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Досліджено теоретичні аспекти релігійно-правових традицій як методологічної засади встановлення сутності правової 
системи, з врахуванням історично-правових особливостей її розвитку та поступовості розвитку поглядів вчених 
на релігійно-правові явища відповідно до положень певної концепції праворозуміння. Феномен релігійно-правової 
традиції належить розглядати у контексті теорій походження держави та права, становлення та розвитку правової 
системи; через аналіз впливу релігійно-правових традицій, релігійних норм на процес трансформування теоретич-
них підходів праворозуміння; визнання релігійно-правових традицій як регуляторів поведінки людей та суспільства; 
існуючий зв’язок між релігійно-правовими традиція та суспільством; вплив релігійно-правових традицій на природу 
та зміст релігійних норм та праворозуміння, розкриваючи релігійні витоки права.
Ключові слова: правова система, праворозуміння, релігія, релігійна система, релігійно-правові традиції, релігійні норми.

Постановка проблеми. Розвиток вітчизня-
ної правової науки характеризується укрі-

пленням плюралізму у дослідженні юридичних 
феноменів, що сприяє подоланню схематизму та 
вузького догматичного, інструментального під-
ходу щодо розуміння сутності права та держави, 
який обмежувався виключно межами формаль-
но-юридичного дослідження державно-правових 
явищ. При цьому зазначимо, що соціальні цін-
ності правової системи накопичуються під впли-
вом геополітичних, економічних, соціокультурних 
та релігійних факторів. Така внутрішня, діюча в 
межах конкретної національної культури, систе-
ма передачі політико-правових цінностей може 
бути визначена як національна політико-правова 
традиція. Крім того, глобалізаційні та інтеграційні 
процеси спричиняють зближення різних правових 
систем, тому дослідження особливостей юридич-
ного мислення різних народів і культур, ґрунто-
ване на конкретній правовій традиції, є на часі та 
обумовлюється необхідністю узгодження право-
розуміння, законодавства, правотворчості різних 
країн та правових систем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням держави та права з позицій юридико-
аксиологічного підходу займались: В. Графський, 
І. Ільїн, М. Елон, В. Єленський, В. Журавський, 
В. Лубський О. Лейст, М. Марченко, П. Музичен-
ко, Н. Оніщенко, М. Орзіх, А. Павлов, Р. Папаян, 
Н. Пархоменко, О. Скакун, М. Суворов, І. Суріков, 
О. Тер-Акопов, Є. Хоубел, В. Червонюк, Л. Явич та 
інші. При цьому, питання традиціоналізму стосов-
но політико-правової сфери, досліджувалось вче-
ними переважно як феномен правової культури, а 
висвітлення окремих аспектів релігійно-правового 
традиціоналізму, відбувалось через суміжні політи-
ко-правові явища, зокрема, правову та політичну 
ідеологію, правову систему, правосвідомість, право-
ві традиції та традиції у праві тощо.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Проте, у вітчизняному загальноте-
оретичному правознавстві поки що не приділено 
достатньої уваги дослідженню концептуально-ме-
тодологічних засад аналізу конкретно-історичної 
сутності правової системи України, яке б передба-
чало вироблення таких категорій і понять, в яких 
на теоретичному рівні адекватно відображена кон-
кретно-історична специфіка розвитку вітчизняної 
правової системи, з врахуванням впливу релігійно-
правового традиціоналізму, як в історії українсько-
го народу, так і сучасної правової дійсності.

Мета статті. З огляду на це, є доречним та на 
часі проведення ґрунтовного аналізу впливу релігії, 
релігійно-правових традицій та релігійних норм на 
процес трансформування концепцій праворозуміння.

