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І. МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА. 
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
 

ЄВГЕН ЕРЛІХ. СОЦІОЛОГІЯ ТА ЮРИСПРУДЕНЦІЯ  
(Пер. з нім. І.Я. Яцюка; Наук. ред. перекл. М.В. Никифорака)  

 

                                                        
 Стаття опублікована у журналі «Die Zukunft»: Herausgeber Maximilian Harden. – Band 54. – Berlin: Verlag der 
«Zukunft», 1906. – S. 231-240. 

Кожен, хто порівнював закон із написаним 
про нього працями, мабуть помітив, що вони за 
обсягом перевершують власне закон у багато, 
інколи навіть у стократ разів. Як можна написати 
про такий короткий закон такі товсті книги? Ко-
ли постає це питання, то в юристів відразу під 
рукою знаходиться готова відповідь. Будь-який 
закон, яким би чітким і детальним він не був, тим 
не менше, залишає простір для багатьох сумні-
вів; усунення цих сумнівів є завданням юридич-
ної літератури. От тільки сумніви, вочевидь,  
мають бути численними, якщо їх можна усунути 
лише в наукових працях, які набагато більші за 
обсягом за самі закони. І тут, мабуть, обґрунто-
вано постає інше питання: Чому ж закони не 
укладаються так, щоб не залишати місця жодним 
сумнівам? Адже ж нічого ніхто не виграє при 
теперішніх методах, коли для з’ясування всього 
того, що приписує закон, потрібно спершу взяти-
ся за книгу/коментар, написану про нього. Тобто 
або закони повинні бути детальнішими, або в 
юридичній літературі є багато чого зайвого. 

Колись так думали і юристи. Вони намага-
лися так детально укласти закони, щоб сумніви 
щодо їх сенсу взагалі більше не були можливи-
ми. Успіхом спочатку було потовстішання зако-
нів; однак юридичні книги/коментарі через це не 
потоншали. З часом збагнули те, що кожне сло-
во, яке додають до закону, породжує якраз лише 
нові приводи для сумнівів. Сьогодні ж майже всі 
тямущі юристи схиляються до думки, що закон 
тим ліпший, чим він коротший і не багатослівні-
ший. Тому загальноприйнята відповідь, чому те, 
що стоїть у книгах/коментарях, не міститься по-
передньо у відповідних законах, сьогодні вже аж 
ніяк не може задовольняти.  

При глибшому з’ясуванні переконуєшся в то-
му, що різниця між законом і працею, яка стосується 
цього закону, не кількісна, а якісна. Не щось Більше, 
а щось Інше написане у юридичних книгах.  

Вони якраз належать до науки. А наука не 
входить до змісту закону. Якщо ж її туди вне-
суть, як це намагаються зробити ті, хто хоче дати 
все в самому законі, то тоді виникає щось ні те ні 

се, що, не сприяючи науці, спотворює, однак, 
закон і нерідко завдає шкоди його дії. 

Якщо до цього часу мова постійно велася 
про закон, то причина цього полягає в тому, що 
він являє собою найбільш наочну та відому, у 
тому числі й неспеціалістам, форму права. Те ж 
саме справджується й щодо будь-якої іншої фо-
рми права, особливо звичаєвого права. Питання, 
яке тут ставиться, є загальним питанням про 
співвідношення юридичної науки й правової но-
рми. Це взагалі одне з найскладніших питань, які 
постають у науці. 

Спершу нехай наведу приклад, що я маю 
на увазі. Сімейне право Австрійського цивільно-
го кодексу є, як відомо, строго індивідуалістич-
ним, можливо найбільш індивідуалістичним се-
ред усіх, які діють сьогодні в Європі. Жінка сто-
совно чоловіка і діти стосовно батьків загалом є 
абсолютно самостійними, так нібито вони повні-
стю чужі одне одному. Дитина може мати повні-
стю свою власність і розпоряджається нею так 
само вільно, як батьки своєю; будь-який дохід 
дитини зараховується їй, а не батькам; дитина 
має повне право на самовизначення і може також 
з повною свободою використовувати для самої 
себе свою робочу силу. Лише допоки дитина є 
неповнолітньою, вона перебуває під батьківсь-
кою владою; однак батько, розпорядник цієї вла-
ди, є не чимось більшим за опікуна; його завдан-
ня полягає винятково у турботі про те, щоб ди-
тина не нашкодила сама собі через свою недосві-
дченість, легковажність чи слабкість. Лише в 
цьому сенсі батько може розпоряджатися май-
ном, робочою силою, долею дитини; і навіть при 
цьому за ним ще здійснює нагляд спеціалізова-
ний суд у справах опіки, який приймає рішення у 
випадках скарги дитини проти батька. Однак на 
Буковині, яка належить Австрії, і де, як можна 
було б подумати, цивільний кодекс діє так само, 
як і в інших частинах Австрії, батьківська влада 
– дуже серйозна справа. Румунський селянин, 
імовірно, єдиний справжній римлянин, який збе-
рігся аж до нашого часу, знає patria potestas (вла-
да (римського) господаря дому над дітьми), яка 
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видається знавцю старого римського права до 
болі знайомою. Тут діти справді ще належать 
батькові, і якщо навіть не впродовж усього їх-
нього життя, то як-не-як до настання повноліття 
на 24-му році життя, щоправда не так необмеже-
но, як колись у Римі, але, тим не менше, своїм 
тілом, своїм майном, своєю робочою силою. І не 
лише допоки вони перебувають у батьківському 
будинку, але й поза ним. І якщо така дитина, яка 
живе у батьківському домі, перебуває десь на слу-
жбі, то кожного місяця батько чи мати пунктуаль-
но з’являються у роботодавця і спокійно забирають 
її заробітну платню додому. Так само вільно бать-
ки розпоряджаються майном дитини і всіма надхо-
дженнями від майна. На запитання, чому діти спо-
кійно зносять усе це, отримуєш відповідь, що не-
покора цьому була б чимось нечуваним. 

Як пояснюється суперечність між чітким 
правовим правилом і правилом, яке панує в реа-
льному житті? Юрист, якому було б поставлене 
таке питання, і тут не забарився би з відповіддю. 
Просто мова йде, сказав би він, про антагонізм 
між фактом і правом. Що є правом – це визначає 
громадянський кодекс; у житті, однак, трапля-
ється дещо таке, що не узгоджується з правом. 
Однак якщо по тій чи іншій справі приймається 
судове рішення, то воно все-таки має прийматися 
відповідно до цивільного кодексу. Ця позиція 
обґрунтовується вже навіть поверховим розгля-
дом речей. Я вже вказував на те, що положення 
подібного змісту і однакового зразка можна 
знайти вже у римському праві. Вони, без сумні-
ву, утворювали право і мусили закладатися в ос-
нову судових рішень. Взагалі неможливо збагну-
ти, чому однаково оформлені норми, норми, у яких 
всі суттєві ознаки є спільними, можуть виступати 
або не виступати як право лише у залежності від 
того, чи є вони визначальними для прийняття су-
дових рішень. Це, вочевидь, було б цілком зовніш-
ньою розпізнавальною ознакою. Є норма правом 
чи ні, може залежати лише від її природи. Сьогодні 
значною мірою загальновизнаним є те, що право 
існувало ще до того, як суддя мав приймати рішен-
ня щодо «Моє» і «Твоє»; ще й сьогодні є сфери 
права, для яких не існує суддів: конституційне пра-
во і міжнародне право. 

Суть справи інша. Право виступає тут пе-
ред нами у подвійній функції – як організаційна 
форма і як норма, за якою приймаються судові 
рішення. Принцип відсутності майна у дітей, які 
живуть у батьківському домі, панує тепер на Бу-
ковині майже у тій формі, в якій він колись па-
нував у Римі, тому що, очевидно, подібною є ор-
ганізація сім’ї; лише правові суперечки вирішу-

ються за іншими принципами, ніж у Римі. Якби 
Буковина була територіальною одиницею, само-
стійною у сфері права, мала б власне законодав-
ство, то її законодавці, покликані упорядковува-
ти сімейне право, навряд чи були б спроможні 
ухилитися від необхідності визнання відсутності 
власності у дітей, які проживають у батьківсько-
му домі, законною за всією формою. Тепер же на 
Буковині діє австрійський цивільний кодекс, чу-
жий закон, сімейне право якого розвинулося на 
основі зовсім іншої організації сім’ї: діє він, од-
нак, чисто поверхово, чисто як норма, на основі 
якої приймаються судові рішення, і застосову-
ється тільки в дуже поодиноких випадках, там, 
де відносини між батьками і дітьми дають орга-
нам влади підставу для втручання. В усіх інших 
випадках сім’я росте і процвітає відповідно до 
свого власного споконвічного права, не пере-
ймаючись ніякими нормами, на основі яких при-
ймаються судові рішення. 

Як відомо, будь-яка спілка мусить мати 
свій статут. А що є сенсом такого статуту? 
Юрист і тут схилятиметься до припущення про 
те, що статут спілки слугує прийняттю рішень 
при виникненні суперечок, які стосуються тих чи 
інших справ спілки. Насправді ж статут має інше 
завдання: організація спілки. Ним установлюєть-
ся мета діяльності спілки, її органи, їхні права й 
обов’язки, її майно та управління ним, права й 
обов’язки членів спілки. Якщо виникають спори 
у тих чи інших справах спілки, то вони, в усяко-
му випадку, також можуть вирішуватися відпо-
відно до статуту спілки. Отже, статут спілки є 
передусім організаційною нормою, однак у другу 
чергу він є нормою, на основі якої приймаються 
рішення; ця норма виводиться тут, як і, як прави-
ло, в інших випадках, із організаційної норми, і в 
цілому узгоджується з нею за змістом. Те ж саме 
можна сказати і про інші спільноти, про юриди-
чні особи, як-то держава, громада, церква, (бла-
годійний) фонд, а також про спільноти без юри-
дичної особи: конституція, положення про гро-
маду, установча угода, договір про заснування 
товариства відіграють тут ту ж подвійну роль, 
виступаючи організаційною нормою та нормою, 
на основі якої приймаються рішення, тобто таку 
ж роль, як уже згаданий статут спілки. Такий же 
(якщо навіть і неписаний) статут має кожна 
сім’я: у ньому упорядковані права батька, матері, 
дітей щодо осіб і майна. Різний у кожній сім’ї, 
він, однак, в одного й того ж народу загалом збі-
гається на один і той же момент часу; адже всю-
ди організація сім’ї є, врешті-решт, результатом 
здавна збереженого і діючого в цього народу у 
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цей час устою, а також морально-етичних поглядів 
й економічних відносин. Результатом загальноуз-
годженої організаційної норми є сімейне право на-
роду, яке розглядається винятково як організаційна 
норма. Норми сімейного права, на основі яких 
приймаються судові рішення, також, як виявляєть-
ся, можуть мати такий зміст, який суперечить сі-
мейній організації в цього народу. Проте наслідком 
дії цієї обставини є лише те, що суддя приймає рі-
шення у випадках сімейних суперечок у спосіб, 
який суперечить фактичній організації сім’ї. 

В економічному плані наше суспільство 
організовується через власність, договір і спад-
кове право. Це є його організаційними нормами, 
які, щоправда, виражені дуже різними варіанта-
ми1. Із цієї економічної організації випливають 
повноваження власника (особи, яка має речові 
права) та кредитора, випливає далі те, що має 
вважатися втручанням у чужу правову площину, 
випливає, нарешті, переважна більшість норм, на 
основі яких приймаються судові рішення щодо 
речових претензій, позовів на відшкодування 
збитків і порушення умов договору, ведення 
справ без доручення й відповідних повноважень 
й щодо інших подібних процесів, у яких відбува-
ється взаємопроникнення різних правових пло-
щин. Оскільки організаційні форми цивілізова-
них народів з часу виникнення відносин власнос-
ті у своїх суттєвих рисах дуже подібні, то дуже 
подібні й норми, на основі яких приймаються 
судові рішення, незважаючи на всю їхню зовні-
шню відмітність. Німецька юридична наука час-
то називає форми організації «природою речі», 
вона виводить норми, на основі яких прийма-
ються судові рішення, із «природи речі». 

Антагонізм між правом як формою органі-
зації і правом як нормою, на основі якої при-
ймаються судові рішення, особливо чітко про-
явився у сімейному праві румунських селян на 
Буковині з тієї причини, що у цьому випадку між 
ними обома наявна очевидна суперечність. На 
щастя, це не завжди так. Як у Римі відсутність 
майна в дітей, які проживали у батьківському 
домі, не лише відповідала організації сім’ї, а й 
утворювала підґрунтя норм, на основі яких при-
ймалися судові рішення, так і тепер ще про влас-
ність, сервітути, заставне право, договори, сі-
мейні стосунки, землю, громаду, церкву, фонд, 
спілку судять на основі норм, які безпосередньо 
випливають з тієї форми, яку прийняли ці інсти-
                                                        
1 «Власність» охоплює також речові права користу-
вання, відносини найму й оренди; договір як економі-
чна форма організації – речові забезпечувальні права, 
право оренди. 

туції у житті: принаймні про них могли б чи по-
винні б складати судження на цій основі. 

Чим же ж займається юридична наука: ор-
ганізаційними формами, чи нормами, на основі 
яких приймаються судові рішення? Юрист-
практик переймається звичайно лише нормами, 
на основі яких приймаються судові рішення; та 
оскільки значна кількість таких норм випливає 
безпосередньо із організаційних форм, то він му-
сить вивчити і їх. Для людини, яка перебуває в 
епіцентрі життя, це не складно. Якщо вона уваж-
но спостерігає за всім, що відбувається навколо 
неї, то вона досить швидко побачить, що їй не-
обхідно. Важливішим за знання тут є, як і у кож-
ному мистецтві, «відчуття», вираження всіх мис-
леннєвих процесів, які відбуваються нижче порогу 
свідомості. І в знанні, так само як і у відчутті, є рів-
неві відмітності: є крупні і маленькі юристи; мале-
нькі повинні вчитися у крупних. Це початки юрис-
пруденції. Вона навчає юриста основі живого спо-
стереження за відносинами, які породжує життя, 
добувати норми, які потрібні йому для розбору 
юридичних справ. 

Загалом юрист-практик помітно зневажає 
всяку книжну мудрість. Це можна легко зрозумі-
ти. Живе спостереження навчає його більше, ніж 
це змогли б зробити цілі бібліотеки. Для людини 
ж із задатками теоретичного мислення ця літера-
тура має зовсім інше значення. Оскільки норми, 
на основі яких приймаються судові рішення, є 
безпосереднім результатом суспільних конфігу-
рацій, то вони самі є певною мірою проекцією 
цих конфігурацій і не можуть до великої міри 
бути представлені по-іншому, ніж у цих і цими 
конфігураціями. Тому опис норм, на основі яких 
приймаються рішення, мусить одночасно бути 
описом суспільних інституцій, спроектованих 
особами, які присвятили такому спостереженню 
своє життя, є особливо кваліфікованими у цій 
справі і володіють тонким відчуттям реальності 
речей. У цьому сенсі юриспруденція була назва-
на одним римським юристом divinarum atque 
humanarum rerum notitia (пізнання божих і люд-
ських справ), а одним із сучасних юристів – пре-
ясною наукою щоденного життя. Звідси випли-
ває, незважаючи на незначну практичну, велика 
педагогічна цінність цього виду юридичної літе-
ратури. Вона замінює бажаючому вивчати зако-
ни, який ще не знає життя, усі спостереження, які 
в усіх інших випадках необхідно було б робити 
самому, для того, щоб стати юристом, і вона дає 
йому інші спостереження, які вона сама ніколи б 
не зробила, які розширюють її світогляд і відто-
чують її відчуття. Тому юриспруденція цього 
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виду і справді є морфологією людського суспіль-
ства. Право неможливо викладати, не даючи 
водночас картини суспільства, у якому це право 
має діяти. Тепер також зрозуміло, чому юрис-
пруденція не входить у закон. Закон якраз не 
може бути морфологією. Якщо вона входить у 
закон, вона відразу перетворюється у дещо інше: 
із зображення наявного у припис того, що має 
бути. Вона втрачає також свою гнучкість, яка 
надає їй здатності слідувати за кожним ліпшим 
процесом пізнання і тенденцією розвитку. Як 
часто вже та чи інша юридична теорія відкидала-
ся, змінювалася іншою, хоча під приводом необ-
хідності ліпшого пізнання усе ж таки приховува-
лася потреба врахування нової тенденції розвит-
ку. Однак те, що стосовно теорії є повністю при-
йнятним, стосовно закону було би взагалі немо-
жливим або принаймні не так просто можливим. 

Нормам, на основі яких приймаються судо-
ві рішення і які у такий спосіб є безпосереднім 
наслідком суспільних конфігурацій, протистоять 
усі ті, які суперечать цим конфігураціям. Супе-
речність того виду, яка була охарактеризована на 
початку цієї публікації, може мати дуже різні 
причини. Вона може бути мимовільною; для цьо-
го я хочу назвати деякі приклади. По-перше: 
встановлена законом і наукою норма, на основі 
якої приймаються судові рішення, зберігається, 
хоча життя вже давно оминуло її. «Закон і права 
передаються у спадок як вічна хвороба». У цьо-
му сенсі Герберт Спенсер дотримується тієї дум-
ки, що закон є постійною формою панування ме-
ртвого над живим. По-друге: норма, на основі якої 
приймаються судові рішення, запозичається із чу-
жини, хоча вона більше і не відповідає суспільним 
конфігураціям. По-третє, не усвідомлюється при-
рода суспільних конфігурацій, звідси встановлення 
норми, на основі якої приймаються судові рішення, 
відбувається з помилками. Тому нам відомі два 
види норм, на основі яких приймаються судові рі-
шення, спершу такі, які безпосередньо випливають 
з відносин, із «природи речі», і такі, які закон чи 
наука із уже згаданих причин нав’язують відноси-
нам, що виникають у суспільстві. 

Наскільки мало вдалося через норми, на 
основі яких приймаються судові рішення, зроби-
ти огляд пануючих у реальному житті відносин, 
настільки ж не можна недооцінювати вплив цих 
норм на життя. Така норма, навіть безпосередньо 
виведена із відносин реального життя, справляє 
на життя під час свого застосування зворотну 
дію. Передумовою будь-якого рішення є зітк-
нення інтересів, боротьба; і пануючі в реальному 
житті відносини рідко коли виходять з боротьби 

у такому ж вигляді, у якому вони в цю боротьбу 
вступили. І лише тепер постає необхідність чітко 
відділити обидві площини одну від одної; шля-
хом того, що чітко усвідомлюються кордони 
«Мого» і «Твого», права й обов’язку, той чи ін-
ший новий елемент включається навіть тоді, ко-
ли ці кордони були наявні вже раніше. При цьо-
му необхідно попутно приймати рішення щодо 
великої кількості питань, для яких з відносин 
реального життя неможливо нічого взяти, тому 
що у цих відносинах і справді не міститься ніякої 
відповіді на ці питання. Недостатньо визнати за 
власником земельної ділянки його власність, з 
усіма повноваженнями, які у житті надає влас-
ність над земельною ділянкою: що буде з плода-
ми культур, які вирощував попередній власник, з 
роботою, яку він виконував, з понесеними затра-
тами? Недостатньо застосовувати договір на 
практиці так, як він був укладений; адже ж по-
трібно приймати рішення й щодо справ, про які 
сторони договору навіть не здогадувалися. Що 
буде, коли заборгована річ стане непридатною до 
її оплати? Коли вона іншого виду, ніж було пе-
редбачено? На питання цього виду юриспруден-
ція може знайти відповідь лише творчо, отрима-
вши імпульс від форми, яку відносини реального 
життя набрали не під час мирного розвитку, а під 
час процесу. В усіх цих випадках норми, на ос-
нові яких приймаються судові рішення, не дані 
безпосередньо через конфігурацію відносин реа-
льного життя, однак вони чинять вплив на життя. 
Це, зокрема, стосується тих норм, на основі яких 
приймаються судові рішення, які не розвинулися 
із відносин реального життя. 

Звідси випливає, що норми, на основі яких 
приймаються судові рішення, без сумніву, можуть 
наповнити відносини реального життя новим зміс-
том. І в тій мірі, як це відбувається, вони набува-
ють цілком нового значення: бо завдяки цьому стає 
можливим установлення норм, на основі яких при-
ймаються судові рішення, для здійснення їхнього 
впливу на хід і розвиток відносин реального життя. 
Це намагалася мабуть уже здавна робити юрис-
пруденція, і ще в набагато більшому обсязі держа-
ва шляхом законодавства як такого виду форму-
вання права, який від держави ж і виходить. 

Який би формотворчий вплив норма, на 
основі якої приймаються судові рішення, не 
справляла на життя, вона у цьому випадку пере-
творюється у самостійну суспільну силу, яка 
продукує суспільні впливи. Однак не такою про-
стою, як її собі зазвичай уявляють, є ця справа. 
Здебільшого роблять припущення, що достатньо 
прийняти закон, для того щоб досягти того чи 
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іншого результату. Це мало б за передумову те, 
що будь-який прийнятий закон і справді діяв би, 
що він породжував би лише задуману і ніяку ін-
шу дію. Усі ці передумови є однак бездоказови-
ми. Гіпотеза про те, що кожен прийнятий закон і 
справді діє, не є правильною. Неможливо пові-
рити, наскільки неактивне право переважає акти-
вне. Мабуть не буде надмірним перебільшенням 
твердження, що третина від числа параграфів 
прийнятого майже століття тому австрійського 
цивільного кодексу ніяк не вплинула на життя, а 
їх скасування не мала б для реального життя жо-
дного значення. При цьому деякі з них, які, зда-
валося б, містять положення неабиякої важливо-
сті і їх у будь-який момент можна було б засто-
сувати, тим не менше, жодного разу не наведені у 
15 тисячах рішень Імперського верховного суду, 
поміщених у збірнику Ґлязера й Унґера. Якщо ж те 
чи інше правове положення інколи й застосовуєть-
ся у тому чи іншому рішенні, то цей факт ще не 
доводить того, що воно й справді увійшло у життя і 
чинить вплив на його процеси. Однак те, що пра-
вове положення зовсім не досягає задуманої дії, що 
воно породжує наслідки, про які, коли це положен-
ня формулювалося, ніхто не й здогадувався, це ми 
спостерігаємо кожного дня. 

Отже, потрібно звикнутися з думкою, що 
деяких речей узагалі неможливо домогтися через 
ті чи інші правові приписи і що влада права має 
досить вузькі межі. Ми мусимо звикнутися з ду-
мкою про те, що для наслідків того чи іншого 
юридичного правила намір його укладача не ві-
діграє жодної ролі. Право, одного разу введене в 
дію, йде власним шляхом: чи працює правове 
положення, чи воно працює лише так, як того від 
нього очікували, – це залежить винятково від 
того, чи воно є придатним засобом для досягнен-
ня цього успіху. Необхідно, врешті-решт, звикну-
тися з думкою, що для наслідків тієї чи іншої пра-
вової норми не є визначальним її тлумачення, яке, 
наприклад, дають юристи, а що для цього набагато 
важливішими є інші обставини: самобутність на-
роду, його суспільне структурування й освіченість, 
пануючі морально-етичні устої, якості осіб, покли-
каних упровадити цю норму у практику, владні 
засоби, які повинні утвердити її, вид ведення про-
цесу в спірній справі. 

Тут я хочу також навести приклад. Авст-
рійські юристи, які десь 20 років тому прибули 
як запрошені на урочистості гості на відкриття 
палацу юстиції в Брюссель, почули тут, на своє 
здивування, що кайзер Йосиф Другий поцінову-
ється як особа, яка запровадила там усну судову 
процедуру. Законом, через який було здійснено 

це диво, був Загальний порядок судочинства, 
багато в чому огуджена Йозефіна, яка і в Австрії 
діяла достатньо довго, і ніхто тут і не думав, що 
вона здатна створити усну судову процедуру. 
Порядок судочинства, щоправда, визначає, що в 
«сільській місцевості» (тобто повсюди за межа-
ми провінційних міст) процес має вестися усно. 
В Австрії «усна» судова процедура полягала, як 
правило, в тому, що процесуальні документи не 
подавалися до суду, а, укладені у формі протоко-
лів, передавалися під час судового розгляду суд-
ді; іноді, щоправда, бувало так, що сторони спра-
ви і справді вносили свої покази безпосередньо 
під час розгляду до протоколу. Судове рішення 
по процесу приймалося ж лише на основі прото-
колів, нерідко суддею, який не брав участі в 
цьому процесі. У Нідерландах, які належали тоді 
до Австрії, до усної судової процедури, навпаки, 
ставилися серйозно. Під час судового розгляду і 
справді велися дебати, в кінці за їх результатами 
укладався протокол і суддя, який вів судовий 
розгляд справи, ухвалював рішення хоча й за до-
помогою протоколу, але все ж таки під впливом 
усної судової процедури. І, отже, один і той же 
закон призводив в Австрії до протокольної й 
опосередкованої, у Нідерландах до усної й без-
посередньої судової процедури; відмітність по-
лягала не в законі, а в народах. 

Звідси випливає, що для юридичного пра-
вила можуть бути важливими такі докорінні змі-
ни, які відбулися в іншій, не належній до нього 
сфері. Сьогодні визнається, що в основу німець-
кого загального права був, вочевидь, покладений 
римський закон, що, однак, римське право на-
справді ніколи не діяло як загальне право: усі 
спроби витлумачити corpus iuris civilis (звід циві-
льних законів) на римський манер і з цієї позиції 
практично застосувати його зазнали невдачі че-
рез неможливість практичного втілення одного й 
того ж права у двох таких зовсім по-різному ор-
ганізованих суспільствах, як римське й німецьке. 
В Австрії вже було так, що сотні параграфів гро-
мадянського кодексу законів, у яких новий циві-
льний процесуальний процес не змінив ані коми, 
тим не менше, отримали завдяки йому нове об-
личчя. Якщо за австрійським правом підставою 
для розірвання католицького подружжя (скасу-
вання подружньої спільності) є неодноразові жо-
рстока наруга і дуже відчутні образи, а для розі-
рвання некатолицького подружжя - неодноразова 
жорстока наруга, то сьогодні, тим не менше, пе-
ред нашими судами як жорстока наруга чи відчу-
тна образа розглядається щось зовсім інше, ніж у 
1811 році, оскільки було скасоване відповідне 
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положення: морально-етичні норми залишили 
його позаду. Ще й сьогодні діє кримінальний за-
кон, положення якого значно походять із 1803 р.: 
незважаючи на це, тепер з якимось бідолахою, 
який через голод украв би шматок хліба, поводи-
лись би зовсім по-іншому, ніж сто років тому. 

З усього цього випливає, що поряд із чисто 
юридичним є ще суспільний погляд на право. 
Чисто юридичний погляд хоче передусім витлу-
мачити будь-яке юридичне правило у сенсі й дусі 
того, від кого воно походить; небагато відрізня-
ється від цього погляду історично-юридичний, 
який хоче дослідити сприйняття й застосування 
юридичного правила у сенсі й дусі часу, у якому 
воно виникло. Суспільно-науковий погляд ста-
вить питання про те, як діє правове положення, 
яка суспільна сила, якого виду і в якій мірі вихо-
дять з нього. При цьому не повинен залишатися 
поза увагою й намір укладача цього правового 
положення, бо й цей намір також є суспільною си-
лою; однак це лише одна сила, яка діє поряд з ін-
шими, і аж ніяк не завжди є вирішальною; чисто 
юридичний й історично-юридичний погляди, отже, 
ненаукові і непедагогічні; вони ненаукові, бо вони 
однобокі: однобокість і науковість – протилежнос-
ті; вони непедагогічні, адже це нерозважливо – ви-
кладати лише те, що повинно діяти і не помічати 
того, що діє насправді. 

Як же ж тепер співвідноситься юридична 
наука з іншими науками? Яке місце посідає вона 
у структурі наук? Тут, мабуть, було б зайвим зу-
пинятися на детальному аналізі багатьох нама-
гань створити систематику наук: усі вони, ма-
буть, обґрунтовані, позаяк здійснюються з різ-
них, самих по собі обґрунтованих точок зору. 
Для моєї мети найбільш придатна стара структу-
ра, запропонована Комте2, основну ідею якої 
прийняв також Спенсер. Ця структура говорить 
сама за себе передусім завдяки своїй чудовій 
простоті й цілісності, завдяки способу, на основі 
якого вона вибудовує ієрархію науки, ґрунтуючи 
кожну наступну на попередній і аналізуючи її 
результати, причому, звичайно, від недопустимої 
гіпотези про хронологічне слідування наук одна 
за одною необхідно відмовитися. Математика, 
вчення про абстрактну величину, є основою 
будь-якої науки; за нею йде фізика, вчення про 
фізичні тіла, яке використовує результати мате-
матики; за нею – біологія, вчення про живі тіла, 
ґрунтуючись на фізиці; тоді психологія – фізика 
                                                        
2 З невеликими змінами: астрономія не розглядається 
як самостійна наука: вона є застосуванням фізики до 
космічних процесів. Залучення психології вимагає 
сучасний розвиток. Хімія є молекулярною фізикою. 

свідомості живих фізичних тіл; нарешті соціоло-
гія – вчення про суспільства живих, наділених 
свідомістю фізичних тіл, яке за своєю суттю є 
масовою психологією. Якщо Комте не згадав іс-
торію, то це відповідає французькій позиції, від-
повідно до якої історія зараховується не до scien-
ces (наук), а до belles lettres (красного письменст-
ва); у німців є вибір – обмежити структуру наук 
у сенсі французів юридичними науками; виклю-
чення історії, так само як і геології, описових 
природничих наук, географії, зоології, ботаніки, 
мінералогії випливатиме звідси само по собі; або 
ж дорахувати як матеріал, або самостійну сферу 
описові природничі науки фізики і біології, істо-
рію, скажімо з народознавством, статистикою, 
соціологією. Принципово виправданим у струк-
турі Комте є чітке розділення наук, які слугують 
чистому науковому пізнанню, і практичних дис-
циплін, які використовують результати наукових 
досліджень для практичних цілей. 

Юриспруденція ж передусім є практичною 
дисципліною; вона навчає практичному застосу-
ванню права. Як така, вона існує вже впродовж 
тисячоліть, але це завдання вона може, як було 
показано, виконувати у повному обсязі, лише 
коли вона стане морфологією людського суспі-
льства, і коли вона досліджуватиме сили, які ді-
ють у суспільстві, на їх суть та їх міру. Так 
юриспруденція стає правовою наукою, вченням 
про право як суспільне явище; і, як така, вона є 
галуззю соціології. Для уникнення будь-якого 
непорозуміння потрібно особливо підкреслити, 
що тут мова йде про соціологію у тому сенсі, як 
вона розумілася Ауґустом Комте і як вона впро-
довж 19-го століття поступово сформувалася в 
особливу науку. Вона є природознавчим ученням 
про утворення груп, у сенсі Комте передусім во-
чевидь у людей, хоча й це обмеження не є ні не-
обхідним, ні бажаним. Її завданням є винятково 
дослідження й опис суспільних інституцій; суспі-
льні течії й намагання розглядаються нею лише як 
предмет; у неї немає завдання служити їм чи якось 
їм сприяти; je n’impose rien, je ne propose rien: 
j’expose (Я нічого не нав’язую, я нічого не пропо-
ную: я змальовую). Від соціальної політики її треба 
відділяти так само строго, як і від будь-якої іншої 
політики чи політичної економії. Щоправда, теоре-
тична національна політична економія, яка дослі-
джує й описує формування та закономірність еко-
номічних явищ, належить до соціології. 

