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ЮРИДИЧНИЙ РАКУРС 
МОРАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ·ЛОУРЕНСА КОЛЕЕРГА 

Сnіввідношення між nравом і моралmо, відрив моральної 

свідомості від правової поведіюси завжди були у фокусі філос.офії пра

ва , хоча у вирішенні цього питання різними вченими існує Змістов·на 
різниця . Так, В.Соловйов [1] визнавав' ' ·Лише кількі'сtW;-, а 'Не' Якkну 
різнИцю ~!Їж правом і мoparuno, стверджував підпо.рЯдІ(у:ваіlіія ' rір~ва 
моралі . Право, з точки зору В . Соловьова, є певний ':мію'мум r:..topaлi , · й 
"нюкча ;-юка· ' . П . Новгородцев [6] не погоджувався з поfhяД6~І на 

теорію права як на · 'етичний мінімум", яRИй вимагає "З"дійснення 
відповідного ~tіні~Іуму добра і скасування певного з.rta. Він наполягав 

на думці , що поділ права й моралі можливий лише в · теорії, у 

суспільном~' житті вони діалектично співіснують [6 , c.l62]. 
Б . Кистяковський , навпаки, вважав, що "право не може бути постав

.ТJено пору~і з такими духовними цінностями, як наукова істина , мо

ральна досконалість, релігійна святиня. Значення його більш відносне, 

його зміст створюється почасти мінливими економічними й 

соціальними умовСІми" [8, с . З] . Вирішення · питанюІ співвідношеню1 

права й моралі , ~юрСІльної свідомості й моральної поведінКи актуальмі 
й сьогодні . '·.:. Існує єдність права з моральними принципами, викла
денИми в біблії . А тлумачити біблійне в контексті законослухюшості -
цілком заслуговує уваги",- вщ1жає М.В.Цвік [Цит. за : З, с . 2]) . У цьому 

русJТі досліДжеііня провадИлись не тільки правознавцями і філософами, 
а й психо.rrоrам'И . ' 

ме+~\' 'щі}І~у'' ~оботи полягає саме у з'ясуванні співвідношеню1 мо
ральної свідоМ'оffі і правової поведінки завдяки здійсненню етико -
нщ:J~іативноrо 'АИ,\'.іІіЗ'у стадійної теорії морального розвитку Лоуренса 
Колбе15tі1 ~ · ·~ · · ·· · 

Досить визначний ф"акт житrя самого Л . Колберга (1927-1987 рр . ) , 

rІов · Я~~1Ний · із другою світовою війною , спонукав його зайнятися пи
т;Інням сrіівnідношеши с8ідомості і поведіюш. "У йоrо )!Штті був 
nеріод, коли він переживав к~изу ідентичності й нс1магався · визначити 
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свою позицію щодо ставлення до норм суспільства ." [Цит. за : 2, с . 5] . 

Під час війни торговельні кораблі виконували не ті.ГІьки свої пря~І і 

обов'язки, а й контрабандно перевозили з Європи до Палестини євреїв . 

Л . Колберг був в екіпажі корабля й розмірковував над питанням роз
ходження норм права і норм моралі . Пізніше він висува є гіпотезу . 

згідно з якою мораль розвивається протягом усього життя людини . 

Оскільки цей розвиток має стадійний поступовий хара ктер, то можна 
створити метод, ЯІ<ИЙ з' ясує критерії рівнів моральної свідо~юсті .'Ію

дини . 

'·Дійсно, якщо добро і зло - це основні етичні поняття і якщо 

відповідно до цього центрального питання моралі поста є питання про 

вибір (добра або зла), то роль знання в поведінці , на що вперше звер

нув увагу Сократ, набуває першочергового значення" [Цит. за: 7. 
c.l24]. Проте Л. Колберг вважає інакше : сьогодні людина може добре 

знати, що є гарний вчинок, але поводитиметься ююрально. Учений '3іІ 

допомогою лабораторних експериментів встановлює. що само по собі 
гарне знання норм моралі і внутрішньо-особистісне погодження з ни 

ми не ·є показниками високої мора.ГІьності особистості . Людина ~южс 

бути переконана , що "красти - '3ло", "говорити кривду - погано .. . 
·'взятий обов'язок потрібно виконувати" тощо, але за деяких умов вон; І 
все-таки поводиться всупереч усвідом.mованим моральню·І правилам. 