Виклад основного матеріалу. Право усвідом-
люється як інструмент культури, що відображає 
цінності, які відповідають особливостям історич-
ного розвитку певної держави. Історичний роз-
виток держави та права тісно пов’язаний з істо-
ричними етапами виникнення та розвитку релігії, 
впливаючи один на одне у процесі свого розвитку. 
Серед найпоширеніших концепцій виникнення (по-
ходження) держави та права: патріархальна (Пла-
тон, Аристотель, Фільмер); насилля: зовнішнього 
(К. Каутський та Л. Гумплович) та внутрішнього  
(Е. Дюринг); расова (Ж. Гобіно, Ф. Ніцше), органічна  
(Г. Спенсер); договірна (Т. Гоббс, П. Гольбах, Г. Гроцій,  
Дж. Локк, О. М. Радищев, Ж.-Ж. Руссо, Б. Спиноза) 
та інші. Не останнє місце серед них займає теологічна  
(Ф. Аквінський) [2].

Таке різноманіття теорій походження держави 
та права можна пов’язувати з наявністю наступ-
них підстав: 1) існування різних історичних епох 
та вплив філософських, політичних, психологічних 
та ідеологічних (релігійних) фактів та течій; 2) не-
обхідність застосування сили з метою організації, 
управління та захисту населення у конфліктних 
ситуаціях; 3) специфіка окремого суспільного ладу; 
4) соціально-економічний розвиток, матеріальне ви-
робництво, розподіл праці, спеціалізація діяльності, 
історичний прогрес; 5) необхідність впорядкування 
відносин між людьми, врегулювання суспільних 
відносин тощо.

З огляду на те, що теологічна теорія походжен-
ня та розвитку релігії має тісний зв’язок з проце-
сом виникнення та становлення права і держави, є 
доречним детальний аналіз теологічної теорії ви-
никнення та розвитку права і держави. Це одна з 
перших теорій, що виникла для пояснення похо-
дження держави та права, за її допомогою можна 
простежити існування релігійних витоків у державі 
та праві. Означена теорія продовжує існувати як 
реакція на недосконалість соціального буття, не ви-
рішення національно-релігійних проблем держа-
ви. Її виникнення та розвиток може стимулювати 
пошук кращих моделей політичного управління і 
вибір традиційних інститутів влади та релігійно-
правових механізмів її забезпечення. Представни-
ками цієї теорії були релігійні діячі Стародавнього 
Сходу (Платон), середньовічної Європи (Фома Ак-
вінський – ХІІІ ст.), ідеологи ісламу (Р. Мавлютов,  
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М. Муллаєв, М. Садагдар, Абу Ханіф, Абу Шафії 
[18]) і сучасної католицької (Іоан Павел ІІ, Е. Корек-
ко, Л. Джероза, Дж. Клеін [7, с. 4]) та православної 
церков (о. Нікодім, м. Макарій, Вл. Ципін [19, с. 7]). 
Теологічна теорія доволі багатоаспектна, що пояс-
нюється особливими історичними та матеріальними 
умовами існування держав Стародавнього Сходу та 
Стародавнього Заходу (Греція, Рим).