Розвиток юриспруденції у правову науку, її 
перехід із практичної дисципліни у галузь соціо-
логії повністю відповідає процесу в інших сфе-
рах. Усі теоретичні науки мають своє коріння в 
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практичних дисциплінах. Можливо, без календа-
рознавства й астрології ми б не мали астрономії, 
без земельних вимірів – геометрії, не мали б хі-
мії, якби не було спроб видобути золото із небла-
городних металів; майже вся біологія розвинула-
ся із лікувального мистецтва минулих століть. 
Мабуть, що загальновизнане те, що великим під-
йомом наукових досліджень в останні століття 
ми завдячуємо цьому переорієнтуванню цілей 
наукової роботи. І цей підйом полягає не лише в 
збільшенні наших знань у незнаній до цього мірі: 
також і наші вміння в першу чергу завдяки цьо-
му зросли; якби наукова робота завжди переслі-
дувала лише практичні цілі, то вона у сфері 
практики не була б спроможна досягти тих здо-
бутків, яких вона насправді досягла. Дослідники, 
а не практики заклали основи сучасної медици-
ни, сучасної техніки. Отже, мабуть, можна ви-
словити надію на те, що й юристи не будуть ви-
словлювати жаль з приводу перетворення юри-
дичних факультетів на суспільствознавчі. Воно 
поволі, як усе велике в духовній сфері, відбува-
ється на наших очах. У Німеччині вже сто років 
тому історична школа сказала перше слово; її 
значення полягає тут не в її догматиці і законо-
давчій політиці, які в принципі не досягли мети. 
Майже незліченна кількість ініціатив вийшла від 
Ферінга і окремих германістів.  

В останні роки множаться ознаки нового 
часу; щоправда, дії ще не є усвідомленими й чіт-
кими. Набагато чіткіший напрямок, який кілька 
років тому започаткований у Франції. Його ліде-
ром може вважатися Райман Салей із Парижа, 
один із найвитонченіших умів воістину не бідної 
на витончені уми французької правової науки. 
Франсуа Жені зібрав у своїй праці «Методи ін-
терпретації і джерела приватного права» (Париж, 
1889) майже неозорий за обсягом матеріал. Пе-
редусім варто, однак, згадати Едуарда Ламбера з 
Ліона. Він викладає свою теорію у солідній за 
розмірами праці «Функція порівняльного циві-
льного права», з якої дотепер з’явився перший 
вступний том. У Німеччині подібну точку зору 
розділяє Ернст Штампе. Дуже близька до пред-
ставлених французами також «Загальна теорія 
права» Штернберґа (Ляйпціґ, 1904 р.). На власні 
намагання, які за часом передують намаганням 
французів і є незалежними від них, я тут хочу 
тільки послатися: їх програму я розробив у праці 
«Вільний розсуд судді» та у своїй доповіді, яку я 

зачитав на засіданні Віденського юридичного 
товариства і яка була опублікована під назвою 
«Вільна правова наука» (Ляйпціґ, 1904 р.). 

Із цією соціологічною правовою наукою 
практична юриспруденція співвідноситься при-
близно так, як медицина з біологією, будівницт-
во – з математикою й фізикою. Цим, мабуть, та-
кож сказано й те, що вона її ніколи не поглине; 
нам завжди буде потрібна настанова, яка переки-
дає місточок від знання до вміння. На одну дуже 
важливу обставину вже вказувалося: жодна прак-
тична дисципліна не черпає своїх імпульсів лише 
з якоїсь однієї науки; яким багатством знань му-
сить, крім ботаніки, володіти, скажімо, садівник-
декоратор. До цих пір юриспруденція працювала 
з несказанно мізерним матеріалом: для створення 
«доброго практика» вистачало трохи знань дію-
чого права, нерідко лише закону, у поєднанні з 
умінням шукати потрібну інформацію у тради-
ційних довідниках, до цього трохи логіки і горе-
звісний «здоровий людський глузд». Однак по-
ступово прийшло визнання того, що цього всього 
«доброму практику» не вистачало для забезпе-
чення належного розв’язання хоча б відносно 
простих завдань: цьому визнанню завдячують 
своїм існуванням докази, що їх представляють 
експерти. Вони повинні передавати юристам 
знання з найрізноманітніших сфер, які їм потріб-
ні у їхній професійній діяльності, і засвоєння 
яких, як вважають юристи, не вартує їхньої про-
фесії: ці докази є лише мізерним допоміжним 
засобом. Подекуди вони спричинилися до вини-
кнення нової юридичної дисципліни: найважли-
вішим таким випадком є виникнення судової ме-
дицини, яка, власне, є медичною юриспруденці-
єю. Наскільки мало медик з юридичною підгото-
вкою спроможний замінити юриста з медичною 
підготовкою, у цьому, у всякому випадку, можна 
переконуватися кожного дня. 

І за цим напрямком також готується ради-
кальна зміна. Необхідність компетентного засто-
сування результатів наукової роботи для 
розв’язання юридичних завдань з кожним днем 
знаходить дедалі більше розуміння. 

Отже, напрямок, яким мусить піти юрис-
пруденція як чисто практична дисципліна, окре-
слений заздалегідь: передаючи свій суспільство-
знавчий зміст соціології, вона по-новому завойо-
вує свою найбільш одвічну сферу. 

 
Стаття надійшла до редколегії 5 березня 2013 року. 
Рекомендована до опублікування у “Віснику” науковим редактором П.С.Пацурківським. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ В.ДІЛЬТЕЄМ, В.ВІНДЕЛЬБАНДОМ ТА Г.РІККЕРТОМ ДОКТРИНИ  
ПОДІЛУ НАУК НА НАУКИ ПРО ПРИРОДУ І НАУКИ ПРО КУЛЬТУРУ 

 
Осмислюються фактори, які спричинили поділ наук на науки про природу і науки про суспільство. Здій-

снено спробу  проаналізувати розуміння цих факторів В.Дільтеєм, В.Віндельбандом і Г.Ріккертом та з’ясувати 
належність та міру достатності критеріїв, які вони запропонували покласти в основу даного поділу. Автор на-
магається оцінити потенційні імпліцитні наслідки запропонованого підходу для розвитку наук про культуру. 

 
Постановка проблеми. Як відомо, створи-

ти науку про право за зразком класичного при-
родознавства в XVII-XVIII ст.ст. – період його 
найбільшого розквіту, тотального панування і 
захопленого сприйняття в інтелектуальних колах 
як єдино можливого стилю мислення, не вдалося. 
Не зуміли успішно застосувати методологію кла-
сичного природознавства в цей же час до пізнан-
ня своїх об'єктів дослідження також і представ-
ники інших суспільствознавчих та гуманітарних 
наук. Це викликало в першій половині XIX сто-
ліття природну реакцію спершу істотного зни-
ження інтересу більшості учених-суспільство-
знавців і гуманітаріїв, у тому числі і правознав-
ців, до класичних стандартів науковості, що пе-
реросло в другій половині XIX століття  в прихо-
ване не сприйняття та заперечення їх цінності 
для соціальних наук, критику слабких сторін 
класичного природничо-наукового стилю мис-
лення, а точніше кажучи, методологічного меха-
ніцизму, яких почали виявляти все більше і бі-
льше. Проте це поки не змінило другорядного 
становища і підлеглої ролі соціальних наук щодо 
природознавства. Вільгельм Дільтей щодо даної 
проблеми писав: «Під кінець Середньовіччя по-
чалася емансипація окремих наук. Проте серед 
них науки про суспільство і історію ще довго, чи 
не до середини XVIII століття, залишалися в ста-
рому служінні у метафізики. Мало того, нарос-
таюча потужність природознавства стала для 
них причиною нового поневолення, яке було 
не менш гнітючим, ніж старе» (виділено мною. 
– Г.Р.) [4, c.270]. 

Несприйняття вченими – представниками 
соціальної наукової думки класичного природ-
ничо-наукового (механістичного) стилю мислен-
ня ще більше посилилося закономірною внут-
рішньою кризою класичних стандартів науко-
вості, перші прояви якої припадають ще на пері-
од неподільного панування класичної наукової 
картини світу. Мається на увазі не характерне 
для цього стилю наукового мислення різне і на-
віть протилежне розуміння окремих явищ при-

роди або навіть природи в цілому і боротьба на 
цій підставі різних наукових шкіл (наприклад, 
протистояння і боротьба ньютонівської і декар-
тівської концепцій природи як альтернативних 
варіантів механістичної картини світу; конкуре-
нція двох основних напрямів в розвитку елект-
родинамічної картини світу – програми Ампера-
Вебера, з одного боку, і програми Фарадея-
Максвела – з іншого). 

Більш того, фізики XVII-XIX сторіч, що 
створили і поділяли механічну картину світу, 
вважали, що неподільний атом реально існує в 
природі і є її першоцеглиною. Таким самим 
«атомом електрики»» сприймався ними і елект-
рон: термін електрон в законах термодинаміки 
Максвела-Лоренца позначав елементарний точ-
ковий електричний заряд, але як опис відповід-
ного елементу класичної фізичної картини світу 
він вводився за ознаками «бути украй малою 
електрично-зарядженою частинкою, яка присут-
ня у всіх тілах» [див.: 6, с.29], «бути сферичним 
тілом, за об'ємом якого рівномірно розподілений 
електричний заряд» [див.: 6, с.33], «взаємодіяти з 
ефіром так, що ефір залишається нерухомим при 
русі електронів» [див.: 6, с.32-33]. Тим часом ці 
абстракції, що функціонували як елементи меха-
нічної картини світу останньої третини XIX сто-
ліття, як виявилося згодом, також були ідеаліза-
ціями, що нетотожні дійсності, а лише все більш 
приблизно схематизували її. Їх природні межі 
виявилися у процесі становлення квантової і ре-
лятивістської фізики, які в останній чверті XIX в. 
вже йшли семимильними кроками. Зокрема, з'я-
сувалося, що атом ділимий (у діапазоні енергій 
механічної дії, з якими мала справу класична фі-
зика, дійсно неможливо було виявити поділь-
ність атома), що світовий ефір, як його уявляли 
фізики раніше, є такою ж вигаданою суттю, як і 
виявленні недійсними ще раніше теплород і 
флогистон. Уявлення про чисту безперервність 
електромагнітного поля та чисту дискретність 
електронів так само зазнало глибоких змін – у 
фізичну картину світу були включені ідеї корпу-
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скулярно-хвильового дуалізму як частинок, так і 
полів [див.: 5]. Це ще більше похитнуло віру не 
тільки учених-представників природознавства, але 
і соціально-гуманітарних наукових дисциплін в 
непорушність класичних стандартів науковості. 

Ступінь наукової розробки проблеми. Не 
зумівши створити протягом XVII-XIX сторіч со-
ціальних наук, в тім числі і правознавства, за 
зразком класичного (механістичного) природо-
знавства, учені-гуманітаріі пішли по шляху ство-
рення власної традиції пізнання, яка задумувала-
ся у якості методологічної альтернативи науко-
вому позитивізму, але не більше. Біля її витоків 
стояли В.Дільтей, М.Вебер, В.Віндельбанд, 
Г.Ріккерт, Р.Коллінгвуд та деякі інші. Прибічни-
ки даного напрямку пізнання відкидали ідею уні-
версальності наукового методу і вважали, що у 
межах наукового способу мислення та характеру 
пізнання у кожного типу наук вони повинні бути 
свої, зумовлюватися специфічним предметом 
пізнання та іншими чинниками. Проте до цих пір 
фактично відсутні узагальнюючі дослідження 
щодо спільностей та відмінностей поглядів фун-
даторів наукового антипозитивізму на пізнання 
об’єктів наук про культуру, на розуміння ними 
характеру пізнання цих об’єктів. Це негативно 
позначилось на розвитку, в тім числі, і сучасного 
наукового правознавства. 

Мета автора статті полягає в тому, щоб: 
осмислити фактори, які спричинили поділ наук 
на науки про природу і науки про суспільство; 
проаналізувати розуміння цих факторів, зокрема, 
В.Дільтеєм, В.Віндельбандом і Г.Ріккертом; 
з’ясувати належність та міру достатності крите-
ріїв, які вони запропонували покласти в основу 
даного поділу; оцінити потенційні імпліцитні 
наслідки запропонованого підходу для розвитку 
наук про культуру.  

Основний виклад матеріалу досліджен-
ня. Під впливом численних невдач побудувати 
«науки про суспільство та історію» за зразком 
класичного природознавства і усвідомлення в 
той же час необхідності знайти прийнятний ви-
хід з ситуації, що склалася, а також унаслідок 
вже деяких існуючих не-природничо-наукових 
напрацювань, які сприяли філософсько-методо-
логічній самоідентифікації і самовизначенню 
цих наук, на початку останньої чверті XIX сто-
ліття  в середовищі учених, – їх представників 
почали визрівати і висловлюватися власні науко-
во-дослідні програми виходу з пізнавальної кри-
зи, що склалася. Одна з перших таких програм 
була запропонована німецьким філософом-нео-
кантіанцем, засновником школи філософії жит-

тя В.Дільтеєм (він першим переклав німецькою 
мовою доти непримітний термін Д.Ст. Мілля 
«moralscience» («Geisteswissenshaften», «науки 
про дух» і надав йому тим самим друге, дуже 
активне і довге життя). Основні положення цієї 
програми були викладені вже в першому томі 
його роботи «Вступ в науки про дух», що був 
опублікований в 1883 р. Цей том завершується 
розділом «Кінець метафізичного відношення 
людини до дійсності». У ньому В.Дільтей висту-
пає за звільнення «наук про дух» від метафізики 
[див.: 4, c.696]3.  

Ще більш послідовно та наполегливо ви-
ступає В.Дільтей у вище вказаному творі за зві-
льнення «наук про дух» від диктату «наук про 
природу», оскільки, як вважав він,  природа од-
них та інших наук настільки різні, що «науки про 
дух» не можуть «здобуватися і вибудовуватися» 
за класичними, тобто природничонауковими 
стандартами науковості. Це перш за все випливає 
зі змісту їх предметів. В.Дільтей пише: «Сукуп-
ність наук, що мають своїм предметом історич-
но-суспільну дійсність, отримує в даній роботі 
назву «Наук про дух». Ідея цих наук, через яку 
вони утворюють єдине ціле, відмежування цього 
цілого від природознавства зі всією очевидністю 
та обґрунтованістю зможуть з'явитися тільки в 
ході нашого дослідження» [див.: 4, c.279]. 

Але виконати узяте високе зобов'язання 
В.Дільтею – «показати єдине ціле «наук про 
дух», відмежувати це єдине ціле «від природо-
знавства зі всією очевидністю і доказовістю» 
вдається лише вельми приблизно. Він і сам усві-
домлює це, зауважуючи про поняття «Науки про 
дух»: «в порівнянні зі всіма іншими невідповід-
ними позначеннями, між якими доводитися ви-
бирати, воно виявляється найменш невідпові-
дним (виділено мною. – Г.Р.). Звичайно, воно 
украй неповно виражає предмет даного дослі-
дження (виділено мною. – Г.Р.). Адже в самому 
цьому останньому факти духовного життя не 
відділяються нами від психофізичної життєвої 
єдності людської природи. Теорія, що претендує 
на опис та аналіз соціально-історичних фактів, не 
має права відвернутися від цієї цілісності людсь-
кої природи і обмежити себе сферою духовного. 
Втім, вираз «науки про дух» поділяє цей свій не-
долік з будь-яким іншим виразом, що застосову-
вався тут; наука про суспільство (соціологія), 
                                                        
3 Критичне дослідження В.Дільтеєм історії метафізи-
ки, викриття ним її «феноменології» дозволило відо-
мому російському наукознавцю А.П.Огурцову резю-
мувати: «Дільтей здійснив величезну історико-
критичну роботу відносно метафізики» [див.: 7, c.29].  
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науки етичні, історичні, історико-культурні – 
всі ці позначення страждають одним і тим самим 
недоліком: вони дуже вузькі стосовно предмету, 
який покликані виражати. А вибрана нами назва 
має ту перевагу, що принаймні задовільно обкре-
слює головне коло фактів, в реальній опорі на які  
осмислюється єдність цих наук та намічається їх 
сфера і досягається, хай ще не досконале, відме-
жування їх від наук про природу» [4, c.280-281]. 

Згідно В.Дільтею, право також належить 
до об'єкту пізнання «наук про дух». Він обґрун-
товує це таким чином: «Вільна дія і регулювання 
діяльності, індивідуальна незалежність і спіль-
ність [людей. – Г.Р.] протистоять тут [у суспільс-
тві. – Г.Р.] один одному. Проте ці могутні істо-
ричні чинники, як і взагалі все живе в історії, 
взаємопов'язані. У одному випадку самостійна 
послідовна діяльність індивідів формує об'єд-
нання для швидкого досягнення своїх цілей, в 
іншому – шукає і знаходить підтримку в існую-
чій організації суспільства або ж – нехай навіть 
проти своєї волі – цій організації підкоряється. 
Але скрізь визначальною і загальною умовою 
для неї є зовнішня організація суспільства (ви-
ділено мною. - Г.Р.), яка обкреслює і забезпечує 
простір для самостійної і послідовної дії індиві-
дів. Таким чином, відносини, що пов'язують сис-
теми культури із зовнішньою організацією сус-
пільства (виділено мною. – Г.Р.) в живу цільову 
єдність суспільно-історичного світу, указують 
нам на те, що складає умову всякої послідовної 
дії індивідів і де обидва моменти – система куль-
тури і зовнішня організація суспільства (виді-
лено мною. – Г.Р.) – ще не розведені. Це щось є у 
формі права. У ньому в нерозчленованій єдності 
міститься те, що потім розпадається на системи 
культури і зовнішню організацію суспільства 
(виділено мною. – Г.Р.); явища права тому про-
яснює суть поділу, що відбувається тут, і приро-
ду багатоликих зв'язків між її частинами, що ві-
докремилися» [4, c.329-330]. 

В.Дільтей підкреслює, що в праві, як в ос-
нові суспільного співіснування людей, системи 
культури ще не відокремлені від зовнішньої ор-
ганізації суспільства. Особливість подібного ста-
ну речей, на переконання В.Дільтея, полягає в 
тому, що кожне правове поняття містить в со-
бі момент зовнішньої організації суспільства. 
Останнім частково пояснюються труднощі, що 
встають перед тим, хто прагне вивести загальне 
поняття  права з його дійсності. Цим же поясню-
ється і те, вважає В.Дільтей, чому схильність 
окремих представників позитивних наук особли-
во виділяти одну з двох сторін права неминуче 

спонукає інших дослідників підкреслювати зна-
чення іншої сторони, що залишилася без їх уваги. 

Сам В.Дільтей дає наступне визначення 
права: «Право є цільова сукупність, заснована на 
правовій свідомості як постійно дієвому психо-
логічному чиннику. Ті, хто заперечує це, - про-
довжує він, - вступають в суперечність з реальні-
стю історії права, де віра у вищий порядок, пра-
восвідомість і позитивне право знаходяться від-
носно внутрішнього взаємозв'язку. Вони вступа-
ють в суперечність з реальністю живої правосві-
домості, що перевершує по своїй силі позитивне 
право і навіть протистоїть йому. Вони спотворю-
ють дійсність права (що виявляється, наприклад, в 
суто історичному підході до звичаєвого права), 
щоб безболісно включити її в коло своїх уявлень. 
Дух систематизації, який в науках про дух так рідко 
усвідомлює межі своїх можливостей, приносить 
тут повноту дійсності в жертву абстрактній вимозі 
простоти розвитку думки» [4, c.330]. 

Порівнюючи право як об'єкт науки з об'єк-
тами природних наук, В.Дільтей помічає, що пе-
рше, фактично саме будучи доцільністю, з такою 
ж суспільною доцільністю пов'язане, поза нею не 
існує, а об'єктам природних наук доцільність чу-
жа, між ними існують зв'язки механічного типу. 
Він підкреслює, що «цільовий взаємозв'язок пра-
ва задає зовнішньому зв'язку людських велінь 
жорстку і обов'язкову для всіх норму, що визна-
чає сфери влади індивідів в їх відношенні один 
до одного, до світу речей і до загальної волі. Іс-
нування права пов'язане саме з цією його функ-
цією. Навіть правосвідомість, - резюмує він, - не 
факт теорії, а факт волі» [4, c.330]. 

Зрештою В.Дільтей приходить до однозна-
чного висновку, що «цільова сукупність права» 
як об'єкт наук про дух «є корелятом зовнішньої 
організації суспільства; обидва цих явища в кож-
ний момент поруч розташовані один одному, іс-
нують одне поруч іншого, тобто не пов'язані 
один з іншим як причина і наслідок (виділено 
мною. – Г.Р.), але кожне потребує іншого  як  
умова свого буття. Це відношення є складна і 
найважливіша форма каузального зв'язку; осмис-
лення його можливо лише в рамках теоретико-
пізнавального і логічного основоположення наук 
про дух» [4, c.330]. 

Допоміжну роль при обґрунтуванні відо-
собленості наук про дух від наук про природу 
В.Дільтей відводить методу кожної з них. Тут 
свою вихідну позицію він позначає словами: 
«Природу ми пояснюємо, душевне життя розумі-
ємо» [цитовано за: 7, с.29]. Тобто, наукам про 
дух властивий метод розуміння на противагу 
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методу пояснення, що характерний для наук про 
природу . Метод розуміння як специфічна про-
цедура наук про дух задає критерії як загально-
значущих думок в гуманітарних науках, так і ці-
лей та мотивів вчинків людей, що складають пе-
рвинну життєву спільність, пізнавану даними 
науками. «Наукове дослідження, - пише він, - 
вносить до цієї процедури метод. Виходячи з ру-
хомого, мінливого Я, науковий метод переміщає 
осереддя системи визначень, в яку вбудовані 
враження, в саму цю систему. Науковий метод 
створює об'єктивний простір, в рамках якого ко-
жен окремий інтелект знаходить своє певне міс-
це, він створює об'єктивний час, що має лінійний 
характер, одна з точок якого переживається ін-
дивідом як теперішній час, він убачає також об'-
єктивний причинний взаємозв'язок і міцну еле-
ментарну єдність, між якою має місце цей при-
чинний зв'язок. Вся діяльність науки спрямована 
на те, щоб на місце миттєвих образів … поста-
вить об'єктивну реальність та об'єктивний взає-
мозв'язок» [4, c.693]. 

В результаті порівняльного аналізу методу 
наук про природу і методу наук про дух 
В.Дільтей приходить до наступного висновку: 
«Емпіричний метод [наук про дух. – Г.Р.] вима-
гає, щоб цінність окремих підходів, що вжива-
ються мисленням для вирішення своїх завдань, 
історико-критично розгорталася на матеріалі самих 
наук і щоб природа пізнання в даній сфері виявля-
лася в ході прямого споглядання цього великого 
процесу, суб'єктом якого є саме людство. Подібний 
метод протилежний тому, який останнім часом за-
надто часто застосовується так званими позитивіс-
тами, що виводять поняття науки переважно з ло-
гічного визначення знання за прикладом природ-
ничо-наукових досліджень і є вирішальними, ви-
ходячи з того, якій інтелектуальній діяльності від-
повідає назва і статус науки» [4, c.280]. 

Отже, В.Дільтею належить безумовний 
пріоритет серед суспільствознавців, включаючи 
і правознавців, в розгорненій постановці питання 
про розрізнення і розмежування «наук про при-
роду» та «наук про дух» і вироблення базисних 
положень першої науково-дослідної програми 
самостійного вивчення «наук про дух», яке б ба-
зувалося так само на власному методі їх пізнан-
ня. Зі всієї маси наукознавчих положень, сфор-
мульованих і/або обґрунтованих В.Дільтєєм, до 
істинно фундаментальних, таких, що мали сер-
йозні наслідки для розвитку «наук про дух» 
впродовж тривалого періоду, належать наступні 
його оцінки і висновки: 1) дійсність, що є об'єк-
том «наук про дух», в принципі неможливо пі-

знати за допомогою класичних стандартів науко-
вості; 2) «науки про дух», не дивлячись на їх якісну 
відмінність від наук про природу, продовжують 
залишатися способом наукового пізнання дійснос-
ті; 3) при обґрунтуванні «наук про дух» В.Дільтей 
звертається перш за все і головним чином до ме-
тоду розрізнення природи і їх об'єктивної наочнос-
ті  порівняно з природою та об'єктивною наочністю 
«наук про природу». Допоміжну, хоча, безумовно, 
важливу роль у нього в даному обґрунтуванні та-
кож грає зіставлення методу розуміння в «науках 
про дух» на противагу методу пояснення, характе-
рному для «наук про природу».  

Концепцію В.Дільтея про розрізнення і 
розмежування природних наук і наук соціаль-
них головним чином на підставі критерію 
об’єктів їх пізнання якісно збагатив і поглибив 
новим підходом до її реалізації інший німецький 
філософ, засновник Баденської (Фрайбургської) 
школи неокантіанства, творець філософії цінно-
стей Вільгельм Віндельбанд. Для цього він ско-
ристався як основним засобом досягнення поста-
вленої мети запровадженою ще Фр.Брентано фо-
рмулою розрізнення думки (Urteil) і оцінки (Seur-
teilung): у судженні висловлюється приналеж-
ність двох змістів представлення один одному 
(наприклад: ця норма – юридична); у оцінці – 
реакція «воліючого і суб'єкта, що відчуває», на 
зміст уявлення (наприклад: ця норма – хороша). 
У  даному і всіх інших подібних випадках грама-
тична форма суджень однакова, проте в другому 
випадку предикат є відношенням, що вказує на 
щось інше. Оцінка не розширює наше пізнання, 
але дозволяє припустити якусь нормальну (у се-
нсі «нормативну») свідомість: предикат оціноч-
ного судження не поміщений в суб'єкті, він лише 
приписується йому відповідно до деякого масш-
табу-цінності. Ще однією особливістю стилю 
мислення В.Віндельбанда є те, що у нього логіка 
пізнання перетворюється на етику мислення. 

У роботі «Історія і наука про природу» 
(1894 р.) В.Віндельбанд вказує на те, що в проце-
сі класифікації і систематизації наук у багатьох 
наукознавців його часу, у тому числі і у В.Діль-
тея, склалося уявлення, ніби кожному конкрет-
ному предмету науки відповідає лише один ме-
тод пізнання відповідної дійсності, що фактично 
суперечить можливості пізнання відповідного 
предмету дійсності декількома науками. Особли-
во невдалим він рахував розподіл В.Дільтеєм 
всіх наук на «науки про природу» і «науки про 
дух», в який, на його переконання, абсолютно не 
укладалася та, що швидко набирала у той час 
силу - психологія. В.Віндельбанд запропонував 
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поділити всі  вищезгадані науки не за критерієм 
їх предмету дослідження, а за критерієм їх ме-
тоду і специфічних пізнавальних цілей. На цій 
підставі він виділив науки номотетичні – що 
займаються пошуком загальних законів, і ідео-
графічні, що описують індивідуальні, неповторні 
події (як ідеальний зразок другої групи наук він 
приводив майже завжди історію; до цих же наук 
В.Віндельбанд без коливань відносив і право-
знавство) [див.: 1, с.437]. 

Методи ці, як показує В.Віндельбанд, не 
можливо звести один до одного, але жодна наука 
не може обмежитися лише одним з них: приро-
дознавство, наприклад, може користуватися не 
тільки номотетичними методами (класичне 
природознавство в його механістичній формі), 
але і ідеографічними методами (наприклад, всі 
історичні науки про природу). З іншого боку, 
науки про культуру в цілому, зокрема, історична 
наука, правознавство належать в основному до 
ідеографічних галузей пізнання (історична подія, 
юридичний факт завжди унікальні), проте адек-
ватно їх сприйняти та істинно тлумачити можли-
во тільки в контексті загальних уявлень про від-
повідний феномен. Якість історичного факту, 
юридичного факту знаходить не будь-яку відпові-
дну подію, а лише ті події, які відповідають загаль-
ноприйнятим критеріям, тобто, є у відповідній пі-
знавальній традиції цінними, такими, що відобра-
жають системні властивості. Як писав В.Віндель-
банд, «той, хто бажає говорити про філософські 
речі по-філософськи, повинен знати по відношен-
ню до них позицію як до цілого» [1, c.287]4. 

Зіставляючи методологію номотетичних і 
ідеографічних груп наук, а також уточнюючи мі-

                                                        
4 З іншого боку, зауважує В.Виндельбанд: « Для того, 
хто розглядає історичний розвиток за зразком матема-
тичного й абстрактного (begrifflich) розвитку, у якому 
знання закону ряду й одного якого-небудь члена його 
уможливлює побудову всіх наступних його членів, 
для того мета прогресу принципово дана вже в законі 
прогресу й при правильному міркуванні може бути 
завжди передбачена. Але якщо специфічну сутність 
історичного розвитку бачити в прогресуючому офор-
мленні не обумовленого в поняттях, тимчасово-
фактичного процесу становлення, то розуміння мину-
лого й сьогодення зможе в такому випадку привести 
лише до визначення завдань майбутньої культури, 
упевненість же наша в їхнім здійсненні буде вже 
справою не пізнання, а переконання й світогляду… Те 
ж саме зустрічаємо ми й у правовій сфері: розум ство-
рює в праві новий порядок людських взаємин, остан-
ній зміст якого випливає в принципі з категоричного 
імперативу, що велить забезпечувати свободу особи в 
сфері її соціальної діяльності» [див.: 2, c. 5, 12].  

сце серед них науки психології, В.Віндельбанд в 
підрозділі «Норми і закони природи» своєї робо-
ти «Філософія культури» прийшов до наступного 
висновку: «Подібно до того як закон причиннос-
ті є взагалі не що інше, як ассерторичний вираз 
теоретичного постулату, не що інше, як "аксіома 
пізнаваності природи", і спеціальне застосування 
його - в науці, як і в практичному житті - до сфе-
ри душевної діяльності є лише продукт цієї на-
шої потреби виводити особливе із загального і 
бачити загалом визначальну силу по відношенню 
до особливого. Тут не місце обґрунтовувати цю 
вищу посилку будь-якого наукового пояснення, 
так само як і загального мислення: для цього 
знадобилася б ціла система теорії пізнання; вся 
сукупність логічних доказів цього положення 
може вести тільки до з'ясування його безпосере-
дньої очевидності навіть в уявленнях, які, ма-
буть, йому суперечать і до виявлення того, що з 
його усуненням зникла б будь-яка можливість 
плідного роздуму про взаємини явищ  світу, що 
досліджуються. Іншого "доказу" закону причин-
ності немає і не може бути: бо кожен з незлічен-
них прикладів, за допомогою яких цей закон під-
тверджується у всіх сферах нашого емпіричного 
життя, сам заснований на якому-небудь застосу-
ванні принципу причинності. Тому в науковому 
дослідженні немає необхідності спеціально об-
ґрунтовувати значення закону причинності для 
пізнання душевного життя: значення це зрозумі-
ло само собою, бо закон причинності був би усу-
нений, як тільки серед виявлених в ході досліду 
фактів опинилося б явище, яке не було б законо-
мірне необхідною дією своїх причин. Тільки то-
му, відповідно, в науці про душевне життя може 
йти мова про констатацію особливих форм, в 
яких в цій області виявляється каузальна необ-
хідність» [1, c.233-234].  