Для дослідження моральної свідомості Л . Колберг розробив 9 ди

лем, у змісті яких стикаються . норми права й норми моралі . Учени іі 

· вважав, що він зіштовхує вищі й нюкчі цінності людини . Розгляне~ю 

найпопулярнішу дилему . У Європі жінка вмирає від особливої фор~111 

раку . Є тільки одні ліки, які , на думку лікарів, можуть її вилікувати . Це 

форма радія, нещодавно відкрита фармацевтом у цьому ж місті . Виго 

товлення ліків коштує великі гроші , але винахідник бажає .отримап І 

суму в 10 разів більшу, ніж ціна складових компонентів. Фармацев1 

сплатив 400 дол. США за радій, а бажає отршшпи 4000 дол. за неве 

личку дозу . Хайнц, чоловік хвороі:, обійшов усіх знайом их з метою 

позичити в них грошей і використав усі легальні ~южливості , але зміt 

набрати лише близько 2000 доларів . Він звертаєтьсн до фарщщевп1 ·1 

проханням продати ліки дешевше для вмираючої дружини або прий 

няти частину суми, а решту зобов ' язується сплатити пізніше. на що 
той не погодився і сказав: "Ні , я відкрив ліки і бажаю добре на ни :-. 

заробити, для чого й використовую всі законні можливості" . Після ці є'1 

розмови Хайнц вирішує викрасти ці ліки з аптеки . 

Більшість учасників експериментів на Запитанюt: "Чи повинен 

Хайнц красти ліки?" - відповідали ствердно. Отже. здавалося б , що 

вони визнавали цінність людського життя вище цінності власност і . 
·:, 
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Але з· ясувалося, що істина не завжди на боці такого nрямого виснов

ку . Так. тайландські діти були вnевнені в тоМу, uio Хайнц nовинен ви
красти ліки . але мотив такого рішення зовсім не стосувався цінності 

!Іюдського життя . Сnрава nолягала в тому, що інакше, якщо жінка nо

мерла б. Хайнцу довелося витратити значно більшу суму на nохорони 

дружини . Деякі з ресnондентів-американців давали nозитивну 

відnовідь на заnитання дилеми, а!Іе тут же швидко змінювали своє 

рішення, якшо шлося про незнайому (чужу) вмираючу JПQдину . Отже, 

для них вища цінність є не життя людини взагалі, а саме життя близь

кої. (коханої) JПQдини. 

Звернімо увагу на те (і це здається нам найважливішим), що жоден 

і3 ресnондентів не вказав на можливість, яку, на наш nогляд, мав' 
Хайнц. - привернути громадську думку до вирішення своєї nроблеми. 

Це можливо було зробити чере3 3асоби масової інформ~ції, благодійні 
фонди й організації, організації захисту nрав сnоживачів, через nро

фесіональні сnілки лікарів, фармацевтів та ін. Громадська думка могла 

б мати досить сильний вnлив на винахідника. Крім того, сам Хайнц міг 

проявити себе як nідnриємець, пообіцявши фармацевту шалену рекла

му його ліків через демонстрацію вилікуваної дружини. І , нарешті , 

Хайнц не ·1робив спроби отримати кредит у банку. Інакше кажучи, Чо
ловік не використовує всіх легальних можлтивостей, як у цьому нама

гається nерсконати нас Л.Колберг, а досить швидко nрий.\іає рішення 

піти на порушення закону. Звичайно, часу обмаль. Але якщо Хайнца 

ліймають при вчиненні крадіжки .. то часу буде загублено ще більше, 

аніж іти законним шЛяхом . Психо.ІJоrічні особливості чоловіка вказу
ють на11·1 на те. що він не зовсім nасивиз JПQдина, щоб оnускати руки : 
він же ·3м іг швидко зібрати по;ювину необхідної суми, активно 

спілкується '3 лікарями та фармацевтом . Отже, його завдання - nривер

нути увагу суспільства до своєї nроблеми, nідняти їі до рівня 

сусnіЛьної. Якшо у сусnільстві цінність JПQдського життя щось зна

,;ить. то : безумов~о, громадський тиск nримусив би в:Йііахї.Щ.ика 
'3мінити своє рішення. 

Розглянути всі 9 дилем нам не дозволяють межі статті, але й на 
прикладі однієї з иих, тиnової для концеnції Л.Колберга (та ще й 

найбільш поширеної), ми бачимо серйозну методологічну помИлку їі 
автора . Справа полягає в тому, що автор моральної теорії свідомо 
·1іштовчє різні цінності, рангую'ш їх як вищі й нижчі . І в цьоМу нё 
було б нічого негативного , якщо Л . Колберг не ВІLХОДИВ би з розуміння 

··. . ' .• . . 
того, що '3а кон завжди протистоятиме моральним нормам, 1 якщо не 

всім ;· то хоча б деяким . 