Основна ідея теологічної теорії – Боже першо-
джерело походження та сутності держави: уся вла-
да від бога і є безумовною, обов’язковою та святою. 
Держава – це результат «божого промислу»; вона 
вічна, як і сам Бог; правитель наділяється церк-
вою правом керувати людьми та покликаний реа-
лізовувати волю Божу на землі; люди повинні, без-
умовно, підкорятись волі правителя. Саме ця ідея 
міститься у вченнях релігійних діячів (католиць-
ких, православних, мусульманських та інших). Те-
ологічна теорія справедливо відображає той факт, 
що держава з’являється одночасно з монорелігією, 
що мала велике позитивне значення: дозволяла 
встановлювати в суспільстві порядок; відображає 
об’єктивні реалії певного часу, а саме те, що пер-
ші держави були теократичними, вступ правителя 
на царювання освячувався, що надавало його владі 
особливий авторитет та безумовну обов’язковість 
[2, с. 10]. У більш пізній час цю теорію стали вико-
ристовувати під час виправдання необмеженої вла-
ди монарха [8]. Завдяки теологічній теорії вперше 
жорстко пов’язано разом такі поняття, як право та 
справедливість. У звичайних умовах відправлення 
влади здійснюється людьми від Бога, від його імені, 
але у екстраординарних умовах він діє і безпосе-
редньо (через одкровення, чудеса). Право створене 
Богом для регулювання життя людей та дарується 
людині через посередництво пророка чи правителя.  
Ф. Аквінський цю ідею розвив у вченні, за яким світ 
збудований на ієрархії релігійних форм (божої, ду-
ховної та матеріальної). Очолює ієрархію Бог. Духо-
вний світ очолює папа як намісник Бога на землі. За 
цим же ієрархічним принципом організовано і сус-
пільство: піддані підкорюються царям та світській 
владі, раби повинні підкорюватися володарям. Від-
повідно підкорення є і в системі законів [5, с. 70-71]. 
Ф. Аквінський поділяв закони на чотири види: 1) ві-
чній закон – це сам божий розум, що керує світом; 
2) природний закон – це відображення вічного за-
кону людським розумом. До нього відносять закони 
загального життя, бажання та потяг до самозбере-
ження та продовження роду; 3) людський закон – 
це позитивне право або діюче феодальне право, що 
виражає вимоги природного закону, яке підкріпле-
не санкціями. Цей закон необхідний для того, аби 
люди внаслідок гріховності не спотворювали при-
родний закон; 4) божий закон – це Біблія. Цей закон 
необхідний людям з двох причин. По-перше, в силу 
недосконалості людського розуму, що не дає мож-
ливості людям самим прийти до єдиного уявлення 
про правду; по-друге, Біблія повинна допомогти їм 
в цьому. Мова йде про правду-справедливість, яка 
у наступних природно-правових концепціях пра-
ворозуміння стала визначатись як природне (або 
природно-боже) право [3, с. 831]. Таку точку зору 
підтримував і православний богослов Іоанн Злато-
уст – із знищенням влади зникне увесь порядок 
і життя стане нестерпним, адже царська влада є 
схожою до влади Бога, тому особа монарха набуває 
великого значення як справжній цар, що все підпо-
рядковує законам Божим [9, с. 129]. Сьогодні бого-
слови вимушені пристосовувати та узгоджувати те-
ологічну теорію з новими знаннями про суспільство 
та закономірності його розвитку, використовуючи 

її положення у розвитку природно-правової теорії. 
Саме через призму Бога люди вбачали пояснення 
багатьох соціальних явищ, зокрема, права [2, с. 89].

Наведений аналіз теологічної теорії, пояснює 
походження релігії, релігійних явищ, держави та 
права, їх розвиток, підтверджує існування впливу 
релігії на виникнення та розвиток теорій, що по-
яснюють виникнення та розвиток держави і права.

В основі вітчизняних теорій виникнення права 
та держави знаходяться різні концепції праворо-
зуміння, ідеї яких обумовлені впливом цілого ряду 
факторів: політико-економічними умовами, паную-
чою ідеологією та релігією, рівнем державно-цер-
ковних відносин, використання релігійних норм у 
регулюванні суспільних відносин, що виникають та 
не знаходять відповідного врегулювання нормами 
права, домінуванням певного класу, чиї інтереси 
відстоюються тощо. Існування різноманітних на-
укових теорій праворозуміння та специфіка кожної 
з них пояснюється, з одного боку, особливостями 
історичного моменту розвитку правових явищ, з 
іншого – дуалізмом у розумінні феномену «пра-
во», протиставлення або співставлення природного 
та позитивного права, божого та людського права, 
права та закону, офіційного права та традиції тощо 
[5, с. 83]. На думку В. В. Оксамитного, дуалізм, що 
властивий праву пояснюється тим, що поруч з офі-
ційно діючим правом (юридична термінологія, пра-
вові інститути та установи, джерела права, зовніш-
ні законодавчі атрибути та процесуальні ритуали) 
зазвичай переважно застосовуються власні правові 
форми регулювання поведінки людей, які визна-
чаються зразками життя конкретного населення, 
традиціями або релігійними поглядами [14, с. 421]. 
М. Алексєєв, визначаючи основні типи розуміння 
природного права, не лишає поза увагою існуючий 
факт зближення природного права з правом божим, 
яке встановлене як вищий закон. Він зводить дуа-
лізм до того, що «всему произвольно установленно-
му противостоит непроизвольное, неустановленное, 
само по себе необходимо существующее; образцом 
таких свойств является природа; следовательно, 
неустановленное право природное или естествен-
ное» [1, с. 30].