Таким чином, виходячи із загальноприйня-
того розуміння природи психології і її законів на 
початок останньої чверті XIX століття, як пока-
зує В.Віндельбанд, вона цілком відповідає кри-
терію методології «пояснюючих наук», тобто, 
психологічне знання ніби то повинно будуватися 
за зразком природознавства. В той же час психо-
логія є класичною наукою про дух. Значить, ре-
зюмує він, класифікація наук В.Дільтея невдала. 
Якщо ж подивитися на природу законів, що ді-
ють, за його словами, «в наший логічній, етичній 
і естетичній совісті», то вони, навпаки, абсолют-
но не пов'язані з теоретичним поясненням тих 
фактів, до яких вони відносяться. Вони говорять 
лише, якими повинні бути ці факти, щоб заслу-
жити загальне схвалення як істинних, добрих і 
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прекрасних. Отже, стверджує В.Віндельбанд, 
вони не ті ж закони, згідно яких події повинні 
об'єктивно відбуватися і суб'єктивно бути зрозумі-
ли, а всього лише ідеальні норми, відповідно до 
яких виводиться судження про цінність того, що 
відбувається, через природну необхідність. Ці нор-
ми, як помічає він, служать правилами оцінки. 

«При такому розумінні протилежності між 
нормами [відповідно до яких виводиться су-
дження про цінність того, що відбувається через 
природну необхідність. – Г.Р.] і законами приро-
ди виявляється, – пише В.Віндельбанд, - що дві 
системи законів, яким підпорядковане наше пси-
хологічне життя, розглядають цей загальний 
предмет з двох абсолютно різних точок зору і 
тому можуть не стикатися один з одним. Для 
психологічних законів душевне життя - об'єкт 
пояснюючої науки, для нормативних законів ло-
гічної і естетичної свідомості це ж душевне жит-
тя - об'єкт ідеальної оцінки. Виходячи із законів 
природи, ми розуміємо факти; виходячи з норм, 
ми повинні їх схвалювати або не схвалювати. 
Закони природи належать до теоретичного розу-
му, норми - до розуму, що оцінює. Норма ніколи 
не буває принципом пояснення, як закон приро-
ди не буває принципом оцінки. Звідси у зв'язку з 
вищевикладеним витікають два висновки. З од-
ного боку, зрозуміло, що нормативне і психоло-
гічне законодавства не можуть бути тотожні. Ло-
гічний принцип, етичний закон, естетичне пра-
вило не є природними законами мислення, ві-
дання або відчуття, згідно з якими насправді 
здійснюється при всіх "обставинах реальний 
процес душевного життя». З іншого боку, проте, 
неможливо, щоб обидва ці законодавства, що 
відносяться до одного і того ж предмету, були 
toto coelo різні і ні в якому відношенні не стика-
лися один з одним. Совість не може вимагати 
того, що абсолютно виключається природно не-
обхідними визначеннями душевного життя і без-
умовно неможливе. Таким чином, відношення 
норм до законів природи слід шукати між цими 
двома крайнощами - найповнішої тотожності і 
найповнішої відмінності» [1, c.233-235]. 

Отже, норми, відповідно до яких вино-
ситься судження про цінність того, що відбува-
ється через природну необхідність, як остаточно 
переконується В.Віндельбанд, абсолютно від-
мінні від законів природи, з іншого боку, вони не 
протистоять їм як щось чуже і далеке. Навпаки, 
будь-яка така норма є такий спосіб поєднання 
психічних елементів, який за належних умов 
може бути названий природно необхідним, зако-
номірно обумовленим процесом душевного життя 

в такій же мірі, як і всякі інші, і зокрема прямо про-
тилежні йому. Інакше кажучи, вище вказана норма 
– це певна форма психічного руху, яку повинні 
здійснити природні закони душевного життя. Тому 
вважаємо за необхідне ще раз звернути увагу на 
слова В.Віндельбанда про те, що дійсне відношен-
ня таких норм до законів природи слід шукати 
«між двома крайнощами» їх «щонайповнішої то-
тожності і щонайповнішої відмінності». 

У цій ємкій оцінці розкритої В.Віндель-
бандом природи психологічного знання розкри-
вається така ж відносна протилежність методо-
логії природознавства і соціальних наук, яка сто-
сується не стільки змісту, скільки прийомів пі-
знання в цілому. Так, він показує, що дедукція 
підводить під загальне положення особливий 
зміст уявлення, яким би чином воно не було 
отримане, щоб вивести звідси що-небудь саме 
для даного особливого випадку. Індукція, навпа-
ки, підводить групу фактів під загальне поло-
ження, щоб вивести звідси положення, що за-
ймає за ступенем своєї спільності проміжне міс-
це між цими фактами і загальним положенням. 
Тільки у цьому дуже модифікованому і обмеже-
ному сенсі можна сказати, що дедуктивний ме-
тод переходить від загального до особливого, 
індуктивний же – від особливого до більш зага-
льного. Особливе, яке необхідне кожній дедукції, 
щоб взагалі вийти за межі загального, є, по 
В.Віндельбанду, «або довільно здійснене спогля-
дання, як в математиці, або засноване на досвіді 
допущення ряду можливостей, як в юриспруден-
ції, або комплекс фактів, які належить пов'язати 
в ціле за допомогою їх віднесення до цінності, як 
в історії, або дані в досвіді спеціальні випадки 
більш загальних законів, як в дедуктивних відді-
лах теоретичного природознавства» [1, c.265]. 

Навпаки, продовжує В.Віндельбанд, зага-
льне в пізнанні, без якого неможлива індукція, 
полягає завжди в загальних передумовах спів-
віднесеності і ціннісному відношенні змісту уяв-
лень, в основних законах, самоочевидних для 
кожного нормативного (наукового, зокрема) ми-
слення. Тому, застосовуючи індуктивний метод, 
помічає він, зазвичай не висловлюють такі само-
очевидні аксіоми, якими цей метод постійно ко-
ристується: «було б педантичним і нудним, - за 
словами В.Віндельбанда, - згадувати при кожно-
му індуктивному висновку про закон причиннос-
ті, що становить необхідну велику посилку для 
нього» [1, c.266]. Проте тут виникає небезпека 
зовсім опустити з розгляду це обґрунтування, 
вважаючи, що передумови індуктивного доказу 
вичерпуються фактами, які йому дані. Саме та-
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ким чином, як відмітив сам В.Віндельбанд, «і 
виник гідний жалю погляд, ніби науку можна 
згребти з окремих фактів, як сміття, що змітаєть-
ся в купу мітлою» [1, c.266]. 

Протилежність між загальним, незмінним і 
єдинократним, неповторним насправді є до пев-
ної міри відносною, як у загальному міститься 
одиничне, так і в одиничному – загальне. Відпо-
відно і методи пізнання цих феноменів також 
протилежні відносно, хоча безумовна відмінність 
між ними за жодних обставин не може знівелю-
ватися, якщо залишатися на принципах науково-
сті пізнання. Тому В.Віндельбанд ставить питан-
ня про порівняльну цінність цього загального і 
незмінного, з одного боку, а також неповторного 
і одиничного – з іншого. З погляду евристичної 
корисності, згідно його позиції, обидва ці підхо-
ди правомірні. Проте з погляду їх функціональ-
них можливостей вони істотно розрізняються. У 
соціальних науках істотну роль грає ціннісна 
орієнтація, оскільки саме вона визначає вибір 
явищ дійсності, покликаних стати згодом науко-
вими фактами. У природознавстві ціннісна оріє-
нтація у вищевикладеному сенсі відсутня. Тому 
остаточний висновок В.Віндельбанда короткий і 
суворий: кожну науку необхідно міряти своїми, 
відповідними їй, мірками: природознавство но-
мотетичними, а науки суспільствознавчі –  ідео-
кратичними. Покликання філософії у зв'язку з 
цим – забезпечити кожний тип науки знанням 
його власних аксіом у сенсі І.Канта (тобто, набо-
ром недоказових самою наукою апріорних син-
тетичних суджень). 

Логічної необхідності, як показав В.Він-
дельбанд, за допомогою якої може бути доведена 
значущість подібних аксіом, не існує. Тому мож-
ливо лише одне з двох: або виявити їх фактичне 
значення, показати, що в дійсному процесі уяв-
лення, веління і відчуття ці аксіоми насправді 
визнаються значущими як загальновизнані прин-
ципи, або встановити, що їм властива необхід-
ність іншого роду – телеологічна, що їх значен-
ня повинно бути безумовно визнане для досяг-
нення цілей відповідного пізнання. 

Підхід В.Віндельбанда до обґрунтування 
необхідності і можливості поділу наук на науки 
про природу і соціальні науки був продовжений і 
завершений його учнем Генріхом Ріккертом, 
одним з найбільш яскравих представників Ба-
денської школи неокантіанства. Найважливішою 
особливістю його творчості, про яку необхідно 
сказати відразу ж, було те, що під впливом різ-
них обставин, але перш за все наполегливого 
шукання істини впродовж всього життя самим 

Г.Ріккертом, його погляди майже на всі питання, 
які цікавили його, постійно змінювалися, уточ-
нювалися, ставали з часом стійкими переконан-
нями або відкидалися зовсім. Наприклад, свою 
надзвичайно важливу роботу з погляду нашого 
дослідження «Предмет пізнання. Вступ у транс-
цендентальну філософію», починаючи з третього 
видання (1915 р.), він настільки глибоко переро-
бив, що вона перетворилася фактично на новий 
твір. Те ж саме можна сказати і про такі його ос-
новоположні праці, як «Межі природничо-науко-
вого утворення понять», «Науки про природу і 
науки про культуру» і ряд інших. 

Г.Ріккерт також, як і його вчитель В.Він-
дельбанд, головною метою своєї творчості вва-
жав створення науки про теоретичну цінність, а 
тому не тільки продовжив естафету свого попе-
редника і вчителя, але і значно поглибив його 
теоретичні напрацювання, розширив методологі-
чний арсенал їх подальшого розвитку. Розділяю-
чи як вихідну, стартову позицію концепцію но-
мотетичних і ідеографічних наук В.Вільденбан-
да, Г.Ріккерт вже в роботі «Межі природничо-
наукового утворення понять» (1986 р.), що мала 
великий вплив на всі не-природно-наукові  дослі-
дження (термін Г.Ріккерта), зокрема, на соціоло-
гію М.Вебера, переконливо показує, що в запро-
понованому, але ще до кінця не обґрунтованому 
зіставленні В.Віндельбандом історичних і приро-
дних наук міститься по суті не одне, а два розріз-
нення: між мисленням, що генералізує (узагаль-
нюючим) і індивідуалізуючим, а також між оцінюю-
чим і не-оцінюючим мисленням. Відповідно, при-
ходить він до висновку, що насправді є не два, а 
чотири типи наук: 1) науки, що генералізують, але 
не оцінюють (класичне природознавство); 2) що 
індивідуалізують, але не оцінюють (еволюційна 
біологія, геологія і так далі); 3) що  генералізують 
та оцінюють (науки соціологія, економіка); 4) інди-
відуалізуючі і оцінюючі науки (історичні науки в 
найширшому розумінні цього слова). 

Цей підхід, спочатку тільки намічений ним 
у загальних рисах, Г.Ріккерт розвиває і поглиб-
лює в своїх подальших роботах, не забуваючи 
при цьому все ж таки про основне розрізнення 
наук – на природознавство і не-природознавство. 
Цій проблемі як основній цілком присвячена йо-
го робота «Науки про природу і науки про куль-
туру». Вже на початку першого підрозділу цього 
твору «Постановка проблеми» Г.Ріккерт форму-
лює в найбільш узагальненому вигляді суть про-
блеми, що цікавить його, наступним чином: 

«Здавалося б, у вченого, що займається до-
слідженням конкретної наукової сфери, так само 
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як і у філософа, не повинно було б в даний час 
існувати розбіжностей з приводу того, що емпі-
ричні науки розпадаються на дві головні групи і 
що теологи і юристи, історики і філологи, з од-
ного боку, в такому ж ступені пов'язані загаль-
ними інтересами, як фізики і хіміки, анатоми і 
фізіологи, біологи і геологи - з іншого. Але тоді 
як природодослідники чітко усвідомлюють, що є 
загальним між ними, у представників іншої гру-
пи, особливо якщо мати на увазі думки окремих 
учених, не можна навіть відразу знайти загальної 
назви для їх спільної діяльності. Виникає питан-
ня: чи не є відсутність подібного загальновизна-
ного  всіма найменування, що вживається, лише 
зворотною стороною відсутності відповідного 
цілком певного поняття. Тому мета подальших 
міркувань полягатиме в розвитку поняття, що 
визначає загальні інтереси, завдання і методи не-
природно-наукових дисциплін, і в розмежуванні 
їх від методів природознавства» [8, c.45]. 

Як таке поняття Г.Ріккерт пропонує термін 
науки про культуру. І відразу ж задається питан-
ням: що ж таке є наука про культуру і в якому 
відношенні перебуває вона до дослідження при-
роди? Чим вони розрізняються між собою перш 
за все і головним чином? Г.Ріккерт пропонує 
шукати цю відмінність з того місця, «де відбува-
ється вже впорядкування і переробка матеріалу і 
де цей процес доведений вже до свого закінчен-
ня» [8, c.46]. Тобто, помічає він: «Ми маємо тут 
справу з однією з частин логіки, точніше, науко-
слівя, тобто, вчення про метод» [8, c.45]. Завдан-
ням логіки, на переконання Г.Ріккерта, як при 
процесі переробки отриманого знання у формі 
емпіричних фактів, так і при впорядкуванні вже 
наукових фактів є не опис аналізуючого типу – 
воно імпліцитно закладене вже в зміст конкрет-
них наукових пізнавальних методів – а наукозна-
вчий аналіз. «Наукослівя», вважає він, якщо 
тільки воно повинно мати самостійне значення, 
може виходити лише із загальних відмінностей в 
мисленні, а вже після того, за допомогою вироб-
лених таким чином понять, воно повинно посту-
пово переходити до застосування їх в окремих 
випадках. «Нашим завданням, - підкреслює він, - 
буде лише встановлення цього початкового пун-
кту, тобто, вироблення двох основних форм нау-
кового мислення» [8, c.46]. 

Визначення основної відмінності цих двох 
базисних форм наукового мислення Г.Ріккерт 
пропонує почати за допомогою наступного ме-
тодологічного орієнтиру: «Оскільки науки розрі-
зняються між собою як за предметами, що трак-
тувалися ними, так і за використовуваним ними 

методом, то і поділ їх повинен бути проведений 
як з матеріальної, так і з формальної точок зору» 
[8, c.50]. Причому в цілях практичного поділу 
наук, як помічає Г.Ріккерт, абсолютно неможли-
во знайти двох груп об'єктів, які, зважаючи на 
рід їх буття, відрізнялися б один від одного «так, 
як тіло від душі», тому що, принаймні на безпо-
середньо доступному нам світі, немає нічого та-
кого, що було б принципово вилучене з дослі-
дження, що відрізняється тією ж формальною 
структурою, що і природознавство. У цьому сен-
сі справедливі твердження тих наукознавців, по-
годжується Г.Ріккерт, що може бути тільки одна 
наука, тому що існує лише одна дійсність. Але 
якщо це так, продовжує свою думку він, то обид-
ві групи наук – як ті, які досліджують тілесні 
явища, так і ті, які «досліджують життя душі», - 
будуть також тісно пов'язані одна з іншою зага-
льними інтересами.  

«Тому, - резюмує Г.Ріккерт, - матеріальна 
протилежність об'єктів може бути лише настіль-
ки покладена в основу поділу наук, наскільки з 
цілого дійсності виділяється деяка кількість 
предметів і явищ, що являють для нас особливе 
значення або важливість, в яких ми внаслідок 
цього бачимо ще дещо інше, окрім простої при-
роди. По відношенню до них природничо-
наукове дослідження, кажучи узагальнено, ціл-
ком правомірне, є саме по собі недостатнім; ми 
можемо відносно них поставити ще цілий ряд 
зовсім інших питань, причому питання ці стосу-
ються переважно об'єктів, які краще всього охо-
пити терміном «культура». Засноване на особли-
вому значенні культурних об'єктів поділу наук 
на науки про природу і науки про культуру 
краще всього виражає протилежність інтересів, 
що поділяють вчених на два табори, і тому роз-
різнення це здається мені придатним замінити 
традиційний поділ на природні науки і науки 
про дух» (виділено мною. – Г.Р) [8, c.52]. 

Матеріальний принцип ділення наук про 
природу і наук про культуру Г.Ріккерт доповнює 
також принципом їх формального поділу: «Про-
тилежність логічному [кантівському – Г.Р.] по-
няттю природи як буттю речей, оскільки воно 
визначається загальними законами, - пише він, - 
може бути намічена теж тільки чисто логічним 
поняттям. Останнім же, як я думаю, є поняття 
історії в найширшому сенсі цього слова (виді-
лено мною. – Г.Р.), тобто поняття одиничного 
буття у всій його особливості та індивідуальнос-
ті, яке і утворює протилежність поняттю загаль-
ного закону. Тому ми повинні  говорити про від-
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мінність між природничо-науковим та історич-
ним методом» (виділено мною. – Г.Р.) [8, c.53]. 

Природничо-науковий метод, за словами 
Г.Ріккерта, «згідно традиційному переконанню» 
«полягає перш за все в утворенні загальних по-
нять, під які різні одиничні утворення підводять-
ся як їх екземпляри. З цієї точки зору, - завершує 
свою думку Г.Ріккерт, - істотним в речах і про-
цесах є те, що вони мають загального з відповід-
ними під тими ж поняттями об'єктами, а все чис-
то індивідуальне в них, як не істотне, не входить 
в науку» [8, c.66]. Г.Ріккерт звертає увагу, що 
вже несвідомо виниклі значення слів, якими ми 
оперуємо, відрізняються, якщо відвернутися від 
власних імен, більш менш загальним характером; 
наука ж може до певної міри бути розглянута як 
продовження і свідома розробка процесу, що 
розпочався поза нашою волею. Тоді поняття 
отримуються, на його думку, або за допомогою 
порівняння емпірично існуючих об'єктів, або во-
ни можуть також досягати такої всеосяжної зага-
льності, що далеко виходить за межі того, що 
доступно безпосередньому досліду. 

Яким чином це можливо, Г.Ріккерта не ці-
кавить. Він обмежується вказівкою на те, що в 
цьому випадку зміст поняття складається з так 
званих законів, тобто, з безумовно загальних су-
джень відносно більш менш широких областей 
дійсності. Отже, наукові поняття бувають іноді 
більшої, іноді меншої загальності, і тому знахо-
дяться ближче або далі до особливого та індиві-
дуального і навіть можуть так близько підійти до 
нього, що під них підпадатиме тільки невелике 
коло об'єктів, але все таки вони завжди загальні, 
в тому сенсі, що ними не береться до уваги все 
те, що перетворює дійсність на одиничне і особ-
ливе явище. «Наука з цієї точки зору, - резюмує 
Г.Ріккерт, - представляє контраст дійсності, і ко-
нтраст цей позначається як в абстрактному хара-
ктері її понять, такому протилежному наочній 
уяві дійсності, так і в загальності, що відрізняє її, 
протидіючій індивідуальному характеру всякого 
дійсного буття» [8, c.66]. 

Свої міркування про природничо-науковий 
метод Г.Ріккерт завершує словами: «…природо-
знавство не зможе, по-перше, ніколи викласти в 
своїх поняттях всі особливості досліджуваних 
об'єктів, бо кількість їх в кожній різнорідній без-
перервності невичерпна і, по-друге, воно буде, 
навіть і при найдокладнішому знанні, заснова-
ному на якій завгодно кількості утворених по-
нять, завжди бачити неістотне в тому, що влас-
тиво одному тільки об'єкту» [8, c.67-68]. Спира-
ючись на вище викладене про природничо-

науковий метод, Г.Ріккерт робить наступний під-
сумковий з цієї проблеми висновок: «По всіх цих 
підставах ми можемо назвати тому природни-
чо-науковий метод генералізующим (виділено 
мною. – Г.Р.), щоб тим самим виразити форма-
льне поняття природи: природознавство гене-
ралізує»5 (виділено мною. – Г.Р.) [8, c.69]. 

Природничо-науковому методу, що гене-
ралізує, Г.Ріккерт протиставляє індивідуалізую-
чий метод історії, властивий також, на його дум-
ку, і всім іншим «не-природничо-науковим дис-
циплінам». Це він робить з метою отримати фо-
рмальний принцип поділу наук на науки про 
природу і науки про культуру, який він шукає, бо 
той, як вважає Г.Ріккерт, хто прагне дійсно дода-
ти науковому знанню логічний характер, пови-
нен буде ґрунтуватися саме на цій формальній 
відмінності. Інакше він ніколи не зрозуміє логіч-
ної суті наук. Те, що існує в науках про природу і 
в науках про культуру утворення їх понять дійс-
но розпадається на ці два логічно протилежні 
напрями, підкреслює Г.Ріккерт, є фактом, про 
який можна жалкувати, але який не можна ска-
сувати і тому наукове знання повинно перш за 
все почати саме з цієї протилежності, а не з яких-
небудь наочних відмінностей. 

Г.Ріккерт пише, що, на відміну від приро-
дознавства: «Є науки, метою яких є не встанов-
лення природних законів і навіть взагалі не утво-
рення загальних понять; це історичні науки в на-
йширшому сенсі цього слова. Вони хочуть ви-
словлювати дійсність, яка ніколи не буває зага-
льною, але завжди індивідуальною, з погляду її 
індивідуальності; і оскільки мова йде про остан-
ню, природно-наукове поняття виявляється без-
силим, оскільки значення його ґрунтується саме 
на виключенні ним всього індивідуального як 
неістотного. Історики скажуть про загальне ра-
зом з Гете: "Ми користуємося ним, але ми не 
любимо його, ми любимо тільки індивідуаль-
не"*, і це індивідуальне, в будь-якому разі, оскі-
льки об'єкт, що підлягає дослідженню,  цікавить 
нас як ціле, вони захочуть також зобразити нау-
ково. Тому для логіки, охочої не повчати, але 
розуміти науки, помилковість думки Аристотеля, 
до якої примикають майже вся сучасна логіка і 
навіть деякі історики і відповідно до якої особ-
ливе та індивідуальне не може бути введене в 
наукове поняття, не підлягає ніякому сумніву. 
Ми поки не будемо розпочинати розгляд того, 
                                                        
5 Генералізація (генералізування) (віт лат.  – generalis - 
загальний) – узагальнення, тобто логічний перехід від 
часткового до загального, підпорядкування часткових 
явищ загальному принципу. 
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яким чином історична наука зображає ці особли-
вість та індивідуальність дійсності, які вона до-
сліджує. Те, що вона бачить в цьому своє за-
вдання, не повинно бути заперечуваним, і з цього 
завдання слід виходити при викладі її формаль-
ної суті. Бо всі поняття про науки суть поняття 
завдань і логічно зрозуміти науки можливо, лише 
проникнувши в мету, яку вони собі ставлять, а 
звідси — в логічну структуру їх методу. Метод є 
шлях, що веде до мети. Історія не хоче генералі-
зувати так, як це роблять природні науки. І об-
ставина ця є для логіки вирішальною» [8, c.74]. 

Г.Ріккерт підкреслює, що така відмінність і 
навіть протиставлення історичного індивідуалі-
зуючого методу і природничо-наукового методу, 
що генералізує, не є довільною конструкцією. 
Навпаки, там, де приймається логічне поняття 
природи, як його сформулював І.Кант, це логічне 
поняття історії є необхідним його доповненням і 
в будь-якому разі тільки таким чином можна 
отримати належну вихідну позицію для логічно-
го дослідження емпіричних наук. Завданням ло-
гіки є зрозуміти спочатку мету історії як науки, 
що полягає в зображенні одиничного і індивідуа-
льного ходу дійсності, а звідси вже індивідуалі-
зуючі форми мислення, що вживаються при цьо-
му, як необхідні засоби для досягнення цієї мети. 
Цього не можна заперечувати, якщо залишатися 
на позиціях розуміння наук про культуру як виду 
наукової рефлексії. «Тільки той, - завершує свої 
міркування Г.Ріккерт, - хто, подібно до предста-
вників натуралізму, створює собі довільне і апрі-
орне поняття про науку, не орієнтуючись при 
цьому у фактично існуючих науках, зможе оспо-
рювати ототожнення історичного методу з  інди-
відуалізуючим» [8, c.78]. 

Таким чином, запропонований і обґрунто-
ваний Г.Ріккертом поділ наук на науки про при-
роду і науки про культуру на підставі формаль-
них точок зору не співпадає з їх матеріальним 
поділом, тобто, за предметом дослідження, що 
повинно було б мати місце в традиційному до 
Г.Ріккерта поділі їх на природознавство і науки 
про дух. Проте йому вдалося збудувати перекон-
ливу конструкцію матеріальної протилежності 
природи і культури, з одного боку, і формальної 
протилежності природничо-наукового та істори-
чного методів пізнання, з іншою. 

Проте наведені нами вище  відмінності на-
ук про природу і наук про культуру, будучи за 
своєю суттю фундаментальними і самодостатні-
ми, разом з тим не фінальні, а їм відводиться пе-
вна службова роль – обґрунтувати наявність ще 
більш основоположної, справді початкової від-

мінності між цими науками. Про цю останню 
відмінність, навіть протилежність Г.Ріккерт го-
ворить не менш переконливо. Він, зокрема, за-
уважує: «Протилежністю природі в цьому сенсі 
(виділено мною. – Г.Р.) є культура як те, що або 
безпосередньо створено людиною, відповідно до 
оцінених нею цілей, або, якщо воно вже існувало 
раніше, принаймні, свідомо викохано нею заради 
пов'язаної з нею цінності» (виділено мною. – Г.Р.) 
[8, c.55]6. Отже, саме ця, основоположна протиле-
жність природи і культури, оскільки справа стосу-
ється найбільш принципової відмінності обох груп 
об'єктів, на переконання Г.Ріккерта, дійсно лежить 
в основі поділу наук та їх рівноцінності, однаково-
го пізнавального статусу7. 

                                                        
6 Цю думку – про критеріальну функцію ціннісної 
властивості об'єктів культури в розрізненні наук про 
природу й наук про культуру Г.Ріккерт повторює ба-
гаторазово з виділенням самих різних значеннєвих і 
логічних наголосів: « Як би широко ми не розуміли 
цю протилежність, сутність її залишиться незмінною: 
у всіх явищах культури ми завжди знайдемо втілення 
якої-небудь визнаної людиною цінності, заради якої 
ці явища або створені, або, якщо вони вже існували 
раніше, викохані людиною; і навпаки, усе, що виник-
ло й виросло саме по собі, може бути розглянуте поза 
будь-яким відношенням до цінностей, а якщо воно й 
насправді є не що інше, як природа, то й повинно бу-
ти розглянуте в такий спосіб. В об'єктах культури, 
отже, закладені цінності. Ми назвемо їх тому благами 
(Guter), для того щоб у такий спосіб відрізнити їх як 
коштовні частини дійсності від самих цінностей, як 
таких, які не являють собою дійсності й від яких ми 
тут можемо відволіктися. Явища природи мисляться 
не як блага, а поза зв'язком із цінностями, і якщо тому 
від об'єкта культури відняти будь-яку цінність, то він 
точно так само стане частиною простої природи. За-
вдяки такому або існуючому, або відсутньому віднесен-
ню до цінностей ми можемо із упевненістю розрізняти 
два роди об'єктів і вже тому маємо право робити це, що 
будь-яке явище культури, якщо відволіктися від закла-
деної в ньому цінності, повинно бути розглянуте як та-
ке,яке стоїть також у зв'язку із природою й, відповідно, 
як складова частина природи» [див.: 8, с.55].  
7 Г.Ріккерт пише: «Для того, хто зрозумів сутність 
віднесення до цінності й побажав уникнути Харибди 
пожираючого індивідуальність генералізуючого ме-
тоду, не може вже існувати небезпека потрапити в 
Сциллу ненаукових оцінок, що спричинило б за со-
бою загибель його як вченого. Цей острах найбільше 
сприяв тому, що історики противилися визнанню від-
несення до цінності як необхідного фактору їх науко-
вої діяльності, і це ж, з іншого боку, дало привід Лам-
прехту тріумфально вказати на цей наш нарис. Ламп-
рехт вважав, що після мого "чесного" викладу істори-
чного методу навіть найбільш непосвячений не зможе 
не помітити яскравого протиріччя між цим методом і 
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Надзвичайну методологічну важливість 
має вказівка Г.Ріккерта про необхідність «найрі-
зкішим чином» відокремлювати «метод відне-
сення до цінності» від «методу оцінки», тобто, як 
помічає він, значущість цінності ніколи не є про-
блемою історії, але цінності грають в ній роль 
лише постільки, по-скільки вони фактично оці-
нюються суб'єктами і оскільки тому деякі об'єкти 
розглядаються фактично як блага. Якщо історія, 
відповідно, і має справу з цінностями, то все ж 
таки вона не є оцінюючою наукою. Цінності не є 
дійсністю, ні фізичною, ні психічною. Суть їх 
полягає в їх значущості, а не у фактичності. 
Але цінності пов'язані з дійсністю і зв'язок цей 
можна мислити в двох сенсах. Цінність може, по-
перше, таким чином приєднуватися до об'єкту, 
що останній робиться тим самим благом, і вона 
може також, по-друге, бути таким чином пов'я-
заною з актом суб'єкта, що цей акт стає тією 
самою оцінкою. Блага ж і оцінки можуть бути 
розглянуті з погляду значущості пов'язаних з 
ними цінностей, тобто так, що намагаються 
встановити, чи заслуговує яке-небудь благо дій-
сно найменування блага і чи по праву здійсню-
ється яка-небудь оцінка. 