Л.Колберг, будуючи свою моральну теорію, виходить з 



обов' язкового конфліkrу між нормамн права і нормами моралі , і мо
р~шьна норма в цій дуелі завжди оціюоється ним як вища, а норма пра

ва - як нижча цінніСТь. Крій того, на законодавство вчений поглядає як 

на незмінну • констан:ту , хоча насправді воно зміюоється й може бути 

зміненим . В.ііі аналізує дані респондентів тільки за віком і місцем про
живання. міЖrrtим як 'індивідуально-психологічні характеристики уча

стників'"еt<сnерименту значно різноманітніші. Якщо за основу 
логічноrо nоділу респондентів взяти таку ознаку, як ставлення до чин
них правових · норм, то внаслідок цього з' являються чотири •щени 

поділу: а) законослухняні громадяни; б) особи, які порушують закон. 
зневажають правові норми; в) громадяни, які прагнуть змінити правові 

норми~ Якшо вонИ їх не влаштовують; г) люди. що намагаються обійти 

3акон';r>фбрмалміо' не порушуючи правових норм [10, c.llS]. Хайнц, 
геройпдилеми з ; мабуть не порушує закони в буденному житті , але в 
екёtрfйjрДИнарній ситуації він не знаходить іншого ріШення, як іти на 

f<онфЛікт іЗ'законом. За своїм психі'ІНИМ складом він яв~о' не може шv
kати tакьrо вИходу зі становиша. як це робив би 'ііреДсіавішк групи З · 
сколихнути громадську думку щодо '.!мінення або Дсіп6внення правової 

норми. А ось шукати легальні шляхи вирішенНя сІrіуації, як це робив 

би представник групи 4, безумовно , під cИ.rry Хії'йнцу . Те, що практwІ
но всі респонденти не бачили інших, за поруШенНЯ закону, шляхів ви
ходу з проблеми, свідчить про те , що ~онІі належать до однієї групи 
ставлення до закону. Таким чином. Л. Колбергу необхідно бу.rіо ре
тельніше підбирати ресnондентів;' вар' юваtи ресnондентську ви:бфі<у 
не тільки (а може, й не стільКи)· ~а і віком Тмісцем проживання, а · врахо
вувати якщо не всі, то хоча б деяКі особиСТісні психологіЧні СТруКТури . 

Ця значна помилка Л.Колберrа~ звичайно , негатйвіІ:о впліtває на отри-
мані ним результати. ' 

Ще один важливий момент: Міркування ресnонДента і його дії в ре

альній ситуації - зовсім не одне й те ж саме. ПрИ ·лабораторному 
аналізі працює розум, що грунтується на сформомному світогляді. У 
життєвій ситуації емоції присутні в незрівнянно більшій кількості . Во
ниї можуть підкорятися розуму. а можутЬ · і не підкорятися ; це зале

жить від індивідуально-психологічних особливоСтей людини, від сту
пеня значимості ситуації, від низки інШих чинників, але їх наявність у 

дійсній ситуації не можна не враховувати. Іншими словами" лабора
торний експеримент завжди потребує nоправки, лабораторної реалії не 
існує, а є уявлення, яке базується як на самовизначенні особистості , 
так і на чеканнях інших людей . Аналіз лабораторних досліджень вима
гає "трансцендентального засобу ролляду, для якого у фокусі пред
метності виступає лише бутійна вюначеність, визначеність як буття" 

140 



[Цит. за : 9. c.l84]. 
Л.Колберг проводив лонгітюдні дослідження й отримав результати, 

які дозволили йому зробити висновок, що залежно від віку рівень мо

рального розвитку змінюється- він зростає. Але це зростання йде не 

автом~тнчно, як зростання живої іСтоти. Моральне мислення mодини 
проходить декілька етапів- від нюкчого розвитку до ·в.Ищого. Операції 
морального мисленнЯ на кожній стадії конструюються самим 

суб ' єктом за тими ж принципами. що й при побудові операційного 
інтелектаза концепцією Жана Піаже [Див.: 12, c.lOl-108~ ' 111-04]. 

Л . Колберг стверджував, що в процесі переходУ віД 'мораЛьної 
. • • •• • • . ! , ·,.'':і'. 