Для розкриття та пояснення релігійних вито-
ків у виникненні держави та права, впливу релігії 
на розвиток правових явищ та праворозуміння є 
доцільним пояснити сучасний стан розвитку кон-
цепцій праворозуміння з акцентуванням уваги на 
природному праві, лібертарно-юридичному, лібе-
ральному, соціологічному, морально-релігійному 
підході, інтегративному, комунікативному та реа-
лістичному позитивізмі. Адже результати аналізу 
можуть бути використані та стати підґрунтям роз-
робки нової концепції праворозуміння.

Відповідно до положень природно-правової кон-
цепції праворозуміння, релігійне обґрунтування 
права неминуче веде до легітимації як релігійно-
виправданого існуючого у країні правопорядку і ви-
значення дотримання закону не тільки юридичним 
обов’язком, але і релігійним обов’язком. 

При розробці нової концепції, лібертарно-юри-
дичної (яка істотно розвивала та збагачувала при-
родно-правову традицію), В. С. Нерсесянц [13, с. 53] 
під сутністю права розуміє принцип формальної 
рівності (загальна рівна міра регуляції, свободи та 
справедливості), а під явищем – позитивні, тобто 
офіційно-владно встановлені нормативні явища, 
що мають законну силу примусово-обов’язкового 
правила (норм). З приводу лібертарно-юридично-
го підходу зазначимо на обов’язковій необхідності 
акцентувати увагу на соціологічному та релігійно-
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му аналізі права, адже уявити правові норми поза 
системою суспільних відносин важко [10, с. 107]. До 
того ж, Н. Варламова зазначає, що релігійні норми, 
абстрагуючись від первинних відмінностей, що при-
таманні людям, визнають їх формально-рівними та 
вільними суб’єктами. По суті, лібертарна концепція 
не заперечує існування примусових порядків, за-
снованих на іншому (моральному, релігійному) ре-
гулюванні [6, с. 7]. Лібертарне трактування права 
пояснює формальні критерії його обумовлення у 
системі соціальної регуляції: єдність і визначення 
релігійних джерел походження; двобічний імпера-
тивно-атрибутивний характер соціально-норматив-
ного зв’язку (зв’язок між суб’єктами соціального 
спілкування); формальна визначеність вимог на-
лежної поведінки, їх зведення до зовнішнього ви-
разу поведінки; соціальна організованість санкцій, 
централізованість у забезпеченні їх примусу і дер-
жавної монополії на застосування сили.

Дискусії з проблеми праворозуміння у 70–80 рр. 
ХХ ст. вивели три ланкову формулу права, відпо-
відно був визнаний інтегративний (синтетичний) 
підхід до права, що поєднує різні явища: правову 
ідею (природне право), норми (закон) і факт (со-
ціологічний бік права) на підставі нормативності 
юридичної системи. Необхідна корекція соціологіч-
ного визначення: право має розглядатись як осо-
блива реальна форма буття юридичної норми або 
актуальне право, а його положення має входити до 
основ ліберальної концепції права [12, с. 13]. 

