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ПЕРЕДМОВА
Право є тим явищем, що супроводжує людину протягом всього життя.
Чи не кожен крок життєдіяльності пов’язаний із певним заданим порядком,
якому потрібно слідувати? Питання права турбувало і продовжує турбувати
не лише юристів, але й економістів, політиків, і, зрештою, усіх пересічних
громадян. Людина зустрічається із правом набагато частіше, ніж може здатися на перший погляд. Скрізь, де є порядок, присутній правовий зміст.
У суспільстві завжди покладалися на інтуїцію, що право є чимось невід’ємним для життя. Спілкування на всіх рівнях пронизане впорядкувальними процесами та такими ідеями, як договір, справедливість, свобода, рівність,
благо, підкорення тощо. Співіснування ніколи не відбувається хаотично,
завжди є задані правила. Такий дискурс наштовхує на думки про невід’ємність права для буття людини. Ми звикли розуміти право як певний інструмент впливу, регулятор, який обов’язково знаходиться у чиїхось руках, але
звідки походить сама впорядкувальна сутність? Можливо, від людини, Бога
чи держави? Диференціація таких витоків говорить про присутність правової сутності у всіх сферах людського існування: від ментальної до матеріальної. Різні світогляди обумовлювали різне ставлення до права, до його походження, характеру, але вихідний правовий зміст завжди залишався. Жоден
правитель, жодна ідеологія не змогли позбутися права. Звідси випливає, що
право – це не просто інструмент, це невід’ємна складова буття. Право – це
не частина ідеології чи політики, воно має свій окремий автономний зміст.
Що дає підстави для існування правового світу? Це однозначно не людина, яка від народження закинута у цей світ і розкриває для себе його правила. Це точно не держава, що лише користується правовими ідеями і переводить їх у формальний вимір. І це точно не природа, у якій ці закони завжди
були як задані. Аргументом для існування правових явищ та процесів є
правове буття як абсолютна присутність правових змістів у бутті як такому.
Юридичній науці відомі різні типи праворозуміння, які пропонують різний генезис права та його атрибутів. Втім, кожен такий пошук правових
витоків зводився до відстоювання регулятивної переконливості того чи іншого явища, що було обумовлено особливостями світогляду конкретної епохи. Метафізика, природа, психіка людини, соціальні зв’язки, держава – це
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лише середовище концентрації правових ідей, а не джерело їх походження.
Ми не можемо ствердно дати відповідь про генеалогію правових змістів,
але точно можемо виявити їх як невід’ємну присутність у світі явищ та процесів. Отже, питання про право первісно зводиться до питання про буття.
Розкриття категорії правового буття в юридичному дискурсі дозволить
подивитися на право як на онтологічну структуру, без якої існування суспільства немислиме, а також розпізнати саму людину як істоту правову.
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