свщомосп до дн минає деюлька еташв, а саме : деоитичю судження, 

прийняття рішення, покладання на себе відповідальності ·· За дії, 
інтерпретація моральної ситуації. специфічні вміння й еГо-контроль 
(або сила волі). Чим вища стадія морального розвитку, тим активніше 
свідомість сполуЧується З' дією. Учений зафіксував факТор, якИй галь
мує реалізацію моральнИх дій. Ним є феномен Квазі-обов' язку. Jhодина 
бере на себе певні обов' язки щодо свого оточення, трудової спільноти, 
родини тощо. І це становлеНИя може переважати перед суспільством у 
цілому. перед усім mодёТвом . Погляд на моральні зобов'язання перед 

родиною. професійною 'спільнотою. партійним угрупованням як на 

квазі-обов · язки, які завждИ гхарактеризуються Як нижчі від загально

людських моральних норм, ступає собою той факт, що мораЛьна ПЬ
ведінка починається не з абстраКтної деклараЦіl' про моральне знання, 
а з конкретної поведінкИ, став.йе'ння до свого найбЛижчого оточення. 

Досліджуючи Поведінку лЮдей у реальноМj-'.Житті Л.Колберг при
ходить до висновку, що орієнтація на групові норми, на Квазі

обов· язки для членів тих чи інших партій або фракцій є найбільш 

змістовною в політичних ·ситуаціях. · Яскравим прикладом кв·азі
обов ' язку він вважав повеДінку уч·астників Уотергейнської справи в 

1972 р. , коли в період підготовки до перевиборів президента Р.Ніксона 

вищі чини Білого Дому вчинили низку злоЧинів. Аналіз свідчень на 
суді цих сенаторів 'дозволив Л.Колберrу зробити висновок, що всі вони 

керувалися квазі-обов'язками щодо группи Р.Ніксона та до нього са
мого [Див .: 2, с . 9]. Квазі-обов'язки (і з точки зору вченого, цЄ є майже 
правилом) постають перешкодою до виконання дійсно морального 

доброчесного вчинку. 

Розвиваючи ідеї Ж.Піаже щодо операційності мислення, Л.Колберг 

доводить, що система "моральних операцій" має такі ж властивості, 

зворотності і рівноваги, які притаманні логіко-математичним опе

раціям . Зворотність "моральних операцій" забезnеЧується вміння·м 
суб' єкта залучити на свій бік інших учасників морального конфлікту. 
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Він зафіксував 5 рівнів розвитку моралі [Див.: 12, с . 162 , 163]. 
Рівень 1 - доконвенціональна мораль, який має дві стадії : (а) діти 

вважають моральні нор·ми незмінними і (б) діти орієнтуються на ре

альні наслідки вчинків, незалежно від того, навмисно чи ні скоєно той 

чи інший вчинок. Учений вваЖає. що ці дві стадії харакrеризуютьсІІ 

відсутністю зворотності "моральних операцій". 

Рівень 2 - конвенціональна мораль. Він також складається з двох 
стадій: (а) стадія 3,' на якій ще не побудовано цілісної ієрархічної сис
теми цінностей і (б) стадія 4, де людина розглядає суспільну систему 

цінностей як більш авторитетнішу ніж права індивідуальних представ

ників суспільства. 

Рівень З - постконвенціональна мораль. Він теж складається із двох 

стадій - 5-ї й 6-ї, загальною характеристикою яких є те. що лЮдина 
оперує універсальними принципами справедливості . Основне питання , 

вирішуване предсТавниками цих стадій - яка моральна валідність цієі 
соціальної системи. Більшість людей, на думку науковця, знаходиться 

на стадіі 5, де пріоритетними вважаються індивідуальні права , яю 

суспільство повинно максимально підтримувати. Представники 6-ї 

стадії розг.гщцаютЬ суспільство в системі всього людства. Оскільк11 

емпірічний матеріал свідчить, що лише незначна кількість людей ке

рується універсальними принциnами сnраведливісті й поваги до лю

дини, Л.Колберг визначає цю стадію як теоретичну, хоча під впливом 

деяких ситуацій стадію 6 часом критикують nредставники поперед
ньої, 5-ї стадії. З точки зору вченого , Люди l!a стадії 6 не тільк11 
підтримали б прояв громадської непокори в разі несправделивих акці~і . 

а й самі брали б у них участь. 

Висунута Л.Колбергом концепція зазнала критики з боку низю1 

психологів. Більшість зауважень стосувались абсолютизації ним 

когнітивного підходу, його невизнання етнопсихологічних особливо
стей ментальності [Див.: 11, с . 3,4]. Дійсно, якщо "теоретичне самови 

значення у своєму ' nроцесі ніколи не слідує закону Поступового ро·І · 
витку, g завжди служитЬ виразом морального стану · того народу , н 
якому з'являється, й того часу , коли приходить" [Цит. за: 5, с.27-28] , то 

й індивідуальна моралЬна свідомість не слідує закону поступового 

розвитку : вона може виникати у дорослому віці, у дитячому, а може не 

сформуватися зовсім, що відображає рівень моралі в суспільстві 

О . К.Дусавицький, проводячи природний, а не лабор'аторний експери
мент, доводить, що вік не має ніякого значення для оволодіння мо

ральною· дією [4, с. 76-85]: діти одного віку, як прінНшо, демонструюп. 
різні стадії моральної"свідомості. : 

і'· 

Л.Колберr приділЯє велике значення взаємодії однолітКів для за -
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своєння моральних дій, алеж, з нашої точІ<И зору, моральна поведінка 

засвоюється зі спостерігання за діяльністю батьків та інших дорослих. 