Для вітчизняної юридичної літератури останні 
роки характерний інтерес до релігійних аспектів 
походження держави та права. Зв’язок держави 
та права з мораллю, релігією не викликає сумніву. 
Хоча розробка цієї проблеми й досі не відповідає 
її масштабам і значенню. До недавно, а інколи й 
сьогодні вчені дотримуються позицій марксистської 
традиції зневаження критичного ставлення до ви-
дової, в основному германської, історичної школи 
права, яка визнавала історичні традиції, звичаї, 
узвичаєння певного народу як детермінанти націо-
нального права. Є підстави розглядати моральні та 
релігійні принципи як ідейну основу теорії держа-
ви та права. Виникає питання про визначення мо-
ральних та релігійних цінностей, їх співвідношення 
(ієрархію) і зміст. При цьому, з точки зору праворо-
зуміння, моральні та релігійні цінності притаманні 
усій сфері суспільних відносин. Хоча, теоретични-
ми дослідженням права та правовідносин, релігій-
ному аспекту поведінки суб’єкта не приділяється 
належної уваги. Вітчизняні та зарубіжні вчені:  
М. Баймаханов, М. Байтін, В. Баранов, С. Боголю-
бов, В. Графський, Ю. Грєвцов, В. Гулієв, І. Ілієв,  
І. Коліхін, Ф. Кокошкін, О. Мартишин, Г. Муромцев, 
Г. Муртазаєва, В. Сорокін, М. Петровський, А. По-
ляков, протоієрей В. Ципін, здебільшого приділяли 
увагу питанням співвідношення права, моралі та ре-
лігії з позицій ліберальної концепції праворозуміння: 
релігійно-ліберальної, консервативно-ліберальної.

Як світоглядна основа юриспруденції, теорія 
держави та права покликана пояснити втілення за-
гальнолюдських цінностей у національній правосві-
домості, відобразити релігійно-моральні витоки та 
шляхи формування, використання позитивного ре-
лігійного потенціалу у процесі правового виховання. 
Як результат, може бути знайдено методологічний 
орієнтир, який дозволить подолати протистояння 
держави та релігійних організацій (різних конфесій 
та течій), і забезпечити стабільний правопорядок.

Серед сучасних концепцій праворозуміння зна-
ходить підтримку і погляд на право як на багатоас-
пектне явище, що має складну онтологічну струк-

туру. Інтегральна концепція права передбачає 
застосування, у цілях всебічного праворозуміння, 
різних методологічних підходів, серед яких особли-
ве місце займає феноменологічна соціологія, яка ви-
ходить з погляду на право як на інтерсуб’єктивний 
феномен, і герменевтику. При цьому, ряд методо-
логічних ідей можна знайти і при розгляді права з 
точки зору теорії комунікації (А. В. Поляков), яка 
є невід’ємним компонентом соціального існування 
суспільства [15]. Як комунікації можуть бути роз-
глянуті не тільки право, але і мораль, моральність, 
релігія, наука. Релігія є суспільним соціальним яви-
щем, складовим елементом якої є релігійні норми. 
Релігійні норми, як і правові, є різновидом соціаль-
них норм, їм притаманний особливий соціально-
релігійний напрямок регулювання суспільних від-
носин та комунікативність. Тож, не можна лишати 
поза увагою релігійні норми, їх ідеї, принципи дії 
під час визначення та розробки нових концепцій 
праворозуміння.

Швидкий розвиток теорії комунікації в останні 
роки примусив теоретиків звернути пильну увагу 
на перспективу отримання нового теоретико-пра-
вового знання, у центрі якого буде знаходитись 
релігійна концепція самого права як однієї з форм 
комунікації. Як інтерсуб’єктивне соціальне явище 
релігійні норми виникають у результаті текстуаль-
ної об’єктивації і легітимації соціальних практик, 
що мають «імперативно-атрибутивне» психічне 
значення і соціокультурний смисл.