Успішне застосування властивості цінно-
сті об'єктів культури як основоположного кри-
терію розмежування наук про природу і наук про 
культуру має ще один фундаментальний філо-
софсько-методологічний наслідок. Так, як відо-
мо, цінність є однією з основних понятійних уні-
версалій філософії, що означає в найзагальнішо-
му вигляді ті, що невербалізуються, «атомарні» 
складові найбільш глибинного шару всієї інтен-
ціональної структури особи (у єдності предметів 
її прагнень (аспект майбутнього), особливого 
переживання-володіння (акт сьогодення)  і збе-
реження свого «надбання» у закутках душі (ас-
пект того, що пройшов)). Інакше кажучи, цінно-
сті поза особою, тобто, суб'єкта не існує. Отже, 
науки про культуру з неминучістю припускають 
наявність і визнання зі всіма наслідками, які ви-
                                                                                          
справжнім науковим мисленням, і він бажав тому мо-
єму твору найбільшого поширення серед істориків у 
надії, імовірно, що вони, побачивши, що їхні прийоми 
припускають віднесення до цінності, звернуться до 
його "природничо-наукового" методу, який нібито 
відволікається від цінностей. Тепер зрозуміло, чому 
острах ціннісних точок зору в історії настільки ж без-
підставний, як і тріумфуючий тон Лампрехта. Індивідуа-
лізуюча історія, так само як і природознавство, може й 
повинна уникати оцінок, що порушують її науковий 
характер. Лише теоретичне віднесення до цінності відрі-
зняє її від природознавства, але воно жодним чином не 
торкається її науковості» [див.: 8, с. 96].  

тікають звідси в структурі пізнання суб'єкта, що 
пізнає, його активну роль в процесі пізнання. А 
це суперечить класичним стандартам науковості, 
що служить ще однією не менш фундаменталь-
ною відмінністю класичних наук про природу і 
наук про культуру, абсолютно виключає можли-
вість пізнання об'єктів наук про культуру на під-
ставі класичних стандартів науковості. Таким чи-
ном, Г.Ріккерт фактично одним з перших серед 
філософів передбачив фактичну появу на рубежі 
XIX-XX ст.ст. некласичної наукової картини світу 
та відповідних їй стандартів науковості. 

У цій думці ще більше впевнює своєрідний 
«онтологічний плюралізм» Г.Ріккерта в розумін-
ні ним буття. Зокрема, стосовно буття об'єктів 
наук про культуру він помічає, що: «Історичні 
поняття не знаходяться ні в якому відношенні до 
абсолютної істини, а керівні принципи їх утво-
рення є виключно фактичними оцінками, що змі-
нюють один одного, як хвилі в морі (виділено 
мною. – Г.Р.). Залишаючи осторонь прості факти, 
ми отримаємо тоді стільки ж різних історичних 
істин, скільки існує різних культурних кругів (ви-
ділено мною. – Г.Р.) і всі ці істини в рівній мірі 
володітимуть важливістю» [8, c.123]. Причому 
цей «онтологічний плюралізм» знову ж таки ви-
являється у Г.Ріккерта пов'язаним з буттям су-
б'єкта, в якому з'єднуються дуалізм плотського 
(тілесного) світу, що сприймається, та ірреально-
го, осягнутого розумом світу, утворюючи тим 
самим третій світ («буття третього роду») – буття 
суб'єкта. Трьом царствам, що виникають внаслі-
док цього: дійсності, цінності як трансценден-
тальному сенсу і цінності як іманентному сенсу 
Г.Ріккерт ставить у відповідність три способи 
оволодіння цими світами: пояснення, розуміння 
та тлумачення. На думку пізнього Г.Ріккерта, 
потрійний поділ світу не вичерпує онтологічної 
багатогранності світового цілого. 

Висновки. Як підсумкове резюме в своїй 
роботі «Науки про природу і науки про культу-
ру» Г.Ріккерт напише:  

«Ми можемо абстрактно розрізняти два 
види емпіричної наукової діяльності. На одній 
стороні стоять науки про природу, або природо-
знавство. Слово "природа" характеризує ці науки 
з боку як їх предмету, так і їх методу. Вони ба-
чать в своїх об'єктах буття і бування, вільне від 
всякого віднесення до цінності, мета їх - вивчити 
загальні абстрактні відносини, по можливості 
закони, значущість яких розповсюджується на це 
буття і бування. Особливий для них тільки "ек-
земпляр". Це однаково стосується як фізики, так і 
психології. Обидві ці науки не проводять між 
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різними тілами і душами ніяких відмінностей з 
погляду цінностей і оцінок, обидві вони відволі-
каються від всього індивідуального як неістотно-
го, і обидві вони сприймають своїми поняттями 
зазвичай лише те, що властиво відомій безлічі 
об'єктів. При цьому немає об'єкту, який був би 
принципово вилучений з-під влади природно-
наукового методу. Природа є сукупність всієї 
дійсності, що зрозуміла генералізуючим чином, і 
без жодного відношення до цінностей. 

На іншій стороні стоять історичні науки 
про культуру. У нас немає відповідного одного 
слова, яке, аналогічно терміну "природа", могло 
б охарактеризувати ці науки з боку як їх предме-
ту, так і їх методу. Ми повинні тому зупинитися 
на двох виразах, відповідних обом значенням 
слова "природа". Як науки про культуру, названі 
науки вивчають об'єкти, віднесені до загальних 
культурних цінностей; як історичні науки, вони 
зображають їх одиничний розвиток в його особ-
ливості і індивідуальності; при цьому та обста-
вина, що об'єкти їх суть процеси культури, надає 
їх історичному методу в той же час і принцип 
утворення понять, оскільки істотно для них тіль-
ки те, що в своїй індивідуальній особливості має 
значення для керівної культурної цінності. Тому, 
індивідуалізуючи, вони вибирають з дійсності в 
якості "культури" щось зовсім інше, ніж природ-
ничі науки, що розглядають генералізуючим чи-
ном ту ж дійсність як "природу". Оскільки зна-
чення культурних процесів базується в більшості 
випадків саме на їх своєрідності та особливості, 
що відрізняє їх від інших процесів, тоді як, навпа-
ки, те, що у них є загального з іншими процесами, 
тобто те, що складає їх природно-наукову суть, 
неістотно для історичних наук про культуру. 

Що ж стосовно, нарешті, протилежності 
матерії і духу, то, якщо духовне означає те ж, що 
і психічне, науки про культуру дійсно мають 
справу зазвичай з духовними явищами; але все 
таки поняття "Науки про дух" не відмежовує ні 
об'єкти, ні методи цих наук від об'єктів і методів 
природознавства. Тому найкраще - відмовитися 
від цього терміну. Якщо духовне рівне психіч-
ному, то термін цей не може вже мати ніякого 
значення для поділу наук на дві головні групи. 
Можна навіть сказати, що принциповий поділ на 
тіло і душу має значення тільки всередині при-
родничих наук. Фізика досліджує тільки фізичне, 
психологія - тільки психічне буття. Історичні ж 
науки про культуру, навпаки, не мають ніякої 
підстави надавати цьому принциповому поділу 
яке-небудь значення. Вони вводять в свої понят-
тя однаково і психічне, і фізичне буття, не зва-

жаючи на їх протилежність. Тому вираз "науки 
про дух" може навіть привести до непорозумін-
ня» [8, c.100-101]. 

Таким чином, Г.Ріккерт не тільки підтри-
мав, але також розвинув і поглибив концепції 
В.Дільтея і В.Віндельбанда про якісну різнорід-
ність природознавства і соціальних наук і необ-
хідність розмежування їх між собою, згідно 
В.Дільтею – на підставі головним чином не спів-
падаючих між собою предметів цих наук, згідно 
В.Віндельбанду – на підставі в основному про-
тилежності методів пізнання відповідних об'єк-
тів дійсності. Г.Ріккерт об'єднав обидві ці част-
кові концепції в єдину доктрину поділу наук на 
науки про природу і науки про культуру, що 
принципово розрізняються між собою і за мате-
ріальним, і за формальним критериями*8. Ця до-
ктрина стала, головним чином, неминучим нас-
лідком неможливості створити науки про куль-
туру за стандартами і зразками класичного при-
родознавства. Разом з тим в ній втілилися також 
власні успіхи наук про культуру, згідно Г.Рік-
керта, особливо результати філософських розро-
бок вчення про цінності, а також досягнення в 
XIX ст. історичних наук в найширшому розумін-
ні цього слова. Проте при всій своїй протилеж-
ності порівняно з класичним природознавством 
науки про культуру мислилися всіма неокантіан-
цями кінця XIX – початку ХХ ст.ст. (до яких на-
лежали також і В.Дільтей, В.Віндельбанд і 
Г.Ріккерт) як науковий тип пізнання, тобто, 
протиставлялися між собою не наука і не-наука, 
                                                        
8 До середини ХХ століття ця доктрина трансформу-
валася в герменевтику [див.: 10, с. 66]. Ієтодологічний 
ідеал герменевтичного антипозитивізму чітко сфор-
мульований у наступному визначенні Х.Гадамера: 
«Пізнання соціально-історичного світу не може під-
нятися до рівня науки шляхом застосування індуктив-
них методів природних наук. Що б не означало тут 
слово "наука" і як би не було поширено в історичній 
науці в цілому застосування більш загальних методів 
до того або іншого предмету дослідження, історичне 
пізнання, проте, не має своєю метою уявити конкрет-
не явище як випадок, що ілюструє загальне правило. 
Одиничне не служить простим підтвердженням зако-
номірності, яка в практичних обставинах дозволяє 
робити пророкування. Навпаки, ідеалом тут повинне 
бути розуміння самого явища в його однократній і 
історичній конкретності. При цьому можливий вплив 
якомога більшого обсягу загальних знань; ціль же 
полягає не в їхній фіксації й розширенні для більш 
глибокого розуміння загальних законів розвитку лю-
дей, народів і держав, а, навпаки, у розумінні того, які 
ці люди, цей народ, ця держава, яке було становлення, 
іншими словами — як змогло статися, що вони стали 
такими» [див.: 3, с. 45-46].  
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а різні типи науки, що пізнають різні системні 
об'єкти дійсності, різні стилі наукового мислення. 
Науковий спосіб пізнавальної діяльності, од-
ного разу з'явившись, продовжував залиша-
тися поза конкуренцією в порівнянні з будь-
якими іншими способами отримання знань 
про дійсність. Поява доктрини поділу всіх наук 
на науки про природу і науки про культуру з по-
гляду еволюції природно-наукової традиції пра-
ворозуміння можна швидше за все розцінити як 
вельми успішну спробу зберегти цю традицію у 
межах наукового типу пізнання. 

Здійснене наприкінці ХIX століття розріз-
нення наук про природу й наук про культуру в 
ХХ столітті багатьма дослідниками-представ-
никами не-природно-наукових дисциплін помил-
ково стало трактуватися в якості прямої заборо-
ни переносити отримані уявлення про розвиток 
знань при аналізі природничих наук на сферу 
соціального пізнання. Більше того, також чима-
ло вчених-суспільствознавців і гуманітаріїв 
на підставі вище зазначеного розрізнення 
дійшли висновку про принципову неможли-
вість у науках про культуру наукового стилю 
мислення й стали пов'язувати останній виня-
тково із природознавством. У зв'язку із цим 
вважаємо за доцільне навести тут точку зору на 
дану проблему визнаного наукознавця сучаснос-
ті В.С.Стьопіна, яку ми повністю поділяємо: 
«Основою для таких заборон, - пише він, - слугує 
проведене ще в XIX столітті розрізнення наук 
про природу й наук про дух. Але при цьому не-
обхідно усвідомлювати те, що пізнання в соціа-
льно-гуманітарних науках і науках про природу 
має загальні риси саме тому, що це наукове пі-
знання. Їхня відмінність корениться в специфіці 
предметної галузі (виділено мною. – Г.Р.). У со-
ціально-гуманітарних науках предмет містить у 
собі людину, її свідомість і часто виступає як 
текст, що має людський зміст. Фіксація такого 
предмету і його вивчення вимагають особливих 
методів і пізнавальних процедур. Однак при всій 
складності предмету соціально-гуманітарних 
наук установка на об'єктивне його вивчення й 
пошук законів є обов'язковою характеристикою 
наукового підходу. Ця обставина не завжди бе-
реться до уваги прихильниками "абсолютної 
специфіки" гуманітарного й соціально-історич-
ного знання. Його протиставлення природничим 
наукам проводиться часом некоректно (виділе-
но мною. - Г.Р.). Гуманітарне знання трактується 
гранично розширено: у нього включають філо-
софські есе, публіцистику, художню критику, 
художню літературу й т.п. Але коректна поста-

новка проблеми повинна бути іншою. Вона ви-
магає чіткого розрізнення понять "соціально-
гуманітарне знання" і "наукове соціально-гумані-
тарне знання". Перше містить у собі результати 
наукового дослідження, але не зводиться до них, 
оскільки припускає також інші, поза наукові фор-
ми творчості. Друге ж обмежується тільки рамками 
наукового дослідження. Зрозуміло, саме це дослі-
дження не ізольоване від інших сфер культури, 
взаємодіє з ними, але це не підстава для ототож-
нення науки з іншими, хоча й близько дотичними з 
нею формами людської творчості. 

Якщо виходити із зіставлення наук про су-
спільство й людину, з одного боку, і наук про 
природу — з іншого, то потрібно визнати наяв-
ність у їхніх пізнавальних процедурах як загаль-
ного, так і специфічного змісту. Але методологі-
чні схеми, розвинуті в одній області, можуть 
схоплювати деякі загальні риси будови й динамі-
ки пізнання в іншій області, і тоді методологія 
цілком може розвивати свої концепції так, як це 
робиться в будь-якій іншій сфері наукового пі-
знання, у тому числі й соціально-гуманітарних 
науках. Вона може переносити моделі, розробле-
ні в одній сфері пізнання, на іншу й потім корек-
тувати їх, адаптуючи до специфіки нового пред-
мета. При цьому слід ураховувати щонайменше 
дві обставини. По-перше, філософсько-методоло-
гічний аналіз науки незалежно від того, чи орієн-
тований він на природознавство або на соціаль-
но-гуманітарні науки, сам належить до сфери 
історичного соціального пізнання. Навіть тоді, 
коли філософ і методолог має справу зі спеціалі-
зованими текстами природознавства, його пред-
мет — це не фізичні поля, не елементарні частки, 
не процеси розвитку організмів, а наукове знан-
ня, його динаміка, методи дослідницької діяль-
ності, узяті в їхньому історичному розвитку. Зро-
зуміло, що наукове знання і його динаміка є не 
природним, а соціальним процесом, феноменом 
людської культури, а тому його вивчення висту-
пає особливим видом наук про дух. По-друге, 
необхідно враховувати, що тверда демаркація 
між науками про природу й науками про дух ма-
ла свої підстави для науки в XIX сторіччі, але 
вона багато в чому втрачає силу стосовно до на-
уки останньої третини XX століття, в природо-
знавстві наших днів усе більшу роль починають 
відіграти дослідження складних систем, що ви-
будовуються та  мають "синергетичні характери-
стики" і включають у якості свого компонента 
людину та її діяльність. Методологія досліджен-
ня таких об'єктів зближує природно-наукове й 
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гуманітарне пізнання, стираючи тверді кордони 
між ними» [9, c.65-66].   
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СТОЇЦИЗМ: ФЕНОМЕНОЛОГІЧНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ  
 

Досліджуються філософсько-правові погляди представників стоїцизму на розвиток соціальних інститу-
цій тогочасних державних утворень крізь призму державно-правових феноменів.  
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Постановка проблеми. ІІІ ст. до н.е. від-

значилося істотними змінами, що відбулися у 
змісті традиційно-філософської парадигми анти-
чного суспільства, а саме – цілісне, предметно-
речове бачення світу стає дихотомічним: поряд зі 
звичайним предметним світом речей мовби ви-
ростав новий – духовно-ідеальний (уже не пред-
метний), «внутрішній», «індивідний» світ. У піс-
ляаристотелівській філософії зазначені зміни ви-
являли себе, насамперед, не просто поворотом 
від космосу до людини (такий поворот здійснив 
ще Сократ), а винятковим проявом зацікавленос-
ті до розв’язання проблем морально-етичного 
характеру, до тематики суб’єктивізму. Вказані 
прояви індивідуалізму згодом стали одною із ос-
новних причин зародження та розвитку римсько-
го практицизму, який значно вплинув, у свій час, 
на еволюційне переформатування грецької філо-
софсько-правової думки на теренах Риму. Зазна-
чені особливості були притаманні й стоїцизмові, 
як одному із провідних напрямків елліністичної 
філософії, та проявлялися у тому, що у процесі 
філософського пізнання емпірично-матеріальний 
світ набував пріоритетного значення. Поряд із 
цим у філософсько-правовому вимірі стоїцизм 
знаходився на чітко визначених суспільно-полі-
тичних позиціях, що були просякнуті духом 
обов’язковості, яка розвивалася у фарватері фа-
туму, долі. Але незважаючи на заздалегідь ви-
значену зумовленість фатуму, стоїчне вчення наді-
ляло індивіда правом вибору власної поведінки на 
персонально-індивідуалістичному рівні суспільно-
го буття. Саме тому ідентифікуючими особливос-
тями цієї ранньо-елліністичної філософської школи 
можна назвати як зумовленість загально-косміч-
ного розвитку соціального (у тому числі й держав-
но-правового) буття, так й індивідуалізацію, 
суб’єктивізм особистості та використання у проце-
сі пізнання навколишнього світу, тобто космосу, 
індивідуальних людських особливостей.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
До проблем філософсько-правової розробки та 
викладення представниками стоїчних шкіл як 
Греції так і Риму державно-правових феноменів 

зверталося не одне покоління учених-юристів, 
філософів, політологів. Серед російських, радян-
ських і вітчизняних учених, які прямо чи опосеред-
ковано досліджували державно-правову проблема-
тику філософської спадщини стоїків, можна виді-
лити А.Ф.Лосєва, В.С.Нерсесянца, О.А.Столярова, 
В.Ф.Асмуса, Є.М.Трубецького та ін. 

У вітчизняній юридичній літературі су-
часного періоду висвітлюються лише окремі ас-
пекти даної проблематики, а тому цілий ряд 
окремих філософсько-правових питань творчої 
спадщини послідовників стоїцизму потребує по-
дальшого наукового аналізу. 

Метою статті є системне аналітичне до-
слідження основних державно-правових фено-
менів філософського світосприйняття, яке було 
притаманне послідовникам стоїцизму. Визна-
чення стоїчної феноменології державно-право-
вих інституцій, джерел їхнього походження та 
соціально-організаційного призначення. 

Виклад основного матеріалу. Школу 
стоїцизму – у 300 р. до н.е. заснував Зенон (бл. 
333-262 до н.е.) з Кітона (о.Кіпр). В історії цього 
філософського напрямку розрізняють Давню 
Стою (ІІІ-ІІ ст. до н.е., представники – Зенон, 
Клеанф, Хрісіпп), Середню Стою (ІІ-І ст. до н.е., 
представники – Панетій, Посідоній) і Пізню 
(Римську) Стою (І-ІІ ст. н.е., представники – Се-
нека, Епіктет, Марк Аврелій).  

Послідовники стоїцизму, виходячи із то-
гочасних науково-пізнавальних тенденцій, діли-
ли філософію на три складові: фізику, етику та 
логіку [1, с.476]. І у кожній з них представники 
даного філософського напрямку прямо чи опосе-
редковано зверталися до проблем людського 
буття, його ролі у житті державно-правового те-
риторіально-політичного утворення, впливу ін-
ституцій державної влади на життєдіяльність 
людського індивіда, впливу на поведінку окремо 
узятої соціальної одиниці загальнообов’язкових 
правил природного, та похідних від них приписів 
нормативного характеру.  

Первинною філософською категорією, яку 
намагалися дослідити стоїки, було визначення 
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логічних основ процесу пізнання навколишнього 
світу. Але все ж таки головною їхньою ідеєю бу-
ло розв’язання проблеми всеєдності, як зазначав 
В.В. Зеньковський, починаючи від ранніх стоїків, 
через усю античну філософію до Плотіна та Про-
кла, спостерігаються спроби побудови метафізи-
ки всеєдності [2, с.180].  

Досліджуючи феномен державно-правово-
го буття соціуму, представники даного філософ-
ського напряму наголошували на проявах люд-
ської «соціальності», вказуючи на те, що людям, 
за притаманною їм природою, властиво збирати-
ся разом, радитись, об’єднуватись. Стоїки вва-
жали, що Всесвіт управляється волею богів та 
являє собою аналог загального міста – общину 
людей та вищих сутностей і що кожен з нас є 
частиною цього Всесвіту, саме тому вони зазна-
чали, що необхідно ставити загальне благо вище 
власного [1, с.496], тобто визнавали первинність, 
домінантність «суспільного» над «особистим», 
«приватним. Тож сама ідея спільного середови-
ща існування людей, богів і всіх інших живих 
істот, на нашу думку, і могла викликати появу 
стоїчної гіпотези про всеохоплюючу спорідне-
ність усього існуючого. 

Представники стоїцизму, на наш погляд, 
першочергове місце в процесі життєдіяльності 
людини відводили життєвим обставинам, які не 
залежали або мало залежали від її особистих 
прагнень: «Все стається за велінням долі… До-
ля – це безперервна черговість причин сущого 
або розум, згідно з яким управляється світобу-
дова» [1, с.485]. «Доля – це закон усього сущого 
в світобудові, що управляється провидінням… 
Це непорушний порядок і непорушний зв’язок» 
[1, с.490]. Як слушно з цього приводу зазначав 
Є.М.Трубецький, що як складова частина світо-
вої будови, людина повинна узгоджувати влас-
ну поведінку з вічними законами, які управля-
ють Всесвітом, з божественним розумом, який 
царює у природі. Усе наше життя повинно ви-
значатися не випадковими індивідуальними 
примхами, не особистим свавіллям, а розумною 
свідомістю загального необхідного закону при-
роди [5, с.117]. Але відштовхуючись від зазна-
чених постулатів, не можна вважати, що прихи-
льники стоїцизму не наділяли індивіда певною 
автономією власного вибору. Так, людина слі-
дує за визначеним долею чи то Богом шляхом, 
але під час своєї життєвої діяльності вона наді-
ляється правом чи то властивістю обирати. Дане 
наше припущення ґрунтується на тому, що, на 
переконання стоїків, для певного впливу на по-
ведінку людей у Всесвіті існує природний за-

кон, який є божественним і володіє силою, яка 
велить чинити правильне та забороняє проти-
лежне [1, с.490]. Тобто поряд із твердженням 
Сенеки про те, що долі ведуть того, хто хоче, і 
тягнуть того, хто не хоче [1, с.506], згідно з 
яким провидіння врегульовує поведінку індиві-
да на глобальному рівні, на локальному дану 
функцію покликаний виконувати природний 
закон, який наділявся стоїками божественною 
силою. Тобто, виходячи із логічного змісту за-
значеного, можна зробити припущення, що у 
випадку всеохоплюючого функціонування гло-
бально-вик-лючної ролі фатуму у долі окремого 
індивіда, потреба регуляції його поведінки на 
локально-приватному рівні за допомогою при-
родного закону, не мала б жодного сенсу та 
втратила б власну актуальність унаслідок фак-
тичної непотрібності. Але послідовники стоїци-
зму, формулюючи й обґрунтовуючи власні фі-
лософсько-правові концептуальні позиції, наго-
лошували саме на існуванні проблематики ло-
кального регулювання поведінки індивіда, яку 
пропонували розв’язати за допомогою норм 
природного права. Слід звернути увагу на те, 
що у логічному змісті наведеної стоїчно-кон-
цептуальної ідеї опосередковано визнається іс-
нування за окремою людиною права вибору мо-
делі власної поведінки. Тобто індивід наділявся 
локальною дієвою автономією у рамках приро-
дного права, чим, фактично, ставилася під сум-
нів всеохопність, всепроникність фатуму у сфе-
рі людської діяльності локально-особистісного 
рівня. Саме симбіоз глобального та локального 
рівнів регуляції поведінки людини повинен був, 
за уявою стоїків, призвести індивіда до вибору 
правильного, на їх переконання, типу поведін-
ки, тобто до добродійності: «Жити добродійно – 
це те ж саме, що жити виходячи із набутого до-
свідом знання того, що відбувається в природі, 
оскільки наша природа є частиною загальної 
природи. Тому вища мета – жити у злагоді з при-
родою – згідно з власною природою та загаль-
ною природою, нічого не роблячи такого, що за-
боронено загальним законом, а саме правильним 
розумом, який проникає у все; він ж притаман-
ний Зевсові, упоряднику та управителеві всього 
сущого… За Архедемом, це означає жити, вико-
нуючи всі обов’язки» [1, с.493]. 

Фактично добродійне життя, на переконан-
ня прихильників стоїцизму, базувалося на широ-
кому використанні життєвого досвіду, який тісно 
пов’язувався з існуванням у індивіда раціонально-
го мислення: «Якщо розум дається розумним для 
більш досконалого керівництва, то жити згідно з 
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розумом насправді означає жити за природою… 
Вища мета – це жити за природою, а це, значить, 
жити добродійно: адже саме до доброчинності 
веде нас природа» [1, с.493].  

З цього приводу Є.М.Трубецький зазначав, 
що доброчинність є природним призначенням 
людини та разом з тим – вищим людським бла-
гом; вона виражає собою вищу людську доскона-
лість як розумної речовини [5, с.118]. Але добро-
дійне життя, на переконання стоїків, також тісно 
пов’язувалося із виконанням покладених на інди-
віда обов’язків. Вони називали обов’язком те ді-
яння, яке може бути виправдане розумною під-
ставою [1, с.500]. Зокрема Зенон зазначав, що: 
«Обов’язок є дією, яка притаманна природним 
створінням. Із дій, що вчинені за захопленням, 
одні відповідають обов’язкові, інші протилежні 
йому, треті – ні одне, ані інше. Відповідає 
обов’язкові те, що навіюється розумом… Проти-
лежне обов’язкові те, що розум не вселяє» [1, 
с.500]. Виходячи зі змісту наведених тверджень 
Зенона, можна констатувати той факт, що заснов-
ник стоїцизму дотримувався переконань, що всі 
дії індивіда можна поділити на дві групи – діяння 
вчинені з розумово-логічного обґрунтування, які й 
є за власною природою проявом виконання 
обов’язку, та діяння, що вчиняються «за захоп-
ленням», у стані ейфорії, тобто на основі необду-
маних дій, у пориві пристрасті, які не мають нічо-
го спільного із розсудливою розумово-раціональ-
ною діяльністю індивіда. Зазначені «негативні» 
діяння філософ поділяв на три групи. До першої 
він відносив ті, які відповідали обов’язкові, фак-
тично вказуючи на те, що виконання власного 
обов’язку індивідом не завжди ґрунтується на йо-
го логічно-розумовій діяльності, тобто до сфери 
обов’язкових, Зенон відносив як діяння «розум-
ні», так і частину діянь «пристрасних». До другої 
групи філософ зараховував діяння діаметрально 
протилежні категорії обов’язкових, чим, фактич-
но, засвідчував здатність індивіда самостійно ке-
рувати власною поведінкою на локальному рівні. 
До третьої групи засновник стоїцизму відносив 
діяння, які не належали ані до першої, ані до дру-
гої групи, чим знову ж таки вказував на автоном-
ність волі індивіда на локальному рівні його дія-
льного існування. Але, на переконання представ-
ників даного філософського напрямку, при-
страсть, яка, на їх думку, була об’єднуючою озна-
кою для всіх трьох можливих варіантів, – це ду-
шевне хвилювання, протилежне здоровому глуз-
дові та неприйнятне природою [1, с.500]. Із даного 
твердження випливає логічне припущення, що 
все, вчинене в пориві пристрасті, не є природним і 

не відповідає божественному законові. У даному 
випадку перша група «негативних» діянь, за кла-
сифікацією Зенона, які, хоча і вчинялися на основі 
пристрасті, але все ж таки були за своєю суттю 
проявами позитиву, адже являлися не природною 
формою виконання індивідом власних функціона-
льних обов’язків, хоча і суперечили природно-
божественним законам. Але ж основним призна-
ченням людини на її життєвому шляху, на пере-
конання стоїків, була доброчинність, яка ґрунту-
валася на дотриманні природних законів, та вико-
нанні обов’язку. Як можна побачити на основі 
наведених вище прикладів, виконання обов’язку 
не завжди збігалося із дотриманням вимог приро-
дного права, а тому можна стверджувати, що ви-
конання індивідом власних обов’язків, певним 
чином могло виходити за рамки природно-божест-
венних «приписів», тобто спектр людських діянь, 
пов’язаний із виконанням власних функціональних 
обов’язків, був дещо ширшим, аніж визначені при-
родно-правові межі. Саме тому можна зробити 
припущення, що стоїчне визначення природного 
права у його божественній сутності неповне та не-
досконале, адже воно не здатне повністю охопити 
«доброчинно-діяльну» сферу людського життя. 

На рахунок визначення стоїчної феномено-
логії державного ладу зауважимо, що проблеми 
теорії суспільства та держави, як зазначав 
О.А.Столяров, були об’єктом наукового пошуку 
майже усіх широковідомих представників стоїци-
зму. Фундаментом цих досліджень, як і фундаме-
нтом етики, є вчення про «первинні нахили» [4, 
с.220]. Дане припущення ґрунтується на тому, що 
природна прихильність, яку індивід спочатку про-
являє відносно рідних і близьких, згодом розпо-
всюджується на всіх людей, як «братів за приро-
дою». Зокрема Сенека прямо зазначав, що люди – 
члени єдиного тіла, природа створила нас спорід-
неними один одному, оскільки ми зроблені з одні-
єї вихідної матерії, для однієї й тієї ж мети [1, 
с.506]. На переконання стоїків, найліпший держа-
вний лад той, що поєднує демократію, царську 
владу й аристократію [1, с.496]. На перший по-
гляд, даний симбіоз викликає подив, адже кожна 
із зазначених форм державного правління є само-
стійною, а їх елементи, переважно, є взаємови-
ключними, не сумісними. Та проаналізувавши 
слова Хрисиппа про те, що царська влада – необ-
межена, вона може бути сталою лише у середо-
вищі мудреців; про те, що правитель повинен роз-
різняти, що добре і що погане, а цього не знають 
люди дурні та лише мудреці вміють управляти, 
оскільки тільки вони обізнані в судових справах, 
володіють даром красномовства, а зовсім не дурні 
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люди; про те, що мудреці ні до кого не проявля-
ють співчуття, так як нікому не прощають та ні 
кого не позбавляють належного за законом пока-
рання, оскільки поступки, жалість та сама побла-
жливість є нікчемністю душі, що прикидається 
доброю, коли карають, адже вони не вважають, 
що покарання надто суворі [1, с.502], можна зро-
бити висновок, що на чолі держави повинен зна-
ходитися необмежений правитель – цар. Але в 
процесі виконання покладених на нього функціо-
нальних обов’язків монарх змушений шукати під-
тримку власної діяльної ініціативи серед найавто-
ритетніших громадян держави – мудреців, які ко-
ристувалися безмежним авторитетом серед широ-
ких соціальних мас та були носіями безцінного 
життєвого досвіду та мудрості. Саме ці мудреці 
були тією аристократією, яка повинна була брати 
безпосередню участь у процесах державного 
управління. Відштовхуючись від ціннісно-логіч-
ної бази наведених принципових постулатів Хри-
сипп зазначав, що мудрець, якщо йому ніщо не 
перешкоджає, зобов’язаний брати участь у суспі-
льних справах [1, с.502], тобто мислитель указу-
вав на обов’язок, а не на право цієї категорії насе-
лення брати участь у процесах державного управ-
ління. Отже, можна констатувати факт безпосере-
днього поєднання елементів притаманних царсь-
кій й аристократичній системам влади в процесі 
формування, так би мовити, «ідеально-стоїстич-
ної» форми державного правління. Щодо роз-
криття логічної сутності принципу необхідності 
присутності в системі ідеального державного 
управління поряд із царською владою й аристок-
ратією ще й елементів демократії, треба зверну-
тися до творчої спадщини Марка Аврелія, який, 
будучи імператором Риму, водночас ідеальною 
уявляв державу з рівним для всіх законом, яка 
управляється згідно з рівністю та рівноправністю 
всіх, царством, яке понад усе шанує свободу під-
даних [1, с.519]. Саме у даному випадку вищий 
керівник, імператор великої держави, який у вла-
сних діяннях опирався на аристократичний дер-
жавний орган – сенат, указував на необхідність 
запровадження на теренах підконтрольної йому 
імперії демократичних інституцій, чим фактично 
і завершив теоретичне обґрунтування найліпшо-
го, на думку стоїків, державного ладу: «Дух ці-
лого потребує спілкування. Саме тому менш до-
сконалі істоти він створив заради більш доскона-
лих, а більш досконалі пристосував одні до од-
них. Ти бачиш, яке він усюди встановив підпо-
рядкування, кожному дав у міру його гідності та 
привів найбільш досконалі істоти до одностай-
ності [1, с.522]. 