Так, російсьІ<Ими вченими було доведено, що на ціннісні орієнтації 

підлітків впливають також вчителі , їх поведінка, світогляд [Див.: 13 , 
с.56]. Навіть 4-б-річні діти вже усвідомлюють такі основні моральні 

принципи, як справделивість , благополуччя своє та інших . 

ТаІ<Им чином , моральну теорію Л.Колберга не варто використову

вати як методологічне підгрунтя педагогічної концепції вихованю1 

деонтичної свідомості дітей, бо названі нами недоліІ<И, а саме : 

- жостІ<Ий зв ' язок віку дитини з розвитком моральної свідомості ; 

- ігноруваню1 національно-к;r:.~ьтурних особливостеk 
- відсутність онтологічного аналізу моральної свідомості в кон-

тексті світогляду особистості ; 

- дослідження моральної свідомості поза контекстом правової 

свідомості ; 

- аналіз респонденстської групи лише за віком і місцем проживан

юІ без урахування індивідуально-психологічних властивостей особи

стисті : 

-погляд на законодавство як на незмінну константу; 

-обов ' язковість конфлікту між нормами права й нор;щши моралі ; 

-розгляд 1\!Оральної норми завжди як вишої цінністі , а норми права 

- як нижчої; . 
- погляд на моральні зобов'язання перед родиною, професійною 

спільнотою , партійним угрупованю1м, які завжди характеризуються як 

нижчі , ніж загальнолюдські моральні норми,- як квазі-обов ' язок; 

,... вказують на небездоганність стадійної теорії. Основний недолік 
моральної теорії - принципове протиставленю1 правової і моральної 

nоведінІ<И. 
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Рецепзуt:~ш иові видшuш 

РЕЦЕНЗИЯ 

А .А. Пииаев. Курс лекций по Общей части 

уюловиого права УкраиnьІ (Харьков, 2002). 

Вь1ход в свет учебной литературьІ, базирующейся на Уголовно~; 
кодексе УкраиньІ 2001 г. , представляется весьма значюrьш, ибо по:шо

ляет изучаюІЦJім курс уголовного права освоять данньrй прс;щет с 

учетом всех новелл, внесеннЬІх в уголовно-пр<Івовую доhтрину новьш 

отечественньrм законодательством . В зтой связи заслуживает внима

ния "Курс лекций по Общей части уголовного права УкраиньІ" . (Харь

ков: Харьков юридический, 2002). Его автор - доrпор юридических 

наук, профессор А.А. Пинаев. Зтому ищанию предшествовало появ

ление курса леrщий, изданного в 2-х отдельньrх книгах: А.А. Пинаев . 

Курс лекций по Общей части уголовного права: Кн. 1: О преступпении 
(Харьков, 2001). Курс лекций по Общей части уголовного права : Кн. 

П: О наказании (Харьков, 2002). 
В рецензирусмьrх работах достаточно полно и обстоятельно изла 

гаются все темь1 nрограммЬІ курса общей части уголовного права . Ос

вещая те или инЬІе вопросЬІ, автор основьшает их на нор~rах УК 200 І 
г ., опираясь на nрактику применения уголовного законодательства. а в 

ряде случаев nриводит в порядке иллюстрации примерьІ гиnотетичс

ского характера. Можно констатировать , что кииги написаньr на доста

точно вЬІсоком профессиональном уровне. Изложеннь1й материал от

личается четкостью формулировок, логичностью и nоследовательно

стью. В основу системьr курса лекций А.А. Пинаев обоснованно поло
жил систему Общей части Уголовного кодекса. Каждая лекция · пред
варяется планом и завершается спИском рекомендованной по данно і1 
тсме литературьr. При освещенн\'{ МНОГ~Х вопросов автрр не ·то!і ь'ко 
приводит собственньrе трактовки, но и указьшает позиЦИи других уче
ньrх , дает · им соответствующий анализ. В зтом смь1сле рассматривае

мая работа вьшолняет полезное ориентирующее зшІ•Існис для студен

тов, способствует тварческому осмь1слснию ими актуальньrх пробл.е~r 

' '; :~ 
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