавм». Вшяпляыря мплмвлшд нозфзлш 
нйыоайзжка ноавмнмлзкалзя (пмузайщлшд з глмпдмймгзфдпкзд). Кмлпрарзоудрпя рм 
мбцдд пвмипрвм ракзт явйдлзи, лайзфзд кмрмомгм гадр мплмвалзд жазлрдодпмваллшк 
пубчдкрак мрмбоаеарщ зт укажаллшк рдокзлмнмлярздк. Такзк пвмипрвмк мкажшвадр-
пя пнмпмблмпрщ ракзт явйдлзи пмгдипрвмварщ угмвйдрвмодлзы нмродблмпрди з злрд-
одпмв рдт зйз злшт пубчдкрмв мбцдпрва (рмйз злгзвзгуайщлшт, рмйз кмййдкрзвлшт). 
В зрмгд оджыкзоудрпя, фрм ноз ракмк кдрмгмймгзфдпкмк – нмродблмпрлмк -  кдрмгм-
ймгзфдпкмк нмгтмгд ноавмк пйдгудр пфзрарщ вмжкмелмпрз угмвйдрвмодлзя мнодгд-
йдллшт фдймвдфдпкзт нмродблмпрди, лдмбтмгзкшд гйя пуцдпрвмвалзя з оажвзрзя 
фйдлмв мбцдпрва, мбупймвйдллшд гмпрзглуршк уомвлдк дгм оажвзрзя з мбдпндфзвад-
кшд пмузайщлшкз мбяжаллмпрякз дгм пубчдкрмв. 

Кйюфдвшд пймва: нйыоайзжк ноавмнмлзкалзя, нозфзлш нйыоайзжка ноавмнм-
лзкалзя, нмродблмпрлши зппйдгмвардйщпкзи нмгтмг, нмродблмпрлмд нмлзкалзд ноа-
вмвмпрз явйдлзи. 

 

 

Rabinovich Р. Legality of the anthropo-social phenomena: philosophical grounds 
of identification.  

The article is focused on analysis of some fundamental aspects of the plural under-
standing of the law essence. In particular there are suggested more than a dozen social 
phenomena, which still are named by the word ―law‖. These phenomena have been found 
in the course of research undertaken in the early 2000’s at the Law faculty of the Lviv 
National University named after Ivan Franko. The article reveals the main reasons of the 
plurality of law understanding (social and epistemological). It’s been found the common 
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feature of the mentioned phenomena, which allows the interested individuals to reflect 
them with the same term – «law». This feature is the capacity of those social phenomena 
to contribute in satisfaction (meeting) the needs and interests of the relevant social actors 
(either individual or collective). All in all it is concluded that according to such methodo-
logical approach – so called necessity oriented approach – the law is considered as capa-
bilities to meet the relevant human needs, which are necessary for the existence and de-
velopment of the social life participants and these needs are resulted from the achieved 
level of development of the specific historical society and are secured by the social obliga-
tions of the relevant social actors.  

Key words: the plural understanding of the law essence, the reasons of the plurality 
of the law understanding, necessity oriented approach, necessity oriented understanding 
of the legality of phenomena.      

 
 