А представник стоїцизму Плутарх, зазна-
чав: «Досить дивно, що головним у формі прав-
ління, котру описав Зенон, який поклав початок 
школі стоїків, є не те, що ми мешкаємо у містах і 
областях та відрізняємося своїми особливими 
законами та правами, а у тому, що ми розглядає-
мо усіх людей як своїх співгромадян, що життя 
одне, подібно тому, як і Всесвіт один. Це ніби 
стадо, що пасеться на загальних пасовищах згід-
но з загальним законом» [1, с.478]. У даному 
прикладі можна простежити основні елементи 
стоїчної концепції спорідненості всього існуючо-
го. Фактично представники стоїцизму об’єднува-
ли всі існуючі державні утворення в одне – все-
охоплююче та глобальне, яке за своєю природою 
є утворюючим началом будь-якого державного 
організму та джерелом його законодавства. Так, 
зокрема, Сенека писав, що ми повинні уявити дві 
держави: одна – що охоплює богів і людей; у ній 
наш погляд не обмежується тим чи іншим куточ-
ком землі, кордони нашої держави ми вимірюємо 
рухом сонця; інша – це та, до якої нас приписала 
випадковість. Ця друга може бути афінською чи 
карфагенською, або пов’язаною з будь-яким міс-
том; вона стосується не всіх людей, а лише ви-
значеної їх групи. Є такі люди, котрі одночасно 
служать і великій, і малій державам, є такі, що 
служать лише великій, та такі, що служать лише 
малій» [1, с.507]. Наведене припущення, сфор-
мульоване Сенекою, розвинув Марк Аврелій, 
який зазначав, що ми причетні до якого-небудь 
громадянського устрою, а світ подібний до Гра-
да… Саме звідси, із цього Града, і духовне нача-
ло в нас, і розумне, і закон [1, с.520]. Виходячи з 
аналізу зазначених суджень, можна вказати на 
те, що стоїки, проголошуючи власні ідеї глобалі-
зації державно-правових утворень аж до ство-
рення єдиної наддержави, перебували, як влучно 
зазначав В.С.Нерсесянц, на позиціях космополі-
тизму [3, с.523]. У світлі ж космополітичних і 
природно-правових уявлень стоїків, такий необ-
хідний, та на той час фактично державоутврюю-
чий інститут як рабство не був виправданим. На-
справді ж переважна більшість представників 
даного філософського напрямку, виходячи із ви-
знання всезагальної природної рівності людей, 
висловлювали протест проти існуючого на той 
час економічного базису держави – рабства. Зок-
рема Сенека зазначав, що той, хто думає, що 
рабство розповсюджується на всю особистість, 
помиляється: її краща частина вільна від рабства. 
Тільки тіло підкорене та належить власникові, 
дух же сам собі пан. Немає рабства більш ганеб-
ного, ніж рабство добровільне [1, с.508]. Тим ми-
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слитель пропагував свободу та недоторканість 
особистості, якщо не у фізичному, то в духовно-
му змісті цього слова. Але також треба вказати на 
той факт, що не всі прихильники стоїчної ідеології 
поділяли ідею несприйняття рабства як необхідно-
го державного інституту. Так, зокрема, Посидоній 
відстоював правомірність рабства, наводячи на 
його захист відомі аргументи, що містяться у праці 
Аристотеля «Політика» [5, с.120]. 

Висновки. У підсумку можна зазначити, 
що пропагуючи всеосяжність долі, фатуму, пред-
ставники стоїцизму надавали індивідові можли-
вості скористатися власною автономією на лока-
льному рівні його існування. Беручи до уваги 
тогочасні суспільно-політичні реалії, вони нама-
галися обґрунтувати необхідність поєднання в 
одному державно-правовому організмі елементів 
як царської влади й аристократії, так і демокра-
тичних засад. Виходячи із природно-правових 
нормативних основ, стоїки вважали за необхідне 
об’єднати всі існуючі державно-правові утво-
рення в одне – глобальне, чим засвідчили власну 
прихильність до ідей космополітизму. Також ке-
руючись природно-правовою концепцією, пере-
важна частина послідовників ідеології стоїцизму 

обґрунтовано виступали проти існування на 
державних теренах інституту рабства, чим засві-
дчили прогресивність і актуальність власних 
державно-правових позицій. 
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Аннотация 
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ІРРАЦІОНАЛЬНЕ ЯК КОНСТАНТА ПРАВОВОГО ПІЗНАННЯ 
 

Аналізуються ірраціонально-аксіоматичні, інтуїтивно-арефлексивні основи правового пізнання, визнача-
ється рольове значення когнітивних пізнавальних процесів у праві, зокрема процедур інтуїтивного сприйняття 
й екзистенціального переживання правової ситуації. 

Ключові слова: ірраціональне, раціональне, інтуїція, правопізнання. 
 
Постановка проблеми. Розумова діяль-

ність, пов’язана з оцінкою наявної інформації, не 
завжди може бути підпорядкована законам логі-
ки, де умовиводи передбачають строгу послідов-
ність. Часто навіть найліпші прийоми техніки, 
найсучасніший логіко-поняттєвий апарат не мо-
жуть гарантувати достеменність досягнення іс-
тинності знання. У процесі своєї пізнавальної 
діяльності суб’єкт час від часу стикається з онто-
логічною антиномією логіко-догматичного під-
ходу, яка полягає в тому, що, з одного боку, ра-
ціональний спосіб формування реальності харак-
теризується опорою на логічну переконливість 
мислення, перевагою внутрішньої несуперечли-
вості зовнішній правдоподібності, абсолютизаці-
єю формальної визначеності й забезпечує такі 
потрібні властивості, як чіткість, зрозумілість, 
строгість, організованість. А з іншого боку – це 
форма, що виходить у своїй інтенції на небуття. 
Насправді реальне буття не статичне, а динаміч-
не, прогресивно-регресивне, але в жодному разі 
не незмінне. Якщо у стабільному світі атрибути-
вних ознак раціональності достатньо, оскільки, 
виявивши типові ситуації, можна розробити для 
них стандартні правові рішення, то в умовах 
ускладнених процесів суспільного розвитку, на-
явності матеріальних і духовних, економічних, 
соціальних і політичних чинників впливу, право 
не можна вважати конструкцією міцно з’єднаних 
одна з одною норм-догм, які дозволяють знайти 
чітку і точну відповідь на будь-яке питання. Весь 
досвід раціонального пізнання, усі накопичені й 
«прописні правом істини» будуть носити тільки 
службовий характер. Надмірне захоплення розу-
мом, логікою, раціональністю неодмінно призве-
дуть до схематизації та спрощення постійно «мін-
ливого потоку правового життя», а осягнення його 
глибинних основ усе більше й більше потребува-
тиме дещо іншого мислення – іраціонального, інту-
їтивно-арефлексивного та позараціонального. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Серед сучасних правників, які критикують адек-
ватність правопізнання засобами логоцентризму, 
дедалі більше утверджується ідея, що ставить під 

сумнів твердження ніби раціоналізм – єдиний 
спосіб організації юридичного мислення, здатно-
го істинно описувати й пояснювати зовнішню 
правову реальність. Зокрема, як зазначає В. Се-
ліванов, «коли в природознавстві почала утвер-
джуватися ідея нестабільності, що нині не 
тільки теоретично тіснить детермінізм, а й до-
зволила включити в поле зору природознавчих 
досліджень, окрім неживих предметів, і люд-
ську діяльність, яка по суті завжди розвива-
ється нелінійно, лише раціональне обґрунту-
вання істини достовірності знань і стабільності 
юридичних структур та процесів стало просто 
неможливим. Традиційне універсалістське уяв-
лення про право, що претендує на повноту, ло-
гічну обґрунтованість і перетворчо-інженерну 
місію, має поступитися нині більш складній 
ідеї інтегрованого знання про нього... ідеї, що 
воно – є певним чином наслідком наших думок і 
переживань [9, c. 140]. Подібної позиції дотри-
мується А. Козловський, на думку вченого, «ра-
ціоналізм як методологічне й нормативне вира-
ження пізнання, як форма закріплення і розвитку 
його досягнень має свої межі, чим й визначається 
обмеженість ефективності нормативно-правово-
го регулювання суспільних відносин. Як сконце-
нтрований вираз нормативності пізнання, раціо-
налізм панівний і ефективний саме на етапах 
еволюційного, континуального розвитку знан-
ня… коли ж певний тип проблем вичерпується, а 
нові проблеми прийнятими методами не розв’я-
зуються, …стає очевидним, що пізнання такою 
мірою вимагає нормативності, якою потребує й 
виходу за межі прийнятих норм і методів дослі-
дження. Адже сформульовані раціональні методи 
завжди ґрунтуються на попередньому досвіді 
пізнання. Сам же досвід постійно розвивається, і 
новому досвіду не можуть відповідати старі ме-
тоди. Норма як основа пізнання призводить до 
заперечення самої себе і вимагає анормативності, 
позараціональності, щоб зберегти саме пізнання» 
[3, c.70]. Виразно звучить ідея про структуриза-
цію позараціонального компонента правового 
пізнання, обґрунтовується його необхідність 
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внутрішньою природою права й у І. Лихолат.  
У своєму дослідженні ця авторка акцентує, що ра-
ціоналізм як атрибут правового пізнання та діяль-
ності має свої межі, оскільки в структурі права іс-
нують процеси, процедури та явища, до складу 
яких входять нераціональне та ірраціональне. Тому 
поряд з існуванням у праві переважно раціонально-
го елементу в ньому присутні й позараціональні 
компоненти, які є супутником усього правового 
розвитку та спроможні виступити в ролі своєрід-
них активаторів його продуктивності [3].  

Окрім вищезгаданої когорти правників, на 
ірраціональних константах права й арефлексив-
них пластах правового пізнання також наголо-
шують Л. Петражицький, Л. Петрова, С. Сливка, 
О. Тимошина, М. Шевців та ін. 

Основна мета даної статті полягає в аналі-
зі ірраціонально-аксіоматичних, інтуїтивно-
арефлексивних основ правового пізнання. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні 
гносеологічні інтенсивності неодмінно приво-
дять до появи нового методологічного інструме-
нтарію, який, зі свого боку, сприяє дещо інакшо-
му обґрунтуванню проблем права. Сучасна нау-
кова парадигма, критикуючи підпорядкованість 
певним схемам, причинно-наслідковим систе-
мам, орієнтує на опрацювання проблем права 
трансцендентальною методологією, яка, на від-
міну від раціонально-догматичного підґрунтя, 
утворює іншу площину вимірювання – неліній-
ну, непозитивну, об’ємну, ієрархічну та складну, 
а також дозволяє охарактеризувати правову реа-
льність як явище динамічне, непросте й різнома-
нітне. Як адекватні засоби такого пізнання, крім 
прийомів традиційного мислення (формування 
понять, суджень, умовиводів, прийомів аргумен-
тації тощо), тут застосовуються нові когнітивні 
засоби: процедури інтуїтивного сприйняття, ек-
зистенціального переживання. У таких випадках 
саме мислення стає не метою «розумної кальку-
ляції», а швидше здійсненням живої єдності бут-
тя та свідомості, прагненням людини до гармоні-
зації хаосу й пізнання незвіданого. З використан-
ням трансцендентальної методології право не 
задовольняється суто службовою функцією. Його 
першопричину шукають не у сфері догматики, а 
в природі людини, її мисленні, моральних прин-
ципах, ідеї справедливості. Методологічна хара-
ктеристика таких положень подана ще в працях І. 
Канта, який писав: «Розумна природа тим від-
мінна від будь-якої, що сама собі задає ме-
ту…Ідея гідності розумної істоти полягає в тому, 
щоби підкоритися тільки тому законові, який 
вона сама собі встановлює» [2, c. 95]. Кантівська 

концепція, визначивши, що у праві основну роль 
відіграє не об’єктивна сторона, а суб’єктивна, де 
саме суб’єкт є головною умовою виявлення й 
реалізації права, здійснила революцію в обґрун-
туванні об’єктивно-апріорних джерел правопіз-
нання. Саме процес правовиявлення, правореалі-
зації здійснюється через свідомість суб’єкта, а 
зміст його правосвідомості визначає зміст суспі-
льних правовідносин. Кантівські судження дали 
можливість зробити надзвичайно важливий (і для 
сучасності) висновок, що правопізнання має роз-
починатись з антропологічного моменту. Якщо 
право є людським творінням, то усвідомлення 
його сутності неможливе без розуміння природи 
людини в усіх її проявах, без проникнення в її 
здібності, прагнення, переживання. З усвідом-
ленням, що людина – не механізм і не чинник, а 
істота, яка має розум і вільну волю, що лише че-
рез неї відбуваються всі навколишні трансфор-
мації, що створювані та раціонально уніфіковані 
людиною правові норми – це звернення переду-
сім до самого суб’єкта цих норм, який у свою 
чергу, не є «суто раціональною істотою», з но-
вою силою окреслюється проблема ірраціональ-
них пластів правопізнання. До того ж останні за 
своєю аксіоматичністю – це не лише позитивна 
цінність, яка завжди набуває характеру універса-
льної неодмінності й допомагає уникнути небез-
пеки правил редукування, зведення знання до 
загальнооб’єктивованого, предметно-речового, а 
насамперед, акцентує увагу на «внутрішньо-
індивідуальному існуванні конкретної особи», її 
духовному спілкуванні. Якщо атрибутивні озна-
ки раціональності – це емансипація думки й апе-
ляція до розуму всупереч відчуттям, послідов-
ність, понятійність і рефлективність мислення, 
логічна строгість, переконливість і критичність, 
то визначальні характеристики ірраціональності 
будуть дещо інші – безпосереднє сприйняття, 
внутрішня непослідовність, «арефлексивність» і 
«безпонятійність» мислення. Ірраціональність 
комплементарна інтуїтивним, активно-творчим 
засадам людини, її суб’єктно-особистісним нача-
лам, її здатності вийти за межі адаптивної доці-
льної поведінки відносно соціокультурних норм, 
цінностей, стандартів належної поведінки.  

За своєю сутністю право мусить пізнавати-
ся індивідом не лише раціонально, а й ірраціона-
льно шляхом власного інтуїтивного переживан-
ня. Чому саме таким шляхом? Тому що там, де 
спалахує сяйво інтуїтивно пізнаної істини, вона 
схоплюється індивідом якнайглибше. Таке пі-
знання істини разюче просте і потаємне, воно, 
захопивши одного разу людину, глибоко укорі-
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нюється в підвалинах її душі і вже не залишає її, 
втручається, немов щось природно зрозуміле, в 
усі її роздуми, не дозволяє витиснути себе зі сві-
домості і постійно провокує на суперечку з дійс-
ністю [7, c. 113]. Істина стає передусім концепту-
алізацією певного смислу. Смислу, який у конк-
ретному, безпосередньому людському існуванні 
породжується не тільки логічно, внаслідок від-
повідних розмірковувань, але й, насамперед, від-
чувається, тобто виникає екзистенціально, пси-
хоемоційно і духовно. Це згодом, перетворюю-
чись на предмет осмислення й усвідомлення, на-
буваючи форми смислового контексту, сенс мо-
же передаватися й мисленнєво, й теоретично: 
якщо і не завжди позаіндивідуально, то абсолют-
но позаекзистенціально. Але джерело його вини-
кнення, його «кров» і первинне буття нерозривно 
пов’язані з психогенетичною, психоемоційною 
основою і підґрунтям усього того, що усвідом-
люється й перетворюється на предмет мисленнє-
вого акту [8, c. 27]. 

Предметне знання істинним і живим ро-
бить інтуїція, сполучена з трансцендентуванням 
(від лат. transcendens – що виходить за межі). Во-
на забезпечує вихід свідомості за межі самої се-
бе, входження у предмет, розуміння його «смис-
лу» (тобто його найближчої сутності). Завдяки 
цьому здійснюється «всеєдність». «Переживати», 
«відчувати» означає не тільки «бути в собі», це 
означає водночас бути в усьому, бути із середини 
зануреним у нескінченість самого буття. Унаслі-
док цієї своєї «об’єктивної», або пізнавальної 
сторони переживання, по суті, є чимось більшим 
ніж суб’єктивний «душевний» стан: воно є саме 
духовним станом як єдністю життя та знання. 
«Пережити», «відчути» щось – означає пізнати 
об’єкт із середини внаслідок своєї об’єднаності із 
ним у спільному житті; це означає внутрішньо 
перебувати в тій індивідуальній єдності буття, 
яка об’єднує мене з об’єктом, зживати саме іс-
тинне буття. У переживаннях пізнавальне не по-
стає перед нами іззовні, як щось відмінне від нас 
самих, а нерозривно пов’язане з нашим життям. 
Виходячи з такого розуміння інтуїції, можна 
зробити висновок, що на відміну від абстрактно-
розумного, інтуїтивно-трансцендентальне пі-
знання дозволяє, врешті-решт, проникати в одві-
чну сутність предмета, забезпечувати максима-
льно достовірне знання і наближати індивіда (до-
слідника) до більш повного осягнення зовнішніх 
аспектів Абсолюту (буття). Інтуїція цілісна, як 
цілісний індивід, його життєвий досвід, фіксую-
чий й концентруючий переживання індивіда. 

Переживання індивіда, й передусім право-
ві, стали вихідною категорією психологічної 
школи права, яка поставила за мету вивчення 
психологічних аспектів правових явищ і проце-
сів, виявлення фундаментальних психологічних 
констант структурно-функціональної дії права [3, 
c. 162, 170]. На думку її фундатора Л. Петражи-
цького, право – це явище духовного світу, психі-
чне явище, явище нашої душі. Його основним 
джерелом є внутрішня сфера життя людини. По-
слідовно критикуючи правові концепції, що ви-
ходять із деякого наперед існуючого світу 
об’єктів або антропоморфізованих тотальних 
сутностей індивіда як генетичних джерел права 
Л. Петражицький пропонував насамперед звер-
нутися до переживаючого відповідні психічні 
акти суб’єкта, а отже, перейти від «об’єктивної 
(класичної)» до «суб’єктивної (некласичної)» 
моделі розуміння суті права [10, c. 501]. Зміст 
науки про право, постановка й спроби розв’я-
зання її проблем, згідно із твердженням ученого, 
визначаються оптичним обманом, який полягає в 
тому, що вона не бачить правових явищ там, де 
вони справді відбуваються, а вбачає їх там, де їх 
насправді зовсім немає, тобто в зовнішньому по 
відношенню до суб’єкта, який переживає правові 
явища, світі. Така матеріалізація правової реаль-
ності, як зауважує сучасний філософ права  
Б. Мелкевик, постає наслідком «жахливого … 
бажання мислити право у відриві від його носія» 
[5, c. 533]. При цьому пізнання, яке виходить на 
шлях подвоєння та критичної рефлексії, досвід 
протиставлення суб’єкта об’єктові (як предмета, 
що відривається від способу духовної активності 
й смисловиявлення останнього) за вдалим висло-
вом М.О. Бердяєва, – невиправдані забобони [1, 
c. 109]. Якщо для юридичного позитивізму об-
ґрунтування зв’язку права з людиною, зі світом 
переживаних нею цінностей виявилися теорети-
чно нерозв’язаною проблемою, то правовий пси-
хологізм взяв за основу декартівський афоризм 
«cogio ergo sum» - «jus mihi inest ergo sum»: я ус-
відомлюю в собі право (правові психічні акти), от-
же, – я існую, або іншими словами: право існує 
там, де наявний усвідомлюючий, переживаючий 
правові психічні акти суб’єкт, і тим відмовився від 
об’єктивації права, орієнтування на механіцистську 
й детерміністську інтерпретацію буття права, раці-
онально усвідомлюваного «абсолютним спостері-
гачем як деяким зовнішнім об’єктом». 

Саме засновнику психологічної школи пра-
ва Л. Петражицькому вперше вдалося акцентува-
ти увагу на суб’єктивних аспектах правової по-
ведінки і правовідносин у цілому. Завдяки йому 
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сьогодні вважається, що право – це не суто об’єк-
тивне явище соціально-економічного, норматив-
ного походження, воно має й інший бік – 
суб’єктивний, без урахування якого не може реа-
лізовуватись і функціонувати як таке [3, c. 160]. 
На відміну від ідей раціоналізму, який був зага-
лом зосереджений на об’єктах матеріального сві-
ту й чуттєве розглядав як можливу пересторогу й 
перешкоду дослідження, у ірраціоналізмі (так 
само як й у персоналізмі, екзистенціалізмі та по-
стекзистенціалізмі) суб’єктивне начало, психо-
емоційні контексти пізнання відіграють чи не 
найголовнішу роль. І не тільки тому, що мисля-
чий індивід є, насамперед, і джерелом, і агентом 
(суб’єктом) мислення. Він – це ще й унікальний 
внутрішній  психоемоційний і духовний світ, 
унікальна й неповторна здатність відчування й 
переживання дійсності, повний комплекс почут-
тів й переживань щодо сенсу власного існування. 

Арефлексивні уявлення набули значної ра-
дикалізації також у працях представників сучас-
ної онтології на чолі з М. Гартманом. Надаючи 
особливого значення у правовому процесі ірра-
ціональним чинникам, сучасні онтологи також 
доводять, що пізнання, крім логіко-гносеоло-
гічного дискурсу, охоплює собою ще й волю та 
чуття людини (її переживання, оцінювання). Пі-
знавальне ставлення розуміється як буттєве від-
ношення, таке, що забезпечує взаємозв’язок жит-
тя. Як стверджують феноменологи, емоційне, як-
от: любов, ненависть, перевага, воління – також 
володіє первісно-апріорним змістом, який воно 
не запозичує в мислення логічного і який зумов-
люється етикою цілком незалежно від логіки. 
Завдяки переживанню і внутрішнім чуттям 
(схвалення, задоволення, бажання) ідеї набува-
ють емоційного забарвлення і перетворюючись у 
переконання й мотиви. Як сучасні онтологи, так і 
вчені правники-психологи, ставлячи запитання: 
«якщо спостерігати себе самих у внутрішньому 
нашому житті, то чи лише раціональне мислення 
ми там знаходимо?», дають категоричну відпо-
відь, обґрунтовуючи її тим, що дуже часто саме 
мислення зумовлене емоційними переживаннями 
людини. На цій підставі шляхом експеримента-
льної психології робляться спроби довести, що 
все життя людини тотожне переживанням, а 
людське існування – безперервна зміна почуттів, 
емоцій, бажань. Потік переживань розглядається 
як справжня і єдина реальність, і саме в ній на-
роджується право. Право – явище людської пси-
хіки. Воно існує лише в нас, а не поза нами. Пра-
во починається й закінчується правосвідомістю, 
емоційним життям людини. Реальне право – це 

те, що виходить з почуття. Основа права – не 
юридичні норми, створені законодавцем, не зов-
нішній авторитет, а передусім психіка людини. 
Право не може передбачати відсутність ірраціо-
нальних явищ людського духу. У ньому має міс-
це поєднання індивідуальності, неповторності й 
унікальності із загальністю, інтерсуб’єктивністю, 
всеохопністю; «вписування» індивідуальної не-
повторності в загальне універсальне соціальне 
буття. Завдяки цьому «вписуванню» можлива 
транспозиція, або «перенесення себе-на-місце-
іншого», будь-то поведінка суб’єкта чи продукт 
його діяльності, наприклад нормативно-правовий 
акт, або судове рішення. У всякому розумінні 
обов’язково тією чи іншою мірою наявне пере-
живання, а отже, й ірраціональне. Розуміння не 
може бути репрезентоване виключно формулами 
логічних операцій. Неможливо починати осмис-
лювати раціонально те, що має бути спершу ін-
дивідуально пережито.  

Отже, аналізуючи все вищесказане можна 
зробити висновок, що визнання ірраціональних 
констант у правопізнанні є фундаментальним 
теоретико-методологічним положенням, яке не 
лише виявляє (визначає) межі раціональних мо-
жливостей, але й обумовлює адекватне усвідом-
лення того, що право – це не винятково об’єк-
тивне явище, а й специфічна експлікація суб’єк-
тивного світу, крізь призму якого воно тільки й 
може забезпечувати ефективність своєї реаліза-
ції. Правопізнавальний процес, як і саме право, 
значно детермінується психологією людини, 
специфікою сприйняття нею правових ідей і осо-
бливостями конкретних механізмів їх реалізації. 
При цьому якщо у правопізнавальному процесі, 
як і в самому праві, не буде враховуватись такий 
момент, вони неодмінно починуть утрачати і 
власну специфіку.  
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Аннотация 

Проводится анализ иррационально-аксиоматических, интуитивно-арефлексивных оснований 
правового познания, определяется значение когнитивных познавательных процессов в праве, в част-
ности, процедур интуитивного восприятия и экзистенциального переживания правовой ситуации. 
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ІДЕЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ У ПРАВІ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР 
 

Стаття присвячена філософсько-правовому розумінню ідеї справедливості у праві. Автор вважає, що 
справедливість виступає оптимальною мірою узгодження протилежних інтересів у суспільстві, є показником їх 
співвідношення та прояву у праві. 

Ключові слова: справедливість, цінність, право, гідність людини. 
 

Постановка проблеми. Серед цінностей, 
що складають онтологічну основу права і є похі-
дними від людської гідності, визначальне місце 
займає справедливість. У юридичній та філософ-
ській літературі неодноразово підкреслювався 
саме ціннісний характер справедливості. Так, 
справедливість визначається як поняття «мора-
льної свідомості, що характеризує захід впливу 
та вимоги прав і благ особистостей або соціаль-
ної спільноти, міру вимогливості до особистості, 
правомірність оцінки економічних, політичних, 
правових явищ дійсності і вчинків людей, а та-
кож їх самооцінки» [2, c.13]. 

Висловлюються думки, що справедливість є 
попередньою умовою здійснення всіх інших цінно-
стей, що визначають орієнтири в життєдіяльності 
людини. Крім того, зауважують, що «справедли-
вість має нормативну природу, відноситься до 
компетенції практичного розуму. Це означає, що 
вона більш чутлива до відмінностей, менш універ-
салізована. Мінімум справедливості в суспільстві 
гарантується правом» [4, c.32]. Однак право опира-
ється на «усереднену» норму справедливості, а то-
му чим більш різнорідне суспільство, тим більш 
відчутний дефіцит справедливості та тенденції її 
перетворення у свою протилежність.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Еволюція ідеї справедливості супроводжувала 
вже античну культурну свідомість. У грецькому 
міфологічному пантеоні існувала богиня справе-
дливості та правосуддя Феміда. Вона нерідко 
зображалася з терезами і рогом, з якого сипались 
на терези різноманітні блага. Зміст алегорії поля-
гав в тому, що блага повинні бути розподілені за 
справедливістю. Для цього періоду була характе-
рна ідея існування космічної справедливості, яка 
панує в світобудові і підкоряє собі не лише лю-
дей і природу, але й богів. У стоїків справедли-
вість постає невід’ємною якістю загального при-
родного закону та принципом, що «походить від 
бога та загальної природи». Стоїки стверджували 
тотожність справедливості і розумності. Справе-
дливе лиш те, що розумне, розумне є водночас і 
справедливим. З плином часу ідея справедливос-

ті зазнала антропологічного впливу. При цьому 
треба мати на увазі, що з середини V ст.. до н.е. у 
полісній свідомості античних греків право й 
справедливість відображалися за допомогою од-
ного поняття «дике» [5, c.83]. Платон у свої роз-
думах про справедливість доводить, що ідея 
справедливості має надчуттєвий, метафізичний 
характер, але водночас є об’єктивною й універ-
сально, а тому не може тлумачитися занадто до-
вільно. Філософ виділяв два різновиди справед-
ливості: справедливість природи, згідно з якою 
всесвіт являє собою порядок (космос), а не без-
порядок, хаос; справедливість у людському 
співжитті, як твердий порядок у державному 
житті, де кожен займається своєю справою: муд-
рі правителі управляють державою, відважні вої-
ни захищають державу, трудолюбиві та помірні у 
своїх потребах ремісники та землероби забезпе-
чують громадян усім необхідним. 

Аристотель зробив спробу типологізувати 
уявлення про справедливість, виділивши: спра-
ведливість природна, що встановлюється приро-
дою і має однакове значення для всіх живих іс-
тот; справедливість політична, що розповсюджу-
ється на всіх, хто належить до одного суспільст-
ва; справедливість законна, що визначається за-
конами кожної держави. Аристотель звеличував 
справедливість як найпершу чесноту політичного 
життя і припускав, що спільнота, якій бракує 
практичної згоди щодо концепції справедливості, 
не матиме й необхідної основи, аби стати полі-
тичною спільнотою [3, c.101]. За Епікуром 
«справедливість, яка походить від природи, є до-
говір про корисне – що має на меті не завдавати 
шкоди один одному та не зазнавати шкоди», а 
мета природної справедливості втілюється в іде-
алі спокійного й безтурботного мудреця і є засо-
бом для досягнення кінцевої мети (задоволення 
від відсутності страждань). Для порівняння у 
стоїків трансцендентна й самодостатня справед-
ливість становила мету сама по собі. «Стоїчна 
справедливість вивищується над людиною, під-
корює собі людину. Такі цінності, як життя, здо-
ров’я, задоволення у стоїків є ціннісно-нейтраль-
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ними й підпорядкованими справедливості» [7, 
c.5]. У класичній європейській свідомості вини-
кає «триєдина формула справедливості», яка має 
три базових концепти справедливості: 1) зрів-
нююча справедливість, яка передбачає, що від-
носини між соціальними суб’єктами носять ега-
літарний характер і кожен з них має рівні права й 
обов’язки в межах, що визначені договором;  
2) розподіляюча справедливість, яка передбачає, 
що мова йде про певну суму благ чи прав, які 
належить розподілити між суб’єктами. Вихідною 
позицією тут виступає природна рівність людей; 
3) відплачувальна справедливість, що розповсю-
джується на сферу покарання за правопорушен-
ня, спирається на принцип таліону і виражається 
як рівність усіх перед законом [1, c.769]. 