На нашу думку, релігійні норми передбачають 
нормативну комунікацію, у цьому аспекті вони по-
стають як релігійний порядок комунікативних від-
носин, які виникають на основі релігійно-норма-
тивної інтерпретації різних релігійних текстів, що 
мають як вербальний, так і невербальний харак-
тер; як специфічний різновид інтерсуб’єктивної, 
комунікативної діяльності віруючих та інших 
суб’єктів релігійних відносин, результати якої 
об’єктивуються у релігії, культурі, у соціальних та 
релігійних інститутах, у релігійних текстах і вті-
люються у релігійній свідомості, релігійних припи-
сах і релігійних відносинах, діяльності та поведінці, 
які утворюють єдину релігійну структуру. Повно-
важення і корелятивні їм обов’язки, в основі яких 
знаходяться релігійні норми як загальнозначимі та 
загальнообов’язкові правила реалізуються у кому-
нікативній релігійні поведінці суб’єктів релігійних 
відносин. Смисл релігійних норм визначається як 
встановлення релігійно-нормативного регулювання 
специфічного виду суспільних відносин [15, с. 16]. 
Релігійні норми мають розумітися як соціальна ці-
лісність, тобто осмислені і соціально визнані (пози-
тивно цінні) нормо відносини. Вважаємо, що за цим 
підходом релігійні норми не є релігійними текстами, 
якщо під текстами розуміти систему знаків, тобто 
систему матеріальних предметів, які відтворюють 
якості, відносини деяких інших предметів; резуль-
тат об’єктивації певної практичної релігійної пове-
дінки, із застосуванням положень нової концепції, 
у межах якої акумулюються базові принципи сус-
пільства, які є критерієм для легітимації релігійних 
текстів та норм.

Авторська концепція реалістичного позитивізму, 
запропонована Р. О. Ромашовим [16, с. 104-105], є 
спробою осмислення права як теоретичної абстрак-
ції та реального явища, що займає важливе місце 
у процесі людської життєдіяльності та виступає 
як найбільш вагомий соціальний регулятор. Право 
може розглядатися як діюча система норм, оціню-
ватися з точки зору соціального явища та втілення 
релігійних ідей і принципів під час врегулювання 
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специфічних суспільних відносин. У подальшому 
розвитку правової теорії необхідно органічно по-
єднувати життєво важливі та практично значимі 
положення природного та позитивного права, у по-
слідовному наповненні змістом позитивного права 
духом та принципами природного права, ідеями 
релігійних норм [10, с. 108)], що допоможе ство-
рити нову узагальнену (синтезовану, інтегральну, 
філософську) юриспруденцію з метою узагаль-
нення усього накопиченого матеріалу (соціального, 
правового та релігійного) [4, с. 111, 117]; заснувати 
тезу про соціально-релігійну обумовленість права 
і створити концепцію про право як юридично за-
хищений інтерес. Релігійні ідеї мають визначати у 
нормотворчій сфері позитивного права основні цілі 
та нормативно-ціннісні орієнтири, що обумовле-
ні моральними задачами, на які держава має орі-
єнтуватись у сьогоденні та майбутньому. У цьому 
випадку виникатимуть передумови для досягнен-
ня результативності права, яка, на думку Р. О. Ро-
машова, є складовою реалістичного позитивізму та 
покращить правовий вплив на поведінку суб’єктів 
суспільних відносин [17, с. 30]. Такі фундаментальні 
виміри правової реальності здатні визначити нове у 
вітчизняному праворозумінні.

Розглянуті нами концепції праворозуміння під-
тверджують релігійні витоки права, зростаюче зна-
чення релігії у вирішенні проблем сучасного пра-
ворозуміння, які викликають зацікавленість вчених 
юристів України, за самими різними підставами, і 
пов’язані з необхідністю розробити концепцію роз-
витку вітчизняної юридичної науки.

Самобутністю національного правосприйняття 
є поєднання юридичних, моральних та релігійних 
основ. Право і релігія є об’єктивними регуляторами 
поведінки індивідів у суспільних відносинах. Тому, 
на нашу думку, повинна відбуватись не конверген-
ція права і релігії, не релігізація права, а диверси-
фікація релігійних начал у правову матерію, тобто 
їх поширення між різними активними компонен-
тами правової сфери з одночасним їх втіленням у 
юридичній науці. Так, наприклад, норми церковно-
го права, засновані на християнських канонічних 
принципах, регулювали шлюбно-сімейні відносини, 
гармонійно поєднуючи правові норми та релігійні 
приписи [11, с. 190]. Тому, на нашу думку, релігійна 
норма, як важливий соціальний регулятор суспіль-
них відносин, повинна бути орієнтиром для нормот-
ворця. Релігійні і правові норми є однопорядковими 
соціальними явищами, об’єктивними регуляторами 
поведінки індивідів у суспільних відносинах. Релі-
гійні норми мають визначати у нормотворчій сфері 
позитивного права основні цілі та нормативно-цін-
нісні орієнтири, що обумовлені моральними задача-
ми, на які держава має орієнтуватись у сьогоденні 
та майбутньому.

