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Актуальність теми запропонованого монографічного дослідження не викликає сумніву, адже 

життєдіяльність людини, в межах правового поля держави, відбувається як постійна боротьба 
протилежностей між правомірною і неправомірною поведінкою, через мотиви та чинники, що 
впливають на неї. Входження людини у правове поле держави в процесі її життєдіяльності, 
відбувається на основі внутрішніх життєвих планів, стратегії й установок на основі норм 
позитивного права та природно-правових цінностей.  

Розглядаючи концепцію юридично значущої поведінки людини в правовому полі, авторка 
доводить, що таке дослідження є реакцією насамперед на абстрактність змісту існуючих концепцій 
праворозуміння, основаних на звичайному емпірично-аналітичному методі дослідження, тобто на 
аналізі певних припущень і дефініцій.  

Авторка влучно зазначає, що для всебічного розгляду особливостей загальнотеоретичних 
аспектів поведінки людини у позитивно-правовому полі держави важливо акцентувати увагу на 
проблемах, що стосуються можливості вибору людиною видів юридично значущої поведінки, а 
також на проблемах самооцінки, системи цінностей, ціннісних орієнтацій та свободи.  

Актуальність науково-теоретичного пошуку авторка наукової роботи засвідчила й довела 
переконливо й об’ємно – із залученням для мотивації вибору емпіричної та методологічної бази 
дослідження.  

У дослідженні повною мірою з’ясовано мотиви поведінки людини та чинники, які впливають 
на їх формування, а також розмежовано позитивну та негативну поведінку людини в контексті 
юридичних наслідків. 

Після ознайомлення із текстом монографії можна стверджувати про чітко сплановану, 
продуману наукову роботу дослідниці в обраному напрямі. Змістовний план дає змогу охопити 
достатній інформаційний масив для вирішення поставлених задач у напрямі теоретико-правового 
розуміння поведінки людини через її юридичну значущість.  

Зроблені висновки є чіткими і логічними, відповідають меті та завданням наукової розвідки. 
На основі змісту монографії можна зробити висновок, що дослідження Барабаш О. О. є 

оригінальним і містить наукову новизну, а його композиційна побудова чітка, логічна, 
аргументована; виклад матеріалу – вдумливий і послідовний. Мети дослідження досягнуто, а 
завдання роботи виконані у повному обсязі. Висновки – об’ємні, деталізовані, характеризуються 
чіткістю і системністю формулювання та підсумкових тез прикінцевих узагальнень, 
багаторівневістю і багатоступеневістю умовиводів. Наукового стилю викладу теоретичного 
матеріалу у досліджені дотримано.  

Результат наукового аналізу, викладений у монографії Барабаш Ольги Олегівни на тему: 
“Юридично значуща поведінка: загальнотеоретичні аспекти” дає підстави стверджувати, що 
рецензована наукова праця має неабияке теоретичне значення і практичну цінність. 
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