Метою даної статті даної статті є дослі-
дження філософсько-правового розуміння ідеї 
справедливості у праві. 

Виклад основного матеріалу. Справедли-
вість розглядають як чесноту, правило, і якщо 
суспільство неспроможне її забезпечити, то ця 
«неспроможність ніде не проступає так яскраво і 
ніде її наслідки не є такими загрозливими, як у 
випадку справедливості» [6, c.856]. На думку 
Майкла Сендела, пріоритет справедливості мож-
на розуміти у два способи. У першому випадку 
справедливість розглядається як моральний сенс, 
оскільки вона є вищою від інших моральних ін-
тересів. Якщо дотримуватися такого погляду, то 
«справедливість – це не просто цінність серед 
інших цінностей, яку ми зважуємо й оцінюємо в 
кожній конкретній ситуації, а найвища з усіх со-
ціальних чеснот, цінність, вимоги якої треба за-
довольняти ще до того, як розглядати вимоги 
інших цінностей. Якщо щастя людства можна 
досягнути тільки несправедливими засобами, ми 
повинні віддати перевагу справедливості, а не 
щастю. А якщо справедливість ґрунтується на 
певних індивідуальних правах, то навіть заради 
загального добробуту не можна підвищувати ці 
права».[9, c.255] Не заперечуючи важливість і 
засадничий характер справедливості, що відсто-
юється автором, зауважимо певну невідповід-
ність у його судженнях. Зокрема, М. Сендел 
стверджує про пріоритетність справедливості над 
іншими соціальними цінностями, зазначаючи, 
що справедливість ґрунтується на індивідуаль-
них правах. Тут необхідно зазначити, що індиві-
дуальні права також є соціальними цінностями, а 
їх природа зумовлена біосоціодуховними особ-
ливостями людини. А джерелом, онтологічною 
основою прав людини є людська гідність. Тому 
бачиться логічним розглядати справедливість як 

похідну від людської гідності соціальну цінність. 
Поряд з цим аврто погодитись, що пріоритет 
справедливості означає певний моральний пріо-
ритет, а також привілейовану форму обґрунту-
вання. На думку М.Сендела, право має пріоритет 
перед добром не тільки тому, що його вимоги 
йдуть попереду, а й тому, що мають незалежне 
походження. Це означає, що, на відміну від ін-
ших практичних настанов, принципи справедли-
вості обґрунтовують у спосіб, який не залежить 
від того чи іншого розуміння добра. Навпаки, 
право, маючи незалежний статус, обмежує добро 
і визначає його межі. У другому випадку «пріо-
ритет справедливості означає: цінність морально-
го закону полягає не в тому, що він сприяє досяг-
ненню певної мети, яку вважають за добро. Навпа-
ки, він є самодостатньою метою, якій віддають пе-
ревагу перед усіма іншими цілями, й виконує щодо 
них регулятивну функцію» [9, c.256]. 

На думку Джона Ролза, справедливість є 
єдиним найважливішим міркуванням, яке беруть 
до уваги при оцінці базової структури суспільст-
ва й загального напряму соціальних змін.  Спра-
ведливість є першою чеснотою соціальних інсти-
туцій, так само, як істина – першою чеснотою 
систем мислення. Теорію, хоч яку елегантну та 
економічну, треба відкидати або переглядати, 
якщо вона неправдива; так само й закони й ін-
ституції, хоч які ефективні та добре організовані, 
слід реформувати або скасовувати, якщо вони не 
справедливі. Як перші чесноти людської діяль-
ності, істина і справедливість не можуть бути 
об’єктом компромісів. 

Ролз вважає, що кожна особа володіє недо-
торканністю, яка ґрунтується на справедливості, 
яку навіть добробут суспільства як цілого не мо-
же перевершувати. Тому справедливість запере-
чує твердження, що втрату свободи будь-якої лю-
дини можна надолужити більшими добром, що 
дістанеться іншим людям. «Справедливість не до-
зволяє, щоб жертви, накинуті не багатьом, перева-
жила більша сума вигод, якими тішиться більшість. 
А тому в справедливому суспільстві свободу рівно-
го громадянства розглядають як установлену; пра-
ва, які забезпечує справедливість, не повинні зале-
жати від політичних домовленостей чи від ураху-
вання суспільних інтересів» [12, c.3]. 

У літературі визначають також обставини, 
що сприяють утвердженню справедливості. На 
думку М.Сендела, обставини справедливості «це 
умови, які переважають у людському суспільстві 
й роблять людську співпрацю як можливою, так і 
необхідною. Суспільство вважають за коопера-
тивне підприємство, спрямоване на взаємну ви-
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году, а це означає, що його здебільшого характе-
ризує як конфлікт, так і тотожність інтересів: то-
тожність інтересів у тому, що всі виграють від 
взаємної співпраці, а конфлікт у тому, що, з 
огляду на свої різні інтереси та цілі, люди не до-
ходять згоди щодо того, як треба розподіляти 
продукти їхньої праці» [9, c.276]. Тому необхідні 
певні принципи, щоб визначити механізми, які б 
узгоджували такі претензії, а роль справедливос-
ті саме і полягає у створенні таких механізмів. 
Д.Ролз вважає, що обставини справедливості бу-
вають двох видів: об’єктивні та суб’єктивні. 
Об’єктивні обставини справедливості охоплю-
ють такі факти, як помірна обмеженість ресурсів, 
тоді як суб’єктивні обставини пов’язані із 
суб’єктами співпраці, їх інтересами та цілями. Це 
означає, що кожна людина має свій життєвий 
план або концепцію добра, яку відстоює й утвер-
джує. У цьому випадку розглядаються сторони, 
що незацікавлені одна в одній, яких цікавить 
утвердження власної концепції добра і, досягаю-
чи своїх цілей, вони не пов’язані одна з одною 
попередніми моральними зобов’язаннями. Отже, 
обставини справедливості «виникають там, де 
взаємно незацікавлені особи висувають супереч-
ливі претензії на розподіл соціальних переваг з 
огляду на їхню помірну обмеженість. Якби цих 
обставин не існувало, не було б жодної нагоди 
для вияву такої чесноти, як справедливість, так 
само як тоді, коли немає загроз заподіяти шкоду 
життю чи здоров’ю, не було б нагоди для вияву 
фізичної сміливості» [12, c.128]. Таке розуміння 
обставин справедливості характеризує справед-
ливість цінність, що має на меті корегування об-
ставин, моральна перевага якої полягає в тому, 
що вона виправляє порушені умови. На думку Д. 
Г’юма, справедливість виникає на основі людсь-
ких угод, а «ці угоди мають виправляти певні 
незручності, що є наслідком спільного впливу 
певних рис людської психіки та ситуації зовніш-
ніх об’єктів. Рисами психіки є егоїстичність та 
обмежена щедрість, а ситуація зовнішніх об’єк-
тів – це легкість їхньої зміни, а також їхня неста-
ча в порівнянні з потребами й бажаннями лю-
дей… Якщо достатньою мірою збільшити зичли-
вість людей або щедрість природи, справедли-
вість можна зробити непотрібною, заступивши її 
набагато шляхетнішими чеснотами і набагато 
сприятливішими благословеннями» [12, c.494]. 

Г’юм вважає, що справедливість виникає 
внаслідок необхідності її використовувати у про-
цесі людських відносин у суспільстві. Принципи 
ж справедливості і рівності цілком залежать від 
конкретного становища та умов, за яких живуть 

люди, і завдячують своїм походженням та існу-
ванням тій користі, яку вони дають людям вна-
слідок їх суворого та постійного дотримання. 
«Коли ж, наприклад, за будь-яких важливих об-
ставин змінити становище людини: створити ве-
лике багатство або крайню нужденність; прище-
пити людям досконалу поміркованість та людя-
ність або величезну зажерливість і злобу, - отже, 
зробити справедливість абсолютно непотрібною, 
- ви цілком знищите її сутність і скасуєте зо-
бов’язання, які вона накладає на людей» [11, 
c.385]. Аналізуючи обґрунтування обставин 
справедливості, можна зробити ще один важли-
вий висновок, котрий стосується тих засадничих 
цінностей, що зумовлюють його «початкову по-
зицію». Зокрема, мова йде про засади свободи та 
рівності, які, поряд зі справедливістю, «виража-
ють природу людини». У цьому розумінні свобо-
да, рівність та справедливість розглядаються як 
цінності, що найбільш повно характеризують 
різні аспекти людської природи, тобто є необхід-
ними елементами людської гідності. 

У літературі наголошується також на ви-
значальному місці справедливості у праві. Так, 
на думку В.А. Бачиніна, «справедливість є ви-
щою цінністю, яку покликана захищати і культи-
вувати вся система права» [1, c.769]. Тому спра-
ведливість постає як конкретно-історична міра 
узгодження багатоманітності людських інтересів, 
що є змінною в часі і просторі, здатна відхилятись 
у різні сторони, то наближаючись до етичного і 
природно-правового оптимуму, то відхиляючись 
від нього. Справедливість, з одного боку, є об’єк-
тивною, оскільки виступає якісною характеристи-
кою сущого. З іншого боку, справедливість є 
суб’єктивною, оскільки співвідносить суще з ідеа-
льним і набуває оціночної спрямованості. 

Тут варто погодитися з Ролзом, який за-
значає, що в суспільстві, якому властиве глибока 
між протилежними і неспіввимірними концепці-
ями добра, саме концепція справедливості як че-
сності дає змогу розуміти, що суспільна єдність 
може бути і можливою і стабільною. Учений 
пропонує два принципи справедливості: кожна 
особа має рівне право на повну належну схему 
рівних базових прав і свобод, і вона має бути су-
місною і схожою схемою, розрахованою на 
всіх;соціальні й економічні нерівності мають за-
довольняти дві умови: по-перше стосуватися 
установ і посад, відкритих для всіх за наявності 
умов чесної рівності можливостей; по-друге – 
бути більш корисними для найменш успішних 
членів суспільства [8, c.201]. 
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На думку Фрідріха фон Хайека, проблеми 
справедливості виникають лише у зв’язку з тими 
аспектами порядку людських дій, на які розпо-
всюджується дія правил справедливої поведінки. 
Мова про справедливість передбачає, що певна 
особа чи група осіб повинні чи не повинні вико-
нати певну дію і це «вимагає визнання правил, 
що визначають деякий набір обставин, в яких 
певного виду поведінка забороняється чи, навпа-
ки, вимагається… Правила справедливої поведі-
нки відносяться до дій індивідів, які торкаються 
інших людей» [10, c.74]. Тому правила справед-
ливої поведінки, яких дотримуються в суспільст-
ві, вчений називає правом. Утрата ж віри у право, 
що слугує справедливості, а не приватним інте-
ресам і цілям уряду, є головною причиною по-
ступового зникнення особистої свободи людини. 

Отже, аналізуючи все вищесказане, можна 
зробити такі висновки: по-перше, справедли-
вість виступає оптимальною мірою співвідно-
шення протилежних інтересів у суспільстві. Вона 
є показником співвідношення цих інтересів, а 
тому є визначальним чинником, що підпорядко-
вує собі функціонування суспільства та його сис-
тем (у тому числі і правової); по-друге, саме у 
справедливості права, зміст якої по-різному тлу-
мачиться дослідниками, вбачається його загаль-
нолюдська цінність. Вона використовується для 
моральної оцінки певних ситуацій і найкраще 
характеризує моральність поведінки учасників 
суспільних відносин.  
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Аннотация 

Статья посвящена философско-правовому пониманию идеи справедливости в праве. Автор  считает, что 
справедливость выступает оптимальной мерой согласования противоположных интересов в обществе, является 
показателем их соотношения и проявления в праве.   
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ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ НА ЗВ'ЯЗОК ЕНЦИКЛОПЕДІЇ  
ПРАВА ТА ТЕОРІЇ ПРАВА 

 
Стаття присвячена проблемі виникнення та розвитку такого правового явища, як енциклопедія права та її 

зв’язку із теорією права. Досліджені основні теоретичні вчення, які впливали на формування змісту та значення 
енциклопедії права. Також проаналізовано праці вчених того історичного минулого, що досліджували, викла-
дали та вдосконалювали енциклопедію права, як навчальну та наукову юридичну дисципліну у сфері правової 
науки, а також передані основні подібні та відмітні риси між указаними науками. 

Ключові слова: енциклопедія права, теорія права, філософія права, юридичні твори, догма права. 
 

Постановка проблеми. У сучасному гло-
балізаційному суспільстві та інформаційній дер-
жаві все частіше постають питання універсаль-
ності та досконалості у сфері усвідомлення та 
застосування права. Тому багатовимірні погляди 
на сучасну юриспруденцію деякою мірою поро-
джують правовий хаос. І тому саме енциклопедія 
права та теорія права покликані на первинних 
основах урегулювати цей правовий, можливо, й 
потрібний, юридичний хаос, адже й енциклопе-
дія права, і теорія права є універсально-догма-
тичними юридичними науками, які покликані 
забезпечити та сформувати первинний, базисний, 
ґрунтовний фундамент для правоусвідомлення та 
подальшого розуміння правової матерії.  

Стан дослідження проблеми. Досліджен-
ням питань енциклопедії права цікавилося чима-
ло як українських, так і зарубіжних учених, серед 
яких варто відзначити М. Коркунова, Я. Ко-
зельського, Л. Петражицького, К. Неволіна, М. 
Ренненкампфа, Б. Кістяківського, М. Палієнка, 
Ф. Тарановського, Є. Спекторського, М. Звєрєва, 
П. Карасевича та ін.  

Мета статті полягає в аналізі основних 
концептуальних підходів до розуміння енцикло-
педії права, її зв’язку та впливу на формування 
теорії права. 

Виклад основних положень. Для сучасного 
дослідження енциклопедії права на Україні потріб-
но зазирнути у її витоки та джерела, що безперечно 
допоможе усвідомити той позитивний її вплив на 
формування існуючої теорії права.  

На відміну від формування енциклопедії 
права у європейських державах, зовсім іншого 
характеру набуває система вивчення права в на-
ших університетах. Як відомо, у нас ніколи не 
було такої переваги цивільного права, тому хара-
ктер і якість юридичної освіти цілком залежала 
від політичних вподобань, і така ознака започат-
кувалася ще з часів Петра Великого. Через це 
вітчизняні юристи не могли згрупувати в курсі 

енциклопедії все лише до короткого викладу 
всього того правового матеріалу, який викладав-
ся на юридичних факультетах європейських на-
вчальних закладів.   

Така різносторонність предметів правового 
матеріалу, які викладаються, та ті умови викла-
ду, які були притаманні нашим університетам, 
вимагали від енциклопедії права не конспектив-
ного вираження спеціальних наук, а загального 
бачення правознавства [1, с. 36]. Так, на думку, 
С. Пахмана, юридична наука не тільки пояснює 
життєві основи права, але й досліджує його вну-
трішню природу, логічні конструкції юридичних 
досліджень, не виходячи за їх межі [2, с. 49]. 
Схожу точку зору висловлює також І. Михайлов-
ський, який вбачає в теорії права вивчення понять, 
які були б загальними для всіх юридичних наук у 
цілому. Завдання такої юридичної науки полягає у 
побудові логічної завершеної системи понять. То-
му така наука повинна бути точною, позитивною, 
зосереджуючись при цьому на вивченні лише того, 
що вже існує у правовій галузі. Тобто вчений наго-
лошує на тому, щоб відмовитися від дослідження й 
оцінювання існуючого права, а також не відволіка-
тися на створення ідеалу [3, c. 7]. 

Ширше уявлення про енциклопедію права 
надає нам знайомство з її програмою, яка була 
обов’язковою для всіх юридичних факультетів 
вітчизняних університетів після прийняття уні-
верситетського статуту. Серед питань, внесених 
до програми енциклопедії права, були, напри-
клад, такі: поняття норм, співвідношення мора-
льності та права, визначення права у відповідно-
сті до його джерел, теорія природного права, ви-
токи права, право в об’єктивному значенні, пра-
во, в суб’єктивному значенні, елементи юридич-
них норм, гіпотеза, диспозиція, санкція, юридич-
ні факти, приватне та публічне право, право як 
правовий порядок, учення Г. Гегеля, Л. Штейна, 
визначення держави, влади і права, застосування 
права, тлумачення законів та багато інших пи-
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тань [4, с. 61]. За своїм змістом така інтерпрета-
ція предмета енциклопедії права ще не свідчить 
про те, що вона надає короткі відомості про 
юридичні науки або “вводить нас у вивчення 
юридичних наук” [5, с. 18]. 

Скоріше, на нашу думку, вказана програма 
нагадує про коло питань, які входять до системи 
курсу теорії держави та права. Разом з цим по-
трібно враховувати, що енциклопедія права 
пройшла складний та суперечливий шлях до 
встановлення свого предмета і спочатку справді 
нагадувала конгломерат різносторонніх відомос-
тей про право. Але форми та методи осмислення 
права удосконалювалися. Емпірична сходинка в 
процесі пізнання з часом почала доповнюватися 
теоретичними відомостями, і саме в цьому енци-
клопедія права була зацікавлена та була однією 
із найперших юридичних дисциплін, яка досягла 
позитивного результату в формуванні догматич-
ної правової бази. 

Як відомо, у правовій сфері першою нау-
кою та юридичною навчальною дисципліною, 
яка розглядала вчення про право через призму 
системності та цілісності, була енциклопедія 
права. Після неї починають виділятися такі пра-
вові напрямки, як філософія права, теорія права, 
соціологія права, і навіть сама енциклопедія з 
часом намагається надати собі характеру уза-
гальнюючої науки. І цьому є підтвердження у 
словах М. Звєрєва, який вбачав в енциклопедії 
права уявлення про право як логічну сукупність 
понять, “як живе ціле” [6, с. 29]. 

Саме з цього приводу К. Неволін, М. Капу-
стін, П. Редькін, а також багато інших учених 
схилялися до думки, що особливої різниці між 
теорією, філософією та енциклопедією права не-
має. На нашу думку, таке припущення може ма-
ти місце серед наукових тлумачень щодо пред-
мета вказаних наук, але сутність таких дослі-
джень, скоріше за все, полягає не в пошуку влас-
ного предмета тієї чи іншої науки, а в глибшому 
осмисленні правової матерії, у намірах надати 
остаточну відповідь на одвічне питання: “Що ж 
таке право?”, питання, яке й проходить червоною 
лінією через всю енциклопедію права. 

У формуванні нашої юридичної літератури 
щодо проблематики енциклопедії права були 
прихильники та захисники, які намагалися збере-
гти розмежування між енциклопедією права та 
теорією права, і до таких  учених належав про-
фесор М. Звєрєв [6, с. 30]. На його думку, енцик-
лопедія права бере свої головні початки та фор-
мує свій зміст із філософії права і, отже, не має 
власного предмета вивчення. Також учений наго-

лошував на тому, що в енциклопедії права дається 
догматичне викладення одних і тих же питань як в і 
філософії права [7, с. 25]. На нашу думку, при такому 
розгляді енциклопедія права є лише особливим мето-
дом викладу філософії права. Але також хотілось би 
підкреслити, що при такому баченні встановлених 
нею результатів не з’ясовуються шляхи досягнення 
вказаних здобутків. 

Звичайно, енциклопедія права не зупиняєть-
ся на викладенні контраргументів, які розділяються 
різними науковими школами. Вона викладає вчен-
ня про право, як єдину, цілісну частину, через при-
зму догматики, а не критики. Безперечно, що вбір 
того чи іншого викладу не залежить від випадково-
сті. Якщо з певного питання немає встановленої 
загальновизнаної наукової теорії, то в такому випа-
дку без критичного погляду на викладення певного 
предмета не обійтися.  

Отже, являючи собою певний вступ до юри-
дичних наук і маючи підґрунтям  основи філософії 
права, енциклопедія права пропонує нам доміную-
чі відомості, які в подальшому перетворює на го-
тові результати науки. Вона викладає знання всієї 
сфери права, наскільки це можливо зі стану право-
знавства, у вигляді складених і систематизованих 
юридичних понять та категорій.  

Енциклопедія права ставить своїм завдан-
ням ввести того, хто навчається, у вивчення спе-
ціальних юридичних наук. І так слугує для того, 
щоб змалювати й окреслити план майбутніх пра-
вових занять і показати шлях, по якому потрібно 
рухатися, щоб здобути кінцевий узагальнюючий 
та систематизований результат [7, с. 71]. Тобто ен-
циклопедія права разом із філософськими тенден-
ція розвитку як усього суспільстві, так і правознав-
ство в цілому, є підґрунтям або навіть підготовчою 
стадією однієї з узагальнюючої дисципліни, як за-
гальної теорії права.    

Історично існувала реальна потреба в ство-
рені загальної теорії права, яка, по-перше, по 
своєму змісту повинна відрізнятися від енцикло-
педії права, але по-друге, при цьому повинна 
зберігати всі ті основні здобутки у вченні про 
право, які створені останньою. 

Що ж стосується вітчизняних енциклопе-
дистів (тих, хто досліджував, розвивав та всіляко 
сприяв розвитку енциклопедії права), то поміж 
ними досить розповсюджена думка щодо отото-
жнення енциклопедії права з теорією права. 
Цьому є підтвердження, що всі друковані курси 
енциклопедії або певні її друковані частини, за 
винятком К. Неволіна та А. Рождественського, да-
ють тільки загальне вчення про право. М. Капустін 
навіть змінює назву “енциклопедії” на “загальну 
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догматику”. Але, як правильно зауважив  П. Ка-
расевич, який був першим ініціатором в універ-
ситетах щодо проведення юридичних семінарів 
на зразок до німецьких університетів, і ми з його 
думкою цілком погоджуємося, що така назва не 
зовсім зручна та не відповідає меті. Оскільки до-
гма протиставляється історії та означає приклад-
ну науку права. 

На методологічному рівні теж є певний 
взаємозв’язок між енциклопедією та теорією 
права. Прихильники енциклопедичного напрям-
ку розвитку правового знання розробляли філо-
софську концепцію бачення вивчення правової ма-
терії через призму створення та формулювання 
основних понять і категорій. А теорія права, зви-
чайно, пішла далі в цьому напрямку, й утворила 
структурно-логічну конструкцію науково-теоре-
тичних знань про право, що мають основоположне 
значення для юридичних наук [8, с. 251]. Так за 
рахунок утворення такої системи забезпечується 
взаєморозуміння між усіма загальними правовими 
питаннями різних юридичних наук [9, c. 136]. Тоб-
то насамперед тут мова йде про загальні, сталі, до-
гматичні юридичні поняття та явища в цілому для 
правознавства. 

Енциклопедія права ставила перед собою 
завдання, яке полягало у правовому спогляданні 
на правознавство, що допомагало під час роботи 
мислення людини набути певних знань про зов-
нішній світ, у тому числі й про правову сферу. 
При цьому важливу роль у формуванні нових 
уявлень про будь-яке правове явище в правовому 
енциклопедизмі відігравали створені численні 
юридичні праці.  

Мета, яку прагнули досягнути більшість із 
авторів цих праць, полягала в тому, щоб не прос-
то зв’язати у єдине ціле існуючі правові знання, 
але й спрямувати їх до розуміння того, якими 
повинні бути нові суспільно-правові відносини 
та явища. Як бачимо, на сьогодні теорія держави та 
права як навчальна юридична наука теж ставить 
своїм завданням створення характеристики основ-
них і закономірних тенденцій розвитку державно-
правових явищ [10, с. 11].  

Енциклопедія права намагалася охопити 
увесь наявний фонд знань у галузі правових на-
ук, намагалася стати справжньою академією на-
ук. Тобто передбачала, що всі, хто буде вивчати 
сферу права, повинні стати в деякій мірі енцик-
лопедистами в досягненні й опрацюванні право-
вої бази знань. Енциклопедія права ставила за 
мету надати тому, хто навчається, правову осві-
ту, а також просвітити все людське суспільство в 
цілому по відношенню до усвідомлення та розу-

міння права. На сьогодні частково цю функцію у 
правознавстві виконують такі навчальні дисцип-
ліни, як юридична деонтологія, професійна куль-
тура. Як зазначає Скакун О.Ф., юридична наука 
вбирає в себе якості трьох основних галузей люд-
ського знання – суспільних наук, природничих, 
наук про мислення [11, с. 4]. Як бачимо, досягнен-
ню основного теоретичного призначення право-
знавства властивий енциклопедичний характер.  

Теорія держави та права, так само як і ен-
циклопедія права, під час утворення та дослі-
дження правових явищ, категорій, понять, визна-
чень спирається на інші галузі наукових знань 
[10, с. 8], що дає можливість у повній мірі усві-
домити значення та призначення права по від-
ношенню до суспільства та його управління.  

Теорія держави та права займається дослі-
дженнями правових проблем, які є загальними для 
усіх інших юридичних наук і дисциплін [10, с. 10], 
тобто носить загальний та фундаментальних хара-
ктер. У свою чергу енциклопедія права носила зви-
чайно, в меншій мірі, але спеціальних характер 
конкретної країни чи конкретного розвитку право-
вої дійсності в певний історичний період. 

Висновки. 1. Енциклопедія права, як і тео-
рія права та держави, є наукою ввідною, вступ-
ною до курсу цілої низки юридичних наук. Не-
зважаючи на досить суттєвий та вагомий істори-
чний проміжок часу, призначення енциклопедії 
права та теорії права спільне та незмінне: перш 
ніж приступити до вивчення основного правово-
го матеріалу юридичних дисциплін, треба отри-
мати повноцінне бачення та уявлення про держа-
вно-правову реальність.  

2. Розмірковуючи над питанням взаємодії 
енциклопедії прав і теорії, варто зазначити, що 
тут відбувається певна зміна значення та сутнос-
ті вказаних юридичних наук. На сьогодні потріб-
но дивитися на правознавство через енциклопе-
дичний характер вивчення правового знання, а 
також через його переосмислення з позиції базо-
вих філософських підходів до формування та 
розв’язання правових проблем, що, безперечно, 
підвищить рівень юридичних знань, а також зба-
гатить і сам предмет правознавства. Сутність та-
кого зв’язку зазначених юридичних наук полягає в 
тому, що обидві вони діють в одній і тій же сфері – 
правовій, виступаючи загальнотеоретичними юри-
дичними науками. При цьому користуються фун-
даментальними, загальними поняттями, формують 
теоретико-наукову систему бачення права та юри-
дичного світогляду. 

3. Природа будь-якої енциклопедії права не 
тільки виключає вичерпуючі положення право-
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вих ідей з боку їх змісту, але й обмежує система-
тичний розвиток саме цих ідей, думок, які пови-
нні містити в собі те, що в інших юридичних на-
уках розуміють під доказами і без чого неможли-
ва наукове правознавство. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме возникновению и развитию такого правового явления, как энцик-

лопедия права и ее связи с теорией права. Исследованы основные теоретические учения, которые так 
или иначе влияли на формирование содержания и значение энциклопедии права. Также проанализи-
рованы труды ученых того исторического прошлого, которые исследовали, преподавали и совершен-
ствовали энциклопедию права, как учебную и научную юридическую дисциплину в сфере правовой 
науки, а также переданы основные похожие и отличительные черты между указанными науками. 
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"ПРАВОВІ ПРИПУЩЕННЯ" ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ДОСКОНАЛИХ  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ 

 
Досліджено властивості таких засобів нормотворчої техніки, як правові презумпції, правові фікції, право-

ві аксіоми. Дано їх визначення, охарактеризовано ознаки, види, значення, співвідношення, виокремлено вимоги 
до них і правила використання в нормативно-правових актах України.  

Ключові слова: правові презумпції; правові фікції; правові аксіоми; засоби нормопроектувальної техніки. 
  

Постановка проблеми. Серед передумов 
створення якісних нормативно-правових актів 
України сьогодні все частіше виділяють таку, як 
належне використання у правотворчій діяльності 
інструментарію нормопроектувальної техніки. 
Техніка нормотворення охоплює комплекс засо-
бів, вимог і правил, з-поміж яких, у зв’язку з їх 
специфічною роллю у нормативно-правових 
приписах, вважаємо за необхідне звернути увагу 
на правові презумпції, правові фікції, правові 
аксіоми. Їх комплексне вивчення та вироблення 
рекомендацій стосовно використання сприятиме 
формуванню досконалих нормативно-правових 
актів, що зумовлює актуальність запропонованої 
теми дослідження. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Правові презумпції, правові фікції, правові аксі-
оми всебічно вивчались і вивчаються сьогодні 
багатьма українськими та зарубіжними вченими 
як на загальнотеоретичному, так і на галузевому 
рівні. Значний інтерес викликають праці В.К. 
Бабаєва, В.І. Камінської, А. Нашиц, К.К. Панько, 
О.В. Ул’яновської та інших. Попри увагу науко-
вої спільноти до цих засобів нормотворчої техніки, 
нормативно закріплених правил їх використання ні 
в Україні, ні в інших державах практично немає. 
Така ситуація зумовлює необхідність систематиза-
ції та уніфікації доктринальної бази щодо них, на-
працювання положень, які можуть бути викорис-
тані під час створення законодавства про нормати-
вно-правові акти чи нормотворчу техніку. 

З цією метою видається за доцільне: за-
пропонувати узагальнене визначення правової 
презумпції, правової фікції, правової аксіоми;  
визначити коло вимог, яким вони повинні відпо-
відати; виокремити правила їх використання у 
проектах нормативно-правових актів України. 

Це може бути здійснено лише через ком-
плексний аналіз наявного наукового напрацю-
вання та праворегулятивної практики. 

Виклад основного матеріалу. Насамперед 
зауважимо, що оскільки у правових документах і 
методичних рекомендаціях щодо правил нормо-

проектуваня  про правові презумпції, правові фі-
кції, правові аксіоми прямих вказівок немає, на-
ше дослідження буде базуватися на доктриналь-
них висновках. 

 Правові презумпції, правові фікції, правові 
аксіоми розглядаються у контексті визначення їх 
понять, виділення ознак, видів, значення. У бі-
льшості випадків науковці висвітлюють їх у 
своєрідному поєднанні, тому в літературі чимало 
позицій стосовно співвідношення цих засобів 
нормотворчої техніки. Певна спільність цих за-
собів слугує причиною того, що фахівці пропо-
нують для їх позначення єдину назву: правові 
припущення [1, c.18], спеціальні прийоми зако-
нодавчої техніки [2, c.216], особливі засоби пра-
вотворчої техніки [3, c.193], спеціально-
юридичні засоби [4, c.10]. Яке із даних форму-
лювань найбільш правильне, спробуємо з’ясува-
ти після всебічного висвітлення властивостей 
цих нормотворчих інструментів. 

Серед науковців існує загалом єдина пози-
ція стосовно визначення кожного з особливих 
засобів нормотворчої техніки.  А. Нашиц указує, 
що правова презумпція як прийом законодавчої 
техніки – це припущення про те, що ймовірний 
факт має місце у всіх випадках [2, c.216]. Презу-
мпція – це припущення про наявність чи відсут-
ність предметів, зв’язків, явищ, засноване на 
зв’язку між ними, і предметами, зв’язками, яви-
щами, які наявні та підтверджені життєвою прак-
тикою [5, c.326]. Правову презумпцію  можна 
представити як результат узагальнення визна-
чень правових припущень, які використовуються 
у різних галузях права, галузевих юридичних 
науках [6, c.333]. Презумпцією називають при-
пущення про наявність чи відсутність фактів, які 
можуть підтверджуватись чи спростовуватись у 
процесі доказування [7, c.108].  

Своєрідне визначення правової презумпції 
пропонує Т. В. Кашаніна: "… – це обов’язок пра-
возастосувача визнати без доказів презюмований 
факт, на який є вказівка у законі, установленим і 
вирішити відповідно до цього юридичну справу 
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[8, c.186]. Стосовно найбільш оптимального ви-
значення правової презумпції (як і правової фік-
ції та правової аксіоми) ми висловимо власні мі-
ркування після розгляду її ознак. 

К.К. Панько наводить такі приклади право-
вих презумпцій, що використовуються у кримі-
нальному праві Росії: знання закону, осудність, 
неосудність, істинність вироку, розуміння суспі-
льної небезпечності свого діяння особою, яка 
знаходиться у стані сп’яніння [9, c.202].    

Під правовими фікціями у юридичній літе-
ратурі розуміють: застосовуваний у праві техні-
ко-юридичний прийом, яким неіснуючі поло-
ження оголошуються існуючими і набувають 
обов’язкового характеру в силу закріплення їх у 
правовій нормі [10, c.28]; неіснуючі факти, які 
держава визнає існуючими [7, c.108].  

К. К. Панько, критикуючи існуючі визна-
чення правової фікції, пропонує розглядати її як 
прийом законодавчої техніки, який полягає у ви-
знанні існуючим неіснуючого і навпаки, а також 
властивість норми права не відповідати потребам 
суспільства у процесі правотворчої чи правоза-
стосовної діяльності [11, c.461]. Найбільш відо-
мими правовими фікціями є такі використовувані 
у цивільному праві України фікції, як "оголо-
шення фізичної особи померлою" (стаття 46 ЦК 
України) та "визнання фізичної особи безвісно 
відсутньою" (стаття 43 ЦК України), у сімейному 
праві – "усиновлення" (стаття 207 Сімейного ко-
дексу України), у кримінальному праві – "вік, з 
якого може наставати кримінальна відповідаль-
ність"  (стаття 22 КК України). 

Ю.Г. Арзамасов зауважує, що під правовими 
аксіомами розуміють положення, які не потребу-
ють яких-небудь доказів [7, c.108]. Невід’ємними 
атрибутами сучасного праворозуміння є такі аксіо-
ми, як "закон не може мати зворотної дії", "незнан-
ня закону не звільняє від відповідальності", "люди-
на є найвищою соціальною цінністю".  

Найбільш повно зміст указаних правових 
явищ розкривається через характеристику їхніх 
ознак. В. К. Бабаєв зазначає, що здатність презу-
мпції виконувати свої функції визначається дво-
ма факторами: всезагальним зв’язком предметів і 
явищ матеріального світу і повторюваністю по-
всякденних життєвих процесів [5, c.324]. Щодо 
правових презумпцій  необхідно внести уточ-
нення про зв’язок саме правових явищ та право-
відносин, оскільки тільки з ними пов’язане пра-
вове регулювання суспільних відносин. До ви-
значальних ознак презумпцій, окрім названих 
засад їх дієвості, відносять такі: імовірнісний 
характер; вираження у законі; зв’язок з юридич-

ними наслідками [6, c.333]. Презумпція не по-
требує доказування, має нормативний характер 
[9, c.188–189]. На ознаки правових презумпцій 
можуть певним чином впливати галузеві особли-
вості юридичних норм. Названі ознаки значною 
мірою відображені у вказаних вище визначеннях, 
однак відображені лише фрагментально. Тому як-
що йдеться про визначення правової презумпції як 
орієнтир для розробників проектів нормативно-
правових актів, то видається доцільним запропону-
вати максимально повне  (можливо і дещо громізд-
ке) розуміння змісту поняття правова презумпція. 
Це об’єктивовані закономірностями правового 
регулювання і нормативно закріплені припущення, 
які зумовлюють юридичні наслідки.   

Сутність прийому фікції полягає у штуч-
ному зближенні чи прирівнюванні одне до дру-
гого таких речей, які насправді різні (а інколи 
протилежні), у свідомому ототожненні істинного 
з неістинним [2, c.221–222]. На думку О. А. Кур-
сової, найбільш суттєвою ознакою правової фік-
ції є свідоме визнання неіснуючого у реальності 
наявним або заперечення існуючого [2, c.222; 12, 
с.451]. К. К. Панько додає, що норми-фікції для 
свого об’єкта регулювання вичленовують ті об-
ставини, які знаходяться у стані непоправної не-
відомості чи невирішуваної відомості, і надають 
їм значення юридичних фактів [9, c.208]. Непра-
вдивість фікції виражається в уявленні про: існу-
вання факту, який не існує чи існує в іншому ви-
гляді; існування фактів, які не є доведеними, од-
нак передбачувані;  факт, який виражається у 
трактуванні іншого відомого факту, еквівалентного 
першому; факт як неіснуючий, у той час як він іс-
нує [9, c.207]. Фікція за своєю природою імперати-
вна, незалежно від приналежності до галузі права 
[12, c.455]. О. В. Ул’яновська називає такі ознаки 
правових фікцій: умовність, універсальність, нор-
мативність, формальна визначеність, неспростов-
ність, правове значення [13, c.6–7]. 

Насамперед необхідно звернути увагу на 
те, що правова фікція, як і інші суміжні правові 
феномени, є власне засобом, а не прийомом нор-
мотворчої техніки. Адже засоби – це інструмен-
тальна складова нормотворення, а прийоми – бі-
льше його процедурна складова (по суті, мистец-
тво використання перших). Узагальнюючи наве-
дені визначення правової фікції  та описані нау-
ковцями її ознаки, можна  запропонувати таку 
дефініцію правової фікції: це засіб нормотворчої 
техніки, який виражається у нормативному за-
кріпленні можливості визнання юридично зна-
чущими неіснуючих чи недоведених фактів.  
У дане визначення пропонується ввести  дещо 
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нове порівняно з існуючими інтерпретаціями 
словосполучення "можливості визнання юриди-
чно значущими". Воно має бути також однією із 
ключових ознак правової фікції, оскільки неіс-
тинні, недостовірні, хибні факти "спрацьовують" 
лише у конкретних відносинах, за наявності пев-
них передумов. Наприклад, фізична особа ого-
лошується померлою, якщо у місці  її  постійного  
проживання  немає  відомостей  про місце її пе-
ребування  протягом трьох років або якщо вона 
пропала безвісти за обставин,  що  загрожували 
їй смертю.  Питання про неосудність неповнолі-
тнього виникає лише у випадку, якщо він скоює 
злочин. Усвідомлюючи, що використання право-
вих фікцій є відступом від засад правового регу-
лювання, правотворчі суб’єкти надають правоза-
стосувачу  можливість "повернення до істини". 
Наприклад, відповідно до статті 48 Цивільного 
кодексу України якщо фізична особа, яка була 
оголошена померлою, з'явилася або якщо одер-
жано відомості про  місце її перебування, суд 
скасовує  рішення про оголошення її померлою. 
Неповнолітні правопорушники, які не досягли  
14 або 16 років, не притягуються до криміналь-
ної відповідальності відповідно до статті 22 
Кримінального кодексу України. Однак до них 
зазвичай застосовують різноманітні засоби вихо-
вного характеру, що є одним із основних завдань  
кримінального покарання. 

Ці приклади вказують на те, що правові фі-
кції є умовним, навіть тимчасовим або частковим 
відступом законодавця від істини, що наштовхує 
на думку про відносну (навіть оціночну) імпера-
тивність правових фікцій.  

Правові аксіоми – це загальновизнані істини, 
які не потребують доказування, та прямо чи опосе-
редковано відображені у нормах права [8, c.191]. 

Попри однаковість розуміння змісту понят-
тя "правова аксіома", виникають окремі питання 
стосовно їх використання як засобу нормопроек-
тувальної  техніки. Правові аксіоми за своїми 
зовнішніми параметрами близькі до принципів 
права (наявність спільних і відмітних ознак між 
цими засобами нормотворчої техніки потребує 
окремого дослідження).   

Дискусійною видається думка про те, що 
аксіоми можуть бути опосередковано відображе-
ні у юридичних нормах. За такого підходу може 
йтися  тільки про правові, а не юридичні аксіоми. 
Якщо ж аксіома розглядається як засіб юридич-
ної техніки, вона має бути відображена у норма-
тивно-правових приписах.  

Аналізуючи тексти нормативно-правових 
актів України, зауважуєш, що поряд із загально-

визнаними правовими аксіомами у них чимало 
положень "аксіоматичного характеру", які сього-
дні є загальновизнаними правовими постулата-
ми, наприклад, конструкція права власності – 
володіння, користування, розпорядження. Це 
правове явище вимагає окремого вивчення.  Роз-
глядаючи існуючі визначення правової аксіоми, 
можна запропонувати її найпростішу інтерпрета-
цію: це загальновизнані правові істини, прямо чи 
опосередковано відображені у нормах права.   

Специфіка правових припущень у тому, що 
вони є результатами юридичного конструюван-
ня, відокремлюючи цілісність юридичної конс-
трукції [1, c.18]. З такою думкою загалом можна 
погодитись, однак не всі правові припущення, 
видається, є правовими конструкціями, напри-
клад, презумпція істинності судового рішення. 

Сутнісні характеристики правових презум-
пцій, правових фікцій та правових аксіом прояв-
ляються у їх класифікаціях. В. К. Бабаєв виділяє 
такі види правових презумпцій: за фактом право-
вого закріплення – фактичні і законні; за можли-
вістю спростування – спростовні та неспростов-
ні; залежно від ролі у правовому регулюванні – 
матеріально-правові і процесуальні; за сферою 
дії: загальноправові, галузеві, міжгалузеві [10, 
c.40]. Існує позиція, що за значенням у правово-
му регулюванні правові презумпції  необхідно 
розмежовувати на загальноправові (які діють у 
всіх галузях права і стали принципами права), 
наприклад, презумпція знання закону, істинності 
права, та презумпції як засоби юридичної техні-
ки (що не досягли рівня попередніх), наприклад, 
презумпція батьківства, рівності часток подруж-
жя у спільному майні [5, c.328-329]. Указані кла-
сифікації відбивають розмаїття напрацювань на 
загальнотеоретичному та галузевому рівнях, 
ілюструють основні презумпції, які використо-
вуються в нормативно-правових актах України. 

Нормотворчі фікції класифікують за різни-
ми критеріями: за галузями права,  джерелом, 
способом вираження [12, c.458].  

К. К. Панько поділяє фікції на три групи. 
Перша – традиційні, пов’язані з суперечністю 
між нормою, правосвідомістю, правовідносина-
ми і реальною дійсністю (передбачені діючим 
законодавством). Друга полягає в тому, що один 
закон суперечить другому. Третя – політико-
правові, економіко-правові, національно-правові 
фікції [11, c.466–468]. Цікава думка про три фо-
рми впливу фікції на реальність: нормативне ви-
знання факту, якого немає в реальності, або на-
впаки; нормативне прирівнювання значущості 
фактів, які реально мають різну значущість; нор-
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мативне визнання фактів існуючими до моменту 
їх реального настання [14, c.455]. 

До фікцій у праві  відносять фальсифікації, 
інсценування, фіктивні стани, фіктивні операції, 
фіктивні акти тощо [13, c.10]. Хотілося б на фоні 
цих міркувань згадати думку    В. К. Бабаєва про 
те, що фікції як техніко-правовий прийом необ-
хідно відрізняти від фіктивності самого права 
[10, c.30]. Юридична фікція – засіб, що викорис-
товується законодавцем для виконання певних 
завдань правового регулювання. Вона містить 
нехай і хибне, однак допустиме у зв’язку із 
"крайньою необхідністю" твердження. Натомість 
фіктивний шлюб чи фіктивна угода – явище у 
своїй основі протиправне, небажане для суспіль-
ства. Тому їх ні в якому разі не можна прирівню-
вати чи розглядати як різновид юридичних фік-
цій (як засобів нормотворчої техніки). 

Неоднозначне сприйняття як юридичної 
фікції фіктивних станів, що отримали норматив-
не закріплення. Наприклад, стаття 1 Конституції 
України встановлює, що Україна є правовою 
державою. Чимало науковців вважає, що такої 
ідеальної держави нині у світі не існує. Правові 
норми, які містять фіктивні положення, не мають 
безпосереднього зв’язку із конкретними право-
відносинами, вони є програмними, декларатив-
ними, цільовими стосовно основних напрямів 
розвитку держави і права. Цей різновид юридич-
них фікцій має своєрідну прогностичну функцію, 
міститься, як правило, у ненормативних суджен-
нях нормативно-правового акта.  

Т. В. Кашаніна пропонує поділити правові ак-
сіоми за характером на загальні та галузеві, за зміс-
том – на стверджувальні та заперечувальні [8, c.192].  

Місце правових припущень серед інших 
засобів нормотворчої техніки визначається їх 
значенням. 

Цінність правової презумпції у тому, що 
вона: являє собою спосіб, який полегшує досяг-
нення істини, відображаючи закономірності роз-
витку предметів і явищ, створює можливість їх 
використання в оцінці аналогічних предметів і 
явищ [10, c.12]; дозволяє одноманітно й обґрунто-
вано вирішувати типову ситуацію невизначеності; 
забезпечує охорону та упорядкування суспільних 
інтересів, найбільш важливих в очах законодавця; 
забезпечує зв’язок галузей права та стабільність 
системи законодавства [9, c.196–203]. 

Правова фікція у давнину слугувала засо-
бом подолання формалізованості тогочасної 
юриспунденції. Сьогодні ж це особливий засіб 
юридичної техніки, що застосовується тоді, коли 
інші засоби досягнення певної мети вичерпані чи 

будуть малоефективні, спосіб подолання неви-
значеності у правовому регулюванні [12, c.452–
454]. К. К. Панько висловлює думку, що значен-
ня фікцій у раціональному регулюванні фактів, 
ситуацій, суспільних відносин у випадках, коли 
вони залишаються за межами стихійного регу-
лювання; фікції вносять у правове регулювання 
суспільних відносин стійкість, стабільність; обме-
жують можливість свавільних необґрунтованих 
рішень; сприяють охороні прав громадян; роблять 
систему права більш простою і економною. Фікції 
виявляють суперечності чи ступінь невідповідності 
між суспільними відносинами і правом як формою 
їх відображення [11, c.465–466].  

У різних галузях права фікції мають різні 
цілі: у цивільному праві припиняють ситуації 
невизначеності та двозначності; у трудовому за-
безпечують бажані результати у випадках, коли 
за допомогою інших засобів досягнути їх немож-
ливо; у сімейному застосовуються з міркувань 
гуманності в делікатних ситуаціях [14, c.459]. 

Саме це спонукає законодавця і відповідно 
суб’єктів застосування права відступати від на-
чал істини. Однак якщо терези виважування пра-
вової значущості "фіктивних юридичних фактів" 
змістяться, може змінитися їх правова оцінка, 
відбутися переоцінка правових відносин. 

Значення правових аксіом у тому, що вони 
спрощують правове регулювання, роблять його 
економічним і більш ефективним [8, c.192]. 

Універсальне значення правових презумп-
цій, правових фікцій та правових аксіом полягає 
у тому, що їх введення в текст нормативно-
правового акта забезпечує його подальший ефек-
тивний праворегулятивний вплив на суспільні 
відносини. 

Як уже зазначалося, паралельне вивчення 
правових припущень зобов’язує з’ясувати спів-
відношення між ними. Подібність правових пре-
зумпцій і правових фікцій полягає у тому, що 
вони приймаються за істину й отримують норма-
тивне закріплення [10, c.32]. Водночас між ними 
багато відмітностей. 

К. К.  Панько висловлює думку, що презу-
мпції відрізняються від інших засобів і прийомів 
законотворчості тим, що мають власне регуляти-
вне значення типу правових приписів:  "загаль-
них начал", "відправних нормативних устано-
вок", норм-цілей чи норм-принципів. Вони дають 
правозастосувачу певні ідеї, на які необхідно 
орієнтуватися, але які в окремих випадках можна 
заперечити. Тому презумпції мають специфічний 
характер нормативності, часто не прямо закріп-
лені у законі,  а випливають з нього [9, c.203]. 
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Презумпції закріплюють відносини, які є звич-
ними та постійними, фікції формуються законо-
давцем спонтанно [9, c.213]. 

В.К. Бабаєв зазначає, що відрізняються во-
ни за характером створення та змістовим наван-
таженням. Презумпції є нормативним закріплен-
ням того порядку відносин, який визнається зви-
чним,  постійним, нормальним; фікції ж форму-
ються самим законодавцем. Якщо у перших фік-
суються ймовірно істинні положення, то фіктив-
ні положення істинними бути не можуть [10, 
c.32-33]. Фікція, на відміну від презумпції, прак-
тично завжди неспростовна. Основний критерій 
їх розмежування завідомо неістинність фікції, на 
відміну від імовірнісної істинності презумпції 
[12, c.455]. О. В. Ул’яновська звертає увагу на 
такі відмітності між ними. Правові презумпції та 
правові фікції розрізняються за функціями, оскі-
льки функція подолання невизначеності, яку ви-
конують неспростовні презумпції, на відміну від 
фікцій, не є для них основною. Якщо презюму-
вання є пізнавальним прийомом, то фікції не сто-
суються процесу пізнання.  Від правових аксіом 

фікції відрізняються тим, що їх неспростовність 
базується на умовності, тоді як аксіом – на цін-
ності їх положень; фікції, на відміну від аксіом, є 
допоміжним інструментом [13, c.7–8]. 

Чи мають наведені доктринальні міркуван-
ня стосовно співвідношення правових припу-
щень практичне значення? Видається, що так, 
оскільки дозволять розробникам законопроектів 
правильно використовувати ці засоби нормопро-
ектувальної техніки. З метою недопущення пра-
вотворчих помилок під час використання право-
вих припущень доцільно систематизувати існу-
ючі напрацювання і виокремити чіткі критерії, 
які поєднують та розмежовують правові презум-
пції, правові фікції, правові аксіоми. Адже чи 
може зорієнтувати практика думка російських 
вчених, які стверджують, що "деякі  презумпції з 
урахуванням їх ролі у відповідній галузі знань є 
аксіомами, значна частина фікціями, наприклад, 
вік із досягненням якого наступає кримінальна 
відповідальність" [15, c.250]. Змоделюємо для 
цього порівняльну таблицю 1. 

Таблиця 1 
Критерії Правові презумпції Правові фікції Правові аксіоми 

Форма закріплен-
ня 

Інколи не прямо закріплені у за-
коні, а випливають з нього 

Нормативно закріплені Прямо чи опосередковано 
закріплені у правовій нормі 

Спосіб форму-
вання (джерельне 
погодження) 

Відображають звичні, постійні, 
повторювані правові явища 

Формуються законодавцем без-
посередньо 

Відображають цінності 
права та правового регу-
лювання 

Змістова основа Імовірно істинні положення Неістинні, хибні положення Загальновизнані правові 
постулати 

Можливість 
спростування 

Можуть бути спростовані Неспростовні  Питання про спростування 
не виникає взагалі 

Функції Полегшують досягнення мети 
правового регулювання 

Сприяють подоланню невизна-
ченості та формалізованості 
права 

Установлюють загальні 
засади правового регулю-
вання  

Структура  Гіпотеза (умова дії правила); дис-
позиція (саме правило); можли-
вість спростування або контр-
презумпція  [8, c.186] 
 

Зміст правової фікції виражаєть-
ся словами “ніби”, “якщо”, 
“припустимо”: гіпотеза та дис-
позиція + в окремих випадках 
можливість реституції 

Констатувальне тверджен-
ня; найчастіше у формі 
диспозиції 

 
Припущення науковці поєднують в одну 

групу на основі спільних функцій та частково 
форми нормативного закріплення. Аналогічною 
є структура правових презумпцій та правових 
фікцій, оскільки вони найчастіше закріплюються 
у юридичних нормах і відповідно містять класи-
чні елементи норми права. Схожу структуру, на 
нашу думку, мають норми права, які набули ак-
сіоматичного характеру. Класичні аксіоми є 
стверджувальними положеннями, і загалом стру-
ктурувати їх важко.   

Водночас різняться вони за джерелом фор-
мування, змістовими засадами, можливістю 
спростування.  

Якщо оцінити через призму відмінностей 
вік фізичної особи, по досягненні якого вона мо-
же бути притягнута до кримінальної відповіда-
льності, то можна констатувати, що: припущення 
про вік молодої людини, з якого вона може усві-
домлювати свої дії, керувати ними, а відповідно 
й притягуватись до кримінальної відповідальнос-
ті, визначається здебільшого законодавцем (як 
відомо, цей вік у різних країнах різний); змістова 
основа цього припущення значно хибна, оскіль-
ки нереальним є уявлення про те, що 15-річна 
дитина не розуміє негативності, наприклад, кра-
діжки чужого майна; це припущення не спросто-
вується навіть за умови, якщо умисел неповнолі-
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тнього на скоєння злочину, його фізична та пси-
хологічна  розвиненість очевидні.  

Зазначені параметри розгляненого правового 
припущення вказують на те, що це правова фікція.  

Охарактеризувавши правові презумпції, 
правові фікції та правові аксіоми, повернемось 
до використовуваного у юридичній літературі 
для їх позначення загального поняття. Розгляне-
мо за і проти кожного з них. 

Правові припущення. Якщо стосовно пра-
вових презумпцій та правових фікцій така назва 
може використовуватись, виходячи з їх імовірні-
сного характеру (істинного чи неістинного), то 
щодо правових аксіом  скоріше ні. Аксіоми фік-
сують загальновизнані правові постулати, інколи 
визнаються принципами права, які, своєю чер-
гою навіть слугують джерелами права. Тож за 
таких умов назвати їх припущеннями не можна. 

Спеціальні прийоми законодавчої техніки. 
Термін спеціальні, як і термін особливі, вказує на 
наявність у цих засобів законотворення певних 
специфічних, персоніфікованих, відмінних від ін-
ших засобів властивостей. Наприклад, правові пре-
зумпції  з поміж інших засобів, що використову-
ються для формування змістової складової проекту 
нормативно-правового акта, вирізняються своїми 
ознаками, формою тощо. Однак такими ж "особли-
вими" рисами наділені усі інші засоби. Тобто пра-
вові презумпції специфічні не більше, ніж інші ін-
струментальні компоненти нормотворення. Тому 
застосування терміна "спеціальні" чи "особливі" 
щодо правових презумпцій, правових фікцій та 
правових аксіом видається необгрунтованим. 

Застереження викликає їх розгляд як спеці-
альних прийомів. В.Н. Карташов зауважує, що 
сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих 
прийомів, способів і правил юридичної діяльнос-
ті становить важливу частину юридичної тактики 
[16, c.19]. Підтримуючи таку позицію, вважаємо, 
що терміном "прийоми" охоплюється лише час-
тина правил використання правових презумпцій, 
правових фікцій та правових аксіом. 

Особливі засоби правотворчої техніки. Та-
ке позначення загалом прийнятне, за винятком 
терміна "особливі". 

Спеціально юридичні засоби. Про термін 
"спеціальні" йшлося вище. Правові презумпції, 
правові фікції та правові аксіоми є різновидами 
засобів юридичної техніки, а саме техніки нор-
мотворення. Водночас виникає питання, чи мож-
на їх вважати елементами правозастосовної чи 
правоінтерпретаційної техніки.  Видається, лише 
частково, позаяк існують певні особливості за-
стосування й тлумачення нормативно-правових 

приписів, у яких містяться ці засоби. Однак це 
більшою мірою складові саме цих видів юридич-
ної техніки, а не техніки нормотворення. Тому 
точніше буде говорити про правові презумпції, 
правові фікції та правові аксіоми як засоби нор-
мопроектувальної техніки. 

Наведені міркування дають підстави вва-
жати що, попри бажання виокремити правові 
презумпції, правові фікції та правові аксіоми в 
єдиний блок засобів нормопроектування, пере-
конливих підстав для цього немає. Хіба що мож-
на оперувати назвою "правові припущення" сто-
совно правових презумпцій та правових фікцій. 
Найточніше розглядати правові презумпції, пра-
вові фікції та правові аксіоми як самостійні засо-
би нормотворчої техніки. 

Особливі засоби правотворчої техніки мо-
жуть вважатися досконалими лише за умови до-
тримання певних вимог, спектр яких далеко не 
такий вичерпний та чітко визначений, як вище 
окреслені характеристики правових припущень. 
Вирішення цього питання чомусь відкладається 
фахівцями, а в окремих випадках взагалі залиша-
ється поза увагою. Як наслідок, підготовка норма-
тивно-правових актів, що містять правові презумп-
ції, здійснюється на основі інтуїції та досвіді роз-
робників, що є чи не основною причиною право-
творчих помилок із презумпціями: власне-юридич-
них,  мовних, логічних і соціологічних [17, c.421]. 
Актуальність проблеми також ілюструється труд-
нощами, які виникають у процесі застосування 
правових норм, що містять правові презумпції.   

Аналізуючи помилки у створенні нормати-
вно-правових приписів із правовими презумпці-
ями, М. П. Проніна визначає перелік вимог до 
них: це власне-юридичні (нормативність, загаль-
нообов’язковість, повнота регулювання і конкре-
тність),  мовні (простота, лаконічність, точність, 
ясність викладу, визначеність), логічні (насампе-
ред недопущення суперечностей) і соціологічні 
(соціальна обгрунтованість) вимоги [17, c.421– 
425]. Із запропонованими вимогами необхідно, 
без сумніву, погодитись. Водночас варто заува-
жити, що ці вимоги стосуються також будь-якого 
іншого засобу нормотворчої техніки, тому їх 
можна віднести до категорії загальних. Однак не 
можна залишати поза увагою  спеціальні вимоги 
(специфічні саме для правових презумпцій, пра-
вових фікцій та правових аксіом, виходячи із їх 
змістових ознак та властивостей). На нашу дум-
ку, до цих вимог доцільно віднести такі: до пра-
вової презумпції – відображення взаємопов’яза-
них і повторюваних правових явищ імовірнісно-
го характеру; до правових фікцій – відображення 
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хибних чи недостовірних юридично значущих 
фактів; до правових аксіом – відображення зага-
льновизнаних правових положень.    

Не менш важливі для створення якісних 
нормативно-правових актів і правила формулю-
вання правових припущень у тексті нормативно-
го документа. До цих правил варто, на нашу ду-
мку, віднести передумови (підстави) введення 
особливих засобів правотворчої техніки в норма-
тивно-правовий акт і правила їх викладу, конс-
труювання, розташування і таке інше у статті 
нормативно-правового акта. Окреслене питання 
активно не обговорюється  серед науковців і 
практиків, хоча має безпосереднє прикладне зна-
чення. Розглянемо дискусійні аспекти проблеми.  

Розпочнемо з пошуку підстав упровадження  
правових презумпцій, правових фікцій та правових 
аксіом у нормативно-правові приписи. Дії презум-
пції зорієнтовані на найбільш поширені (типові) 
життєві ситуації [18, c.249]. Також варто згадати 
думку В.К. Бабаєва про те, що презумпції ґрунту-
ються на всезагальному зв’язку предметів та явищ і 
повторюваності життєвих процесів. 

Правові презумпції використовуються в 
нормативно-правових актах у разі: а) необхідно-
сті створення норм для регулювання однорідних 
соціальних відносин, які характеризуються стій-
кими системними зв’язками та закономірностя-
ми, повторюваністю, тотожними формами зов-
нішнього прояву та єдиною соціальною значущі-
стю; б) відсутності інших засобів правотворчої 
техніки для впливу на такі суспільні відносини; 
в) імовірнісному позитивному характері право-
вого впливу  на суспільні відносини  у перспек-
тиві; г) необхідності правової економії та забез-
печення гуманітарної спрямованості сучасного 
права; д) підтвердження юридичною практикою 
істинності нормативних припущень у більшості 
конкретних справ.  

Як прийом законодавчої техніки, фікція за-
стосовується тільки тоді, коли інші засоби і при-
йоми в досягненні законодавчої мети неефектив-
ні [11, c.468–469]. Використання фікцій зумовле-
но: внутрішніми особливостями права як регуля-
тора суспільних відносин, зокрема такою його 
властивістю, як формальна визначеність; незбі-
гом юридичної форми і соціального змісту [10, 
c.29]; бажанням законодавця у той чи інший спо-
сіб урегулювати будь-які суспільні відносини [9, 
c.205]. Предметом фіктивних положень є суспі-
льні відносини, які потребують правового регу-
лювання. Правовими засобами необхідно закрі-
пити ті положення, які позбавлені істинності з 

моменту встановлення необхідності надання їм 
правової форми [9, c.206].  

Фікції застосовуються для регулювання су-
спільних відносин, які характеризуються станом 
непоправної невизначеності, замінюють юриди-
чні факти у тих випадках, коли динаміка право-
вих відносин очікує наявності факту, а реальна 
дійсність у цьому зв’язку допускає прогалину 
[14, c.455,456]. До передумов введення юридич-
них фікцій можна віднести також: а) необхід-
ність регулювання правових відносин на основі 
соціально значущих фактів, які є недостовірними 
чи імовірно хибними; б) необхідність забезпе-
чення прав суб’єктів правовідносин, виникнення, 
зміна чи припинення яких пов’язані із недостові-
рними чи імовірно хибними фактами.   

Знайти відображення в нормах права пови-
нні лише ті загальноправові ідеї (аксіоми), в яких 
закладений більший моральний потенціал [8, 
c.191]. До передумов введення у текст норматив-
но-правового акта правових аксіом, на нашу ду-
мку, можна віднести необхідність: а) юридичної 
формалізації загальновизнаних правових поло-
жень; б) установлення засадничих принципів 
права і правового регулювання; в) створення 
концептуальних, базових юридичних норм; г) 
забезпечення сталості створюваного норматив-
но-правового акта в умовах політичної, економі-
чної та соціальної нестабільності.  

Використовуючи правові припущення у 
модельованих юридичних нормах, важливо на-
лежно їх сформулювати та викласти у тексті 
статті нормативно-правового акта. 

Основним методом створення правових 
презумпцій є індукція, оскільки дозволяє зробити 
висновок із відомих фактів щодо фактів невідо-
мих, від багатьох випадків перейти до загального 
правила [9, c.192].  

Загальнологічні  (фактичні чи природні) 
презумпції повинні містити три елементи: основа 
презумпції (імовірнісні закономірності), власне 
припущення (висновок на основі виявленої зако-
номірності), презумпційний висновок (твер-
дження, яке висувається в кожному окремому 
випадку використання презумпції) [15, c.247]. На 
нашу думку, щодо структуризації правової пре-
зумпції більш звиклою і зручнішою для викорис-
тання є наведена вище позиція Т. В. Кашаніної.  

Доцільно дотримуватись також вимоги про 
формальну визначеність неспростовних і часткову 
формальну визначеність спростовних презумпцій. 

Більшість фікцій так чи інакше пов’язані з 
приватним правом з тієї причини, що якщо фік-
ція "не спрацьовує", то стосуватиметься лише 
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невеликого кола осіб [8, c.189]. Фікції в основ-
ному переважають у гіпотезах чи диспозиціях 
імперативних норм. Формулюватися фікції також 
можуть в умовній чи умовно-відкладальній формі 
[14, c.456]. Якщо брати до уваги структурне напов-
нення логічної норми права, то двочленна будова 
правової фікції може доповнюватись третім елеме-
нтом, у якому передбачається можливість повер-
нення до попереднього правого стану.   

Імперативний характер юридичних фікцій 
зумовлює необхідність дотримання формальної 
визначеності у процесі їх формулювання. 

Структурний виклад юридичних аксіом має 
бути максимально простий. Оскільки вони міс-
тять стверджувальні положення, то мають фор-
мулюватись у формі диспозиції.  Їх нормативне 
"оформлення" має здійснюватись із використан-
ням формально визначених термінів.  

Висновки. Підсумовуючи, доцільно запро-
понувати низку положень, які можуть слугувати 
основою для нормативного закріплення у широко-
му розумінні правил використання правових пре-
зумпцій, правових фікцій та правових аксіом під 
час створення проектів нормативно-правових актів. 

Правові презумпції – це об’єктивовані за-
кономірностями правового регулювання та нор-
мативно закріплені припущення, які зумовлюють 
юридичні наслідки.   

Юридичні фікції – це засіб нормотворчої 
техніки, який виражається у нормативному за-
кріпленні можливості визнання юридично зна-
чущими неіснуючих чи недоведених фактів. 

Правові аксіоми – це загальновизнані пра-
вові постулати, прямо чи опосередковано відо-
бражені у нормах права. 

Правові презумпції, юридичні фікції та 
правові аксіоми як засоби нормопроектувальної 
техніки повинні відповідати насамперед змісто-
вим  вимогам: відображати взаємопов’язані та 
повторювані правові явища імовірнісного харак-
теру (до правових презумпцій); регламентувати 
хибні чи недостовірні юридично значущі факти 
(до правових фікцій); закріплювати загальнови-
знані правові положення (до правових аксіом).    

У разі їх застосування під час створення 
проекту нормативно-правового акта доцільно 
дотримуватись низки правил. Уводитись у статті 
проектованого нормативного документа ці засо-
би юридичної техніки можуть за наявності пев-
них передумов, а саме: 

- правові презумпції за: а) необхідності 
створення норм для регулювання однорідних 
соціальних відносин, які характеризуються стій-
кими системними зв’язками та закономірностя-

ми, повторюваністю, тотожними формами зовні-
шнього прояву та єдиною соціальною значущістю; 
б) відсутності інших засобів правотворчої техніки 
для впливу на такі суспільні відносини; в) імовірні-
сного позитивного характеру правового впливу  на 
суспільні відносини  у перспективі; г) необхідності 
правової економії та забезпечення гуманітарної 
спрямованості сучасного права; д) підтвердження 
юридичною практикою істинності нормативних 
припущень у більшості конкретних справ;  

- правові фікції за необхідності: а) закріпи-
ти ті положення, які позбавлені істинності з мо-
менту встановлення необхідності надання їм 
правової форми [9, c.206]; б) регулювання суспі-
льних відносин, які характеризуються станом 
непоправної невизначеності [14, c.455, 456];  
в) регулювання правових відносин на основі со-
ціально значущих фактів, які є недостовірними 
чи імовірно хибними; д) забезпечення прав 
суб’єктів правовідносин, виникнення, зміна чи 
припинення яких пов’язані з недостовірними чи 
імовірно хибними фактами; 

 - правові аксіоми за необхідності: а) юри-
дичної формалізації загальновизнаних правових 
положень; б) встановлення засадничих принци-
пів права і правового регулювання; в) створення 
концептуальних, базових юридичних норм;  
г) забезпечення сталості створюваного нормати-
вно-правового акта в умовах політичної, еко-
номічної та соціальної нестабільності.  

Правові презумпції, правові фікції та правові 
аксіоми повинні матеріалізуватись у статті норма-
тивно-правового акта з дотриманням вимог стосо-
вно структурних елементів юридичної норми та з 
використанням формально визначених термінів. 
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"Правовые предположения" как средство создания совершенных 
нормативно-правовых актов Украины 

 
Аннотация 

Исследованы свойства таких средств нормотворческой техники, как правовые презумпции, пра-
вовые фикции, правовые аксиомы. Дано их определение, охарактеризованы признаки, виды, значе-
ние, соотношение, выделены требования к ним и правила использования в нормативно-правовых ак-
тах Украины. 
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БІБЛІЙНИЙ ОБРАЗ ДЕРЖАВИ 
 

Досліджується проблема сприйняття держави у Біблії. Аналізуються й узгоджуються різні біблійні під-
ходи до розуміння дуалістичної природи держави. 

Ключові слова: феноменологія, держава, влада, дуалізм, Бог, Біблія, церква. 
 

Постановка проблеми. Держава є тим зо-
внішнім середовищем, у якому наша свідомість 
первинно застає себе. Вона встановлює нормати-
вні масиви, що охоплюють найрізноманітніші 
сторони нашого буття. Втім, для кожної держави 
постійно актуальна проблема власної легітимації 
в очах суспільства, яка і тільки яка уможливлює 
повноцінне виконання державою власних функ-
цій. Процес легітимації/делегітимації влади про-
тікає у суспільній свідомості, однією з найбіль-
ших і найвизначальніших складових якої є релі-
гійна свідомість. Базові ж засади християнської 
(юдейської та, опосередковано, ісламської) релі-
гійної свідомості закладаються у Біблії – книзі, яку 
віруючі вважають Словом Божим і прямим вира-
зом божественної волі. Отже, актуальність з’ясу-
вання специфіки біблійної моделі держави вихо-
дить далеко за межі внутрішнього напрямку дослі-
дження богословської науки і належить до сфери 
вивчення юриспруденції. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Церква як наймасовіше середовище, що об'єднує 
носіїв релігійної свідомості, раціональними (бо-
гословськими) та ірраціональними (містично-
духовними) методами гносеологічно освоює на-
вколишню дійсність. А оскільки християнська 
Церква виникає і продовжує існувати в зовніш-
ніх умовах державного суспільства, для неї зав-
жди було важливим визначити засади власного 
співіснування з державою. Біблійна модель вла-
ди та держави цікавила отців і вчителів Церкви 
ще в епоху формування церковного вчення – у 
творах бл. Августина, свт. Івана Золотоустого, 
Томи Аквінського на основі аналізу біблійних тек-
стів закладаються ідейні моделі богословського 
розуміння держави. Згодом дослідження даного 
напрямку стали істотним чинником у процесі фор-
мування ідеології протестантизму (М.Лютер, 
Ж.Кальвін, Т.Мюнцер), а через неї - визначально 
вплинули на сучасне світорозуміння.  

Серед сучасних досліджень біблійного розу-
міння природи влади та держави, на наш погляд, 
особливої уваги заслуговують праці П.Баренбойма 
[1], Ж.Марітена [3], та Р.Папаяна [5], в яких роб-

ляться спроби юридичного аналізу біблійних по-
стулатів щодо сутності та значення держави. 

Та попри тривалу традицію вивчення, досі 
залишається відчутною певна однобічність дослі-
джень, присвячених біблійному образу держави. 
Відчувається брак комплексного феноменологіч-
ного підходу, що дозволив би до певної міри узго-
дити та подолати дихотомію біблійного сприйнят-
тя держави як суспільного інституту, що одночасно 
належить до світу добра та зла. 

Метою статті є системне, феноменологіч-
не дослідження образу держави у Біблії через 
синтез (конструкцію провіденціальної ролі дер-
жави) крайніх позицій її сприйняття як сакраль-
ного (держава як добро) чи профанного (держава 
як зло) феномену. 

Виклад основного матеріалу. Християн-
ська концепція держави ґрунтується на узагаль-
неному біблійному уявленні про владу як інсти-
тут, покликаний боротися зі злом та сприяти до-
бру. За біблійним сприйняттям, вищою й абсо-
лютною владою вважається влада Бога, Який є 
великим Царем усієї землі (Пс. 46:3; 94:3). Він - 
владика народів (Пс. 46:9) та їх суддя (Пс. 66:5). 
Влада Бога вічна (Пс. 65:7). Він взаємодіє зі Сво-
їм народом через пророка Мойсея (Втор. 5:31; 
34:10-12), старозавітну церковну ієрархію (Вих. 
28:1-3; Чис. 1:47), суддів (Втор. 1:16-17) та (зго-
дом) царя (Втор. 17:14-20). 

Ключем до біблійного розуміння держави 
служить загальне уявлення про сакральність вла-
ди як основи природної ієрархії буття. Бог, як 
творець та промислитель світу, реалізує Себе в 
ньому через владу. Тому з біблійного погляду 
сама ідея та порядок будь-якої влади - людини 
над природою (Бут. 1:28), чоловіка над жінкою 
(Бут. 3:16; Сирах. 9:2), батьків над дітьми (Лев. 
19:4), панни над служницею (Бут. 16:9) тощо, є 
священною і боговстановленою. Втім, ця свя-
щенна ідея влади є ідеєю любові та служіння, а 
не гноблення та панування (Сирах.7:25-26).  

Сприймаючи державу як зовнішню да-
ність, Церква як носій релігійної свідомості під-
ходить до проблеми виявлення її сутності з дуа-
лістичних позицій. З одного боку, держава 
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сприймається як боговстановлена форма суспі-
льної організації, з іншого - саме виникнення 
держави є лише одним з наслідків гріхопадіння. 
Безпосередньою причиною її появи церковна 
свідомість здебільшого вважає потребу ввести 
закон у світ гріха.  

У домінуючій формі християнської релі-
гійної свідомості держава - боговстановлений 
інститут. Але необхідність її існування не виво-
диться безпосередньо з Божої волі щодо першо-
створеного Адама, а з наслідків першородного 
гріха й узгоджених з нею дій по обмеженню па-
нування гріха у світі. З такої позиції антрополо-
гічна причина дуалістичності феномена держави 
полягає у відпадінні людини від Бога. Гріхопа-
діння, що спотворило первинну природу людини, 
її розум і волю, не дозволяє людині прийняти 
повноту досконалого Божого закону. Закони, що 
створюються недосконалою людиною, приречені 
бути недосконалими. Державний устрій суспіль-
ства за такою логікою благословляється Богом, 
оскільки в зіпсованому гріхом світі людина задля 
захисту себе й оточуючих від руйнівних проявів 
гріховності потребує владної, примусової сили.  

Сутність держави з позицій дуалістичного 
підходу проявляється як динамічна та сповнена 
внутрішніми антиноміями. З одного боку, держа-
ва, як царство світу, де панує диявол (Мт. 4:8), є 
злом. Вона ґрунтується на примусі, недобровіль-
ному пануванні чи підпорядкуванні. Держава, не 
виходячи за межі власної сутності, не пережива-
ючи екзистенціальної катастрофи, цілком може 
(як це неодноразово було в історії) переслідувати 
Церкву. З іншого боку, Церква як носій релігій-
ної свідомості сприймає державу як необхідний у 
цьому світі соціальний інститут, що встановлює 
порядок; як носія боговстановленої влади та ін-
струмент Божого Провидіння.  

Першим елементом антиномії є негативне 
сприйняття держави як прояву зла. Біблія дає 
багатий матеріал, що дозволяє знайти аргументи 
на підтримку такої позиції. Богословська свідо-
мість часто вважає сутністю держави гординю та 
владолюбство. З такого погляду прообразом 
державної влади є сам диявол як володар усіх 
царств цього світу (Мт. 4:8). Він, ще будучи 
Денницею, першим серед усього творіння, відда-
вся гріху гордині та став одержимий владолюбс-
твом: "Зійду я на небо, повище зір Божих поста-
влю престола свого, і сяду я на горі збору богів, 
на кінцях північних, підіймуся понад гори хмар, 
уподібнюсь Всевишньому!" (Іс. 14:13-14). Він 
почав вважати власну волю важливішою за волю 
Божу. Саме така чиста воля до влади без домі-

шок невільної необхідності, усвідомлення відпо-
відальності за підлеглих і неегоїстичних мотивів 
здебільшого і вважається релігійною свідомістю 
фактичною сутністю державного ладу суспільст-
ва. Цю ж гріховну волю ми бачимо і в Адамі та 
Єві, які спокусилися обіцянкою диявола: "Стане-
те ви, немов Боги, знаючи добро й зло" (Бут. 3:5). 
Релігійна свідомість, визнаючи природність ієра-
рхічного начала світобудови, справедливу владу 
творця та промислителя над Своїм створінням, 
водночас бачить у світській владі вельми недос-
конале спотворене гріхом бажання самовладнос-
ті, викривлене відображення священної влади 
Бога над Своїм створінням. Сакральна модель 
світу Біблії дозволяє людині ще з часу гріхопа-
діння виділяти земну та небесну владу, еталоном 
якої є Христос, який усе робить і ім'я Бога Отця. 
Тож саме гріх можна вважати точкою розбіжнос-
ті "влади задля служіння самому собі" та "влади 
задля служіння іншим". Церква вважає, що об-
ґрунтовану надію на спасіння чи навіть перспек-
тиву прославлення у ній має лише той, хто все 
(навіть реалізацію владних повноважень) робить 
в ім'я Боже та задля Його прославлення.   

Отже, з богословського погляду, сутністю 
державної влади є гріховне прагнення до само-
обожнення, самозвеличення, панування над ін-
шими, а не відання себе волі Божій та обожнен-
ню через Христа.  

Творцем перших у священній історії людс-
тва держав вважається Німрод - могутній ловець 
людей, поневолювач (Бут. 10:10). Уже таке гене-
тичне тлумачення держави дає змогу перекона-
тися, що в основі її сприйняття сваволя, рабство, 
примус одних людей над іншими. Звичайно, 
державна влада на перший погляд намагається 
піклуватися про своїх підданих і захищати їх ін-
тереси. Та оскільки в її основі сила (примус) і 
страх, а не любов, вона, за біблійною логікою, не 
здатна дарувати людям правдиве задоволення, 
мир, правду та любов. Держава не несе мир у 
суспільство, а лише прискромлює зло та особли-
ве зухвальство з позиції сили. Вона нестійка та 
мінлива. Описаний у книзі пророка Даниїла про-
рочий сон царя Навуходоносора ІІ (630-562 рр. 
до н.е.) демонструє це через образ зробленого з 
різних матеріалів величезного та страшного на ви-
гляд боввана (Дан. 2:31), ноги якого були частково 
з глини як нетривкого природного матеріалу (Дан. 
2:33). Він алегорично показує нестійкість земної 
держави, що принаймні частково ґрунтується на 
дочасному, гріховному. Сила Божа (переважно ін-
терпретується як Церква Христова), що в оповіді 
постає через образ каменю, який без стороннього 
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впливу впав і розтрощив боввана так, що від нього 
не залишилося і сліду (Дан. 2:34-35)) встановить 
нове, правдиве, вічне "царство, що навіки не зруй-
нується" (Дан. 2:44) - Царство Боже. 

Ще чіткіше негативний аспект держави 
представлений у Одкровенні Івана Богослова. 
Тут держава уособлена в образі жінки-блудниці 
на ймення "Великий Вавилон, мати розпусти й 
гидоти землі", що з нею "розпусту чинили земні 
царі, і вином розпусти її впивались мешканці зе-
млі" (Об. 17:2), у чому можна побачити гріховну 
сутність утвореної бажанням самообожнення 
держави. Ця жінка була сповнена земним, гріхо-
вним блиском. Вона була "одягнена в порфіру й 
кармазин, і приоздоблена золотом і дорогоцін-
ним камінням та перлами" (Од. 17:4) та тримала 
у руці "золоту чашу, повну гидоти та нечести 
розпусти її" (Од. 17:4). Варто зробити ремарку, 
що Іван Хреститель у євангельських текстах та-
кож називає владців "тими, що носять м’який 
одяг" (Мт. 11:8). Егоїстичне, богоборче начало 
земної держави проявляється у тому, що ця жін-
ка була п'яною "від крови святих і від крови му-
чеників Ісусових" (Од. 17:6) та сиділа на черво-
ному звірі, сповненому іменами богозневажли-
вими (Об. 17:3). Така інтерпретація апокаліптич-
них образів може видатися надто сміливою, од-
нак ангел пояснює Іоанну Богослову його видін-
ня: "А жінка, яку ти бачив, то місто велике, що 
панує над царями земними" (Од. 17:18). Окрім 
того, вже автор першого тлумачення Одкровен-
ня, що збереглося до нашого часу (написане між 
563 і 614 рр.), святитель Андрій, архиєпископ 
Кесарії Каппадокійської вважає, що "під блудни-
цею належить розуміти взагалі земне царство" 
[6]. Іншим образом Одкровення, що може мати 
стосунок до держави, є образ антихриста-звіра, 
що вийшов із землі і мав два роги, подібні до яг-
нячих, та говорив як змій (Од. 13:11). Апостол 
Павло говорить, що він буде людиною гріха, без-
законником, призначеним на погибіль (2 Сол. 
2:3). Образ антихриста у всьому протиставляєть-
ся образу Христа - "в Божому храмі він сяде, як 
Бог, і за Бога себе видаватиме" (2 Сол. 2:4). Логі-
ка біблійних символів дає достатні підстави вва-
жати, що раз Христос говорить, що Його влада 
(царство) не від цього світу (Ів. 18:36), то влада 
антихриста, навпаки, може бути від цього світу, 
тобто антихрист може діяти саме через державу. 
Він, будучи сповнений гріховної жадоби влади та 
самообожнення, може діяти співзвучно з держа-
вою, використовувати засоби державної влади, бу-
дучи одноприродним їй. 

Отже, богословське усвідомлення негатив-
ного аспекту держави зумовлене тотальним по-
ширенням використання владцями державної 
влади для власного блага, а не задля служіння 
людям та Богу. Ця влада дає колосальні можли-
вості, що можуть по-справжньому бути викорис-
тані для спільного блага лише якщо суб'єкт вла-
ди сам буде сповнений страхом Божим та щирим 
наміром самовіддано служити іншим. "А хто з 
вас бути першим бажає, нехай буде всім за раба" 
(Мр. 10:44). Однак похідна від бажання самообож-
нення земна влада, неминуче розбещує людину. 
Сам Христос говорить апостолам про земні держа-
вні порядки: "Ви знаєте, що ті, яких вважають кня-
зями народів, верховодять ними, а їхні вельможі 
утискають їх" (Мр. 10:42). Цим Христос визнає зло 
державного панування та гноблення як неминуче у 
цьому недосконалому світі. 

Зовсім протилежне до наведеного вище ро-
зуміння сутності держави як блага також знахо-
дить своє підґрунтя у Біблії. Богословська докт-
ринальна традиція, яка здебільшого формувалася 
в епоху державного статусу християнської релі-
гії, вже нерідко акцентується на неминучій для 
земного світу необхідності існування держави. 
Особливо чітко апологія держави як суспільного 
інституту здійснена у творах свт. Івана Золотоус-
того, який вважав, що держава є силою, що 
стримує зло. Головною її функцією є обмеження 
та регуляція відносин між людьми. Благочести-
вим християнам виправні заходи з боку керівни-
цтва не потрібні, втім, якби порочні люди не 
стримувалися страхом перед владою, вони б 
принесли містам незчисленні біди. Громадяни 
завдячують державі багатьма вигодами. Без неї у 
грішному світі запанувала б сваволя, замість чіт-
ких справедливих норм запанувало б право си-
льного [7, c. 53].  

Дуже поширене доктринальне богословсь-
ке тлумачення сім'ї як позитивної основи виник-
нення держави. За Біблією, первинною ланкою 
людського суспільства були саме сімейні союзи - 
сім'я Адама і Єви (Бут. 1:27-30; 2:18-25; 3:20 - 4. 
2) та родини їх нащадків (Бут. 4:17-5:32). З такої 
позиції, встановлення Богом на самому початку 
суспільного життя влади чоловіка над жінкою 
(Бут. 3:16) і тим влади голови родини над її чле-
нами, сприймається богословською свідомістю 
як заснування "верховної влади одного над ін-
шим", обмеження сваволі та прообраз державної 
влади [4, c. 667-668]. Розростаючись, родини пе-
ретворювалися в общини, племена та народи. 
Держава виникає в результаті історичного розви-
тку та ускладнення суспільних зв'язків під опі-
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кою Божого промислу. Перші книги Біблії опи-
сують державогенезу богообраного єврейського 
народу, який спочатку тривалий час жив патріа-
рхальними родовими общинами не знаючи дер-
жавного устрою. Власна держава з'являється у 
євреїв лише при завоюванні землі обіцяної (епо-
ха Ісуса Навина та суддів). 

Апостол Павло визначає необхідність сум-
лінно коритися вищій владі, яка встановлена Бо-
гом (Рим. 13:1). Християнська концепція влади, 
викладена ним у посланні до римлян, на перший 
погляд виглядає максимально простою, чіткою 
та достатньою для визначення християнського 
ставлення до влади. Справді, теза про те, що: 
"нема бо влади, що не була б від Бога" (Рим. 
13:1) дозволяє допускати боговстановлений ха-
рактер будь-якої державної влади. Цю ж думку 
можна підтвердити словами Христа, зверненими 
до Понтія Пилата: «Не мав би ти наді Мною ні-
якої влади, якби тобі не було дано згори» (Ів. 
19:11). Місця, з яких можна вивести тезу про бо-
говстановленість державної влади, зустрічаються 
і у Старому Заповіті. Так, пророк Даниїл зверта-
ється до вже згадуваного Навуходоносора ІІ: "Ти 
цар, якому Бог віддав царство" (Дан. 2:37).  
У книзі Вихід установлено заборону не лише ли-
хословити Бога, але і проклинати владу ("нача-
льника в народі твоїм") (Вих. 22:27), про що зга-
дує також апостол Павло (Дії. 23:5). 

Державна влада у Біблії наділяється висо-
ким покликанням. Вона – опікун і впорядник зе-
много порядку, царство цісаря, що клопочеться 
земними справами. Місією держави є підтримка 
впорядкованості суспільного життя через пока-
рання за вчинене зло та заохочення добра. "Во-
лодарі страшні не для добрих діл, а для злих. Хо-
чеш не боятися влади? Роби добро - і матимеш 
від неї похвалу. Володар - Божий слуга, він тобі 
на добро. Якщо зло робиш, бійся: бо не даремно 
він меча носить. Він є Божим слугою і мстить у 
гніві тому, хто чинить зло. Йому треба коритися 
не тільки через гнів, а й заради сумління. Тому 
ви й податки платите, - бо вони слуги Божі саме 
на це. Дайте всім належне: кому податок - пода-
ток, кому мито - мито, кому страх - страх, кому 
пошану - пошану" (Рим. 13:3-7).  

До державного управління можна допуска-
ти "мужів здібних, богобоязливих, мужів справе-
дливих, що ненавидять зиск" (Вих. 18:21). 
Управлінці покликані на совість дбати про сус-
пільне, а не власне благо. Іван Хреститель на за-
питання митників, як їм жити, відповідає: "Нічо-
го більше понад те, що вам призначено, не ро-
біть" (Лк. 3:13). Особи, наділені владою, не ма-

ють зловживати нею. На аналогічне до попере-
днього запитання вояків Іван Хреститель відпові-
дає: "Нікому кривди не чиніть, фальшиво не доно-
сьте і вдовольняйтеся вашою платнею" (Лк. 3:14). 

Отже, сприйняття позитивного аспекту 
держави у релігійній свідомості актуалізується 
через засадничі положення про допущений Бо-
гом характер державної влади та вчення про су-
б'єкти державної влади як Божих слуг, що по-
кликані сумлінно служити суспільству, а не вла-
сним інтересам. 

Антиномія сприйняття сутності держави як 
елементу сфери святого чи грішного знімається 
синтезом крайніх позицій - уявленням про вико-
ристання держави Божественним провидінням. 
Добра чи зла, держава є абсолютно домінуючою 
формою організації людського суспільства вже 
багато тисячоліть. Вона - найпотужніша органі-
зуюча та впорядковуюча сила земного світу і як 
така є дуже важливим інститутом, без якого не-
мислиме існування самого суспільства. Звичай-
но, людина в суспільстві має чималу кількість 
ролей - дитини, батька чи матері, учня чи вчите-
ля, лідера чи підлеглого чиємусь авторитету, од-
нак кожна людина власною свідомістю головно 
застає себе у державно-правових реаліях, що впо-
рядковують і визначають інші соціальні ролі та 
саме її соціальне буття. Природно, що в контексті 
біблійної парадигми, такий потужний соціальний 
інститут як держава не міг не включатися у проми-
сел Бога як творця та промислителя світу. Підтвер-
дження цьому часто зустрічається у Біблії, однак 
не можна забувати, що релігійна свідомість сприй-
має Слово Боже як опис сакральної історії, спрямо-
ваної на спасіння образу та подоби Божої - людсь-
кої душі, а не історичний, економічний чи юриди-
чний виклад подій мирської історії.  

Промисел Божий дозволяє богообраному 
єврейському народові обрати царя. Перехід дав-
нього Ізраїлю від прямого богоправління (тео-
кратії) до царської влади відбувається за наполе-
гливим бажанням самого ізраїльського народу та 
інтерпретується як форма боговідступництва. 
"Тепер настанови нам царя, щоб судив нас, як у 
всіх народів" (1 Сам. 8:5). Втім, Бог попереджає 
Свій народ, що зречення теократії та встанов-
лення земного царювання неминуче супрово-
джуватиметься проявами грішного аспекту дер-
жави як царства цього світу, що підлегле дияво-
лу. "Оце буде право царя, що царюватиме над 
вами: він візьме синів ваших і поставить собі в 
колісниці свої та серед їздців своїх... А дочок 
ваших забере за мироварниць, і за кухарок, і за 
пекарок. І він позабирає поля ваші, і виноградни-



Біблійний образ держави 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 644. Правознавство. 57 

ки ваші, та кращі ваші оливки, і пороздає своїм 
слугам... І він забере рабів ваших, і ваших неві-
льниць, і найліпших ваших юнаків, і ваших 
ослів, і буде вживати їх на роботу свою. Він бра-
тиме десятину з вашої отари, а ви станете йому 
за рабів" (1 Сам. 8:11-17). Вустами пророка Са-
муїла Бог попереджає ізраїльтян, що вони, доб-
ровільно допустиши у власне життя порядки 
цього світу, неминуче розчаруються у власному 
рішенні: "І ви будете кликати того дня проти ва-
шого царя, якого собі вибрали, та не відповість 
вам Господь того дня!" (1 Сам. 8:18). 

Це одразу знаходить своє підтвердження в 
тому, що навіть перший ізраїльський цар, обра-
ний за прямим Божим допустом, виявляє себе з 
негативного боку (1 Сам. 15:9). Для належного 
впорядкування суспільного життя за часів пря-
мого богоправління ізраїльтянам достатньо було 
виконувати Божі заповіді. Та оскільки вони не 
змогли чи не захотіли задовольнятися цим, Бог 
допускає призначення царя, головною функцією 
якого є покарання порушників земних норм. Із-
раїльські царі отримують Боже благословення за 
умови, що вони передовсім усвідомлюватимуть 
себе слугами Божими та дбатимуть про справед-
ливість. Втім, як показує нам священна історія, 
царі дуже часто діяли всупереч власному покли-
канню (2 Сам. 11) та були нахабними і вправни-
ми у підступі (Дан. 8:23). 

За біблійною логікою, з тих пір, коли цар 
як глава держави неначе "заступив" у свідомості 
єврейського народу місце Бога, благоустрій дер-
жави почав залежати від його персональних вчи-
нків та чеснот. Після встановлення царства, Біб-
лія описує численні випадки, коли Бог допускав 
сходження достойних людей на престол, однак 
влада розбещувала їх та вони сходили з політич-
ної арени, коли прогнівлювали Бога.  

У священній історії доля держави часто 
кладеться у пряму залежність від доброчесності 
царя. Коли царі виступали проти Бога (як Наву-
ходоносор ІІ, коли наказав зробити ідола для за-
гального поклоніння (Дан. 3:1-5)), Він відступав 
від них, що тягнуло за собою зміну правителя, 
втрату ним розуму (Дан. 4:30) чи падіння цілих 
держав і народів. 

Провидіння Боже у біблійній священній іс-
торії часто використовує державу як інструмент 
зміни духовного стану народу. "Біда ассирійцеві, 
жезлові гніву Мого, а кий у руках його – це пере-
сердя Моє! На люд нечестивий пошлю Я його, 
про народ Мого гніву йому накажу, щоб набрати 
здобичі й вчинити грабунок, і щоб потоптати йо-
го, як болото на вулицях" (Іс. 10:5-6). Особливу 

опіку вищих духовних сил над земними держа-
вами можна також вивести зі слів пророка Дани-
їла, котрий стверджував, що ангел (князь) персь-
кого царства перешкоджав йому прибути (Дан. 
10:13). Зрештою, серед ізраїльського народу було 
дуже поширене повір'я, що його небесним по-
кровителем є архистратиг Михаїл. 

Висновки. Отже, спроба комплексного ана-
лізу біблійних засад держави дозволяє прийти до 
висновку, що вона головно сприймається лише як 
слабка подоба, тінь і невдалий образ небесного 
життя. Держава заснована впалою у гріх людиною 
і з'являється в результаті гріхопадіння. Вона за сво-
єю суттю покликана впорядковувати передовсім 
земне, мирське життя людей.  

Біблійна концепція людини передбачає, що 
вона створена за образом і подобою Божою. 
Створюючи людину, Бог хотів, щоб вона постій-
но жила у сакральному вимірі, керуючись Божи-
ми Законами. Але ця ідилія порушується тим, що 
людина не змогла свідомо утвердитися у добрі. 
Гріхопадіння привносить у світ егоїстичне вла-
долюбство, насильство, бажання заволодіти чужим 
майном, підкорити собі інших людей. З такого по-
гляду, держава втілює в собі хаотичне, динамічне 
начало, протилежністю якого є царство Боже.  
"Шукайте ж найперше Царства Божого і правди 
Його, і все це вам додасться" (Мт. 6:33). Смиренне 
терпіння земних утисків, незаслуженої несправед-
ливості Бог зробив предметом винагороди.  

Водночас, біблійний образ держави дозволяє 
побачити у ній хоч і недосконале, але відображен-
ня сакральної сфери. Держава - пострах для амора-
льних людей та злочинців. Святим людям вона не 
потрібна. Держава у Біблії одноприродна символу 
свідомого вибору - дереву пізнання добра та зла. 
Вона дає змогу людині як продемонструвати щиру 
альтруїстичну любов і турботу про ближнього (ко-
ли людина сприймається як мета), так і найбільшу 
егоїстичну зневагу та нехтування іