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РОЗУМІННЯ ОСОБИСТОСТІ У ФІЛОСОФСЬКІЙ ПРАВОВІЙ 
ДУМЦІ 

Проблема людини, особистості, її формування та розвитку завжди 
займала одне з провідних місць в історії суспільної думки. У різні епохи 
філософи, соціологи, психологи намагалися відповісти на запитання, що таке 
людина, в чому полягає її природа га сутність, що таке особистість, яка її 
структура, під впливом иких чинників вона формується, здійснює вчинки. 
Відповіді були різними та неоднозначними. Вони залежали від епохи, 
цивілізаційної та соціокультурної приналежності авторів, стилю та способів 
мислення тощо. 

Життєдіяльність особистості завжди була предметом особливої уваги з 
боку суспільства. Цс зумовлено, насамперед, надзвичайним місцем, яке в усі 
часи піймала особистість в системі «індивід - суспільство», а також тією 
роллю, яку вона відігравала в ефективному функціонуванні цієї системи. 
Історія показує, що будь-яка конкрстно-ісгорична модель соціуму буде 
зберігати власне єство до того •юсу, до якого вона повною мірою 
проявлятиме механізми свого розгортання. А це неодмінно пов'язано з тим. 
як суспільна система впливатиме на процес розвитку індивіда загалом і 
становлення його особистості, а також «задіюватимс» весь потенціал 
особистості кожного індивіда - його здібності, знання, уміння, навики, 
потреби, інтереси, цілі, ідеали, вольовий потенціал тощо, тобто сутнісні 
сили. Ось чому в усі часи будь-які філософські доктрини, як би вони, на 
перший погляд, не ііосірагувалися від житгєвої основи, врешті-решт 
поверталися до людини, особистості, індивідуальності. Завдяки цьому 
становлення особистості як ключовий елемент її формування с тало 
фундаментальною соціальною проблемою. 

Становлення особистості викликає неабиякий науковий інтерес. Він 
іумовлений. насамперед, внутрішніми потребами розвитку самої теорії - 
соціальної філософії як методології гуманітарного знання. Дослідження 
проблеми становлення особистості складова у контексті наукових пошуків, 
пов'язаних з оптимізацією її міпєдіяльності. Тенденції сучасного суспільного 
розвитку зумовили необхідність подальшої розробки категорій і понять, які 
розкривають сутність та механізми ншгмодії в системі «індивід - 
суспільство». Становлення особистості як вузловий і іісмепт цієї взаємодії 
вимагає визначення відповідного його статусу в теорії. 



ЯР 

принципи якої розроблені М. Холодною [3. с. 267-268]. Таким чином, одним 
Ь джерел чи елементів інтуїції с сукупність інтенціональних уявлень людини. 

Інтенціональний досвід суб'єкта не вичерпує увесь зміст поняття 
інтуїції, але є однією з важливих складових інтуїтивних механізмів творчої 
діяльності. 

Як стверджують В. Чайка, Н. Петрова, інтуїцію необхідно 
характеризувати насамперед у динамічному аспекті, як швидкий рух 
дидактико-технологічних знані, і вмінь, набутого досвіду, ставлень 
особистості, що забезпечують самопізнання ти вдосконалення об'єктів 
педагогічної діяльності. Тому досліджувати систему інтелектуальної 
діяльності необхідно на основі структурно-функціонального підходу, 
синтезу логічного та інтуїтивного компонентів |4|. 

Ураховуючи ці положення, можна стверджувати, що в процесі 
професійної діяльності, завдання повинні спрямовуватися як на формування 
логічних операцій мислення, так і на розвиток інтуїції. Інтуїція 
вдосконалюється на основі необхідних знань та досвіду, а її наявність 
обумовлює здатність майбутнього фахівця до творчої імпровізації. 

Отже, єдність та складні взаємозв'язки логічних та інтуїтивних 
компонентіи під час вирішення професійних завдань зумовлюють активність 
особистості, формування професійної інтуїції спеціаліста, його 
компетентності, професіоналізму, адже усвідомлення підсвідомого - це шлях 
до самовдосконалення та самопізнання. 

Розглядаючи питання про компоненти інтуїції і беручи до уваги, що 
людські здібності можуть бути віднесені як до сфери чуттєвого, так і 
раціонального, можи» визначити, що інтуїція не зводиться ні до чуттєвого, ні 
до абстрактно-логічного пізнання. У ній є і ті, й інші форми пізнання, але є і 
щось, що виходить за ці рамки й не дозволяє редукувати її ні до тієї, ні до 
іншої форми: вона дає нове знання, недосяжне ніякими іншими засобами. 
Тому саме інтуїцію вважають одним п основних джерел отримання нових 
знань і відкриттів. 
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ПРАВА ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ: 
АНТРОПОЛОГІЧНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР 

Антропологія права, в процесі наукового дослідження, передбачає 
звернення до філософсько-правової проблеми буття людини та її природних 
прав. Так, на думку І . Коінга, «...Філософія права, не відмовляючись від 
пізнання питань суто юридичних, повинна виходити за межи даної сфери, 
пов'язувати правові феномени, які розуміються як явище культури, з 
вирішенням загальних та принципових питань філософії» 11, с. 17-18]. 

Одною з основних проблем дослідження тероризму в контексті правової 
антропології є обгрунтування ідеї прав людини, тобто ві дповідь на питання: 
чому та в який спосіб правовий порядок передбачае дотримання прав людини 
в процесі боротьби з даним феноменом? |2] 

Феномен права найтіснішим чином пов'язаний з людиною, його 
сутністю, сенсом людського бутгя. І Іраво - це явище, без якого людина не 
може існувати. І Іраво виникаг з людською буття, і ця обставина робить 
можливою власне правову антропологію. Отже, основний принцип 
обґрунтування прав людини з антропологічних позицій виражається в 
наступному: «людина як людина повинна мати право». 

Згідно Т. І'оббса. людина живучи в суспільстві, керується власними 
інтересами. Необхідність же правопорядку, тобто загальних для всіх людей 
норм, усвідомлюється їм лише під впливом страху перед насильством з боку 
таких же індивідів, і цей арах виправдовує механічну силу держави, що 
сполучає індивідів в одне ціле. У підсумку суб'єктом правопорядку 
виявляється абсолютно егоїстичний індивід, який прагне перетворити іншого 
на засіб і домовляється з ним під загрозою класній безпеці [1]. Отже, образу 
людини, яка керується виключно власними інтересами і орієнтується на 
пошуки тільки особистої вигоди і щастя, відповідає такий образ права, де 
власне правова реальність підміняється реальністю державних 
розпоряджень. 
 

Таким чином, співвідношення тероризму і людини в антропологічно- 
иравовому аспекті передбачає розгляд такого загального та принципового 
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філософського питання, як буття людини, тобто природа людини та природні 
права 
-л, щ 

людини, які випливають із цієї природи. Природне ж право означає сукупнії' 
іь правил, які випливають з природи буття людини та е незалежними від 
соціальній умов. 

Найбільш варварський компонент соціальної практики та соціальної 
філософі) тероризму - заперечення основного права людини - права на життя, 
зведенн» вбивства в принцип. Це, звичайно, вимагає серйозних 
обгрунтувань. І ось, поряд » апеляціями до «вищої справедливості» вдаються 
до такого прийому *к «безлюдяність» своїх жертв. М.Тейлор призводить 
характерне вислів активіста К у Клукс Клану на мітингу членів цієї 
організації, сенс якого в виправданні вбивств чотирьох дітей. «Це були не 
діти, - говорив він, - а маленькі мавпи, маленькі собак и і маленькі кішки, 
маленькі бабуїни, маленькі скунси, а також маленькі чорномаїі, Так, саме 
маленькі чорномазі... Чи не соромно, що вони були вбиті. Чому? Тому, ни> 
коли я вбиваю іримучу змію, я не роблю різниці між маленької і великої 
змією, мім як знаю, що всі змії - вороги і вжалять мене, якщо зможуть» |3|. 