Релігію можна розглядати як спосіб мислення, 
світогляд; особливе, надприродне явище, результат 
надприродного зв’язку людини з Богом; особливий 
вид духовного пізнання; форму суспільної свідо-
мості людини; специфічним регулятором соціальної 
поведінки тощо. Природа, зміст та сутність релі-

гії в суспільстві історично змінювалися, залежали 
від установленого політичного ладу країни, стану 
державно-церковних відносин в ній, та інших чин-
ників. Церква, як об’єктивно існуючий соціальний 
інститут, неминуче знаходила гідне місце в систе-
мі соціальних відносин. Нажаль, вплив релігії на 
суспільне життя не є прогресивно зростаючим. Він 
поступово змінюється, що веде до послаблення ре-
лігійних настанов, їх впливу на суспільство та ін-
дивіда. Це пов’язано з вивільненням від релігійного 
впливу всіх сфер суспільного життя, з позбавлен-
ням релігійних інститутів соціальних функцій, за-
міною релігійних уявлень передовими науковими 
поглядами.

Висновки і пропозиції. Отже, підсумовуючи на-
ведено зазначимо, що процес виникнення та розви-
тку релігії тісно пов’язаний з етапами виникнення 
та розвитку суспільства, суспільної свідомості. Роз-
виток релігійних уявлень та релігійних норм від-
бувався у всіх культурно-історичних регіонах не 
однаково. Оскільки релігія явище багатогранне та 
неоднозначне і впливає на різні сфери життєдіяль-
ності людини і суспільства, то її сутність необхідно 
розглядати з різних аспектів: міфологічних, філо-
софських, антропологічних, психологічних, соціо-
логічних, функціональних історичних, теологічних 
та інших. Трактування сутності права з позицій 
релігійно-правового традиціоналізму є невід’ємним 
елементом теорії праворозуміння і може функціо-
нувати як у поєднанні з філософським і природно-
правовим типом, так і існувати як окремий неза-
лежний підхід до інтерпретації права. Це можливо 
шляхом об’єднання різних уявлень про право, що 
виражені у традиційних підходах теорій: природ-
ного права, нормативізму (позитивізму, юридично-
догматичного позитивізму), лібертарно-юридичній, 
ліберальній, соціологічній, морально-релігійній, ін-
тегративній, комунікативній, реалістичного пози-
тивізму та засновані на релігійних принципах та 
ідеях, тобто містять в своїй основі релігійні витоки 
праворозуміння. Оскільки існує динамічний зв’язок 
релігії та права у процесі переходу до нового пра-
ворозуміння і розробки сучасної правової парадиг-
ми у вітчизняній юриспруденції, адже справедливо 
відмічено, що у праві зберігають не тільки традиції, 
але й віра у всевишнього, який освячує шлях праву 
у соціальному світі і кожний раз, коли суспільство 
перебуває у кризі, воно інстинктивно звертає увагу 
до джерел і відшукує там «знамення». При цьому 
інтегрована юриспруденція може бути одним із спо-
собів подолання кризи у сучасному право розумінні. 
Використання специфіки релігійних концепцій по-
ходження держави та права, державотворення та 
правотворення у розробці інтегративної юриспру-
денції забезпечить теорії права соціальне спряму-
вання і дозволить подолати, обмежене західною 
правовою традицією, існуюче сьогодні право розу-
міння; визначить можливість утвердження нового 
праворозуміння на основі прагматичного підходу, 
практичною доцільністю, в якому має враховува-
тись уся система соціальних факторів, що визначає 
право, у тому числі, релігійно-правові традиції.
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Аннотация
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Summary
Theoretical aspects of religious and law traditions as methodological principles of establishing the nature of the 
law system, taking into account the historical and law features of its development and the gradual development of 
scientific views on religious and law phenomena in accordance with a certain understanding of the concept of law. The 
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