Тим самим, відбувається порушення одного з основоположних 
природних прав - право на безпеку, а захист людей, відповідно, є одним з 
основних обов'язкік держави. Таким чином, держави зобов'язані гарантувати 
можливість користуватися правами людини своїм громадянам та іншим 
особам, приймаючи позитивні захол" для їх захисту від загрози тероризму і 
залучаючи до відповідальності винних. 

Тероризм, безумовно, безпосередньо відбивається на правах людини, 
нозбавляючи людей можливості користуватися правом на життя, свободу і 
фізичну недоторканність. Крім цих людських втрат, тероризм може 
дестабілізувати робочу уряду, підривати функціонування громадянського 
суспільства, створювати загрозу миру, безпеки та соціально-економічиому 
розвитку. Все це не може не відбиватися на можливостях реалізації 
природних прав людини. 

Права людини являють собою універсальні цінності і правові гарантії, 
що захищають окремих осіб та їх групи від дій і бездіяльності головним 
чином з боку представників державної влади, які йдуть врозріз з основними 
свободами, правами І людською гідністю. Весь спектр прав людини 
передбачає повагу, захист ІЩ; реалізацію цивільних, економічних, 
політичних і соціальних прав, а також права нн розвиток. Права людини 
носять універсальний характер - іншими словами, вони »' невід'ємними 
атрибутами кожної людини - взаємозалежними та неділимими. 4 

Тероризм ж, ставить метою попросту ліквідувати права людини, 
демократію та законність. Він завдає удар по цінностям, які лежать в основі 
Статуту Організації Об'єднаних Націй та інших нормативно-правових актів: 
повага нрав людини; , верховенство права; правила ведення війни, що 
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захищають цивільне населенна, терпимість між народами і країнами; і мирне 
врегулювання конфліктів. 

 
Необхідно відмітити, що кожна держава намагається виробити 

ефективну політику для захисту своїх громадян від загроз тероризму, але 
досить часто так політика проводиться занадто жорстко, порушуючи при 
цьому основні пр людини, такі як особисті права громадян, права іромадян на 
доступ до інформа^..
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свободи преси та інші, в умовах надзвичайних ситуацій снсцслужОн 
инділикітк широкими повноваженнями і мають доступ до банківських 
рихункіп, нрослуховуванню розмов, стежать за листуванням в Інтернеті і т.д. 
Дсржиии часом іабувають про те, що. проводячи в життя політику боротьби з 
тероризмом, часом порушують конституційні права громадян, тоді як 
існують вельми гнучкі підходи до даної проблеми і с країни, які вже довели їх 
результативність на практиці. Активність держави в боротьбі з тероризмом 
повинна складатися не тільки з силових методів, а й превентивних заходів, 
що вкрай важливо в правовому демократичному суспільстві. 

Враховуючи все вищезазначене можна зробити висновки, що проблеми, 
пов'язані з антропологічно-правовим співвідношенням людини і тероризму 
складають собою множину проблем захисту природних прав людини та не с 
дослідженими в повній мірі з концептуальної точки зору. Крім цього багато з 
них, взаємопов'язані також з питаннями, які мають велике значення для усієї 
філософії іа окремих прав людини. 
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В сучасному світі кожна країна, в перше чергу намагається побудувати 
правове суспільство,тобто таке суспільство, в якому реалізовано принцип 
напування права, де всі суб'єкти підкоряються праву не за примусом, а за 
переконанням, правова реальність, що існує в суспільстві, дозволяє їм 
безперешкодно виражати свою думку, приймати власні рішення, почувати 
себе самостійними і незалежними. Саме правове суспільство є ідеальним 
типом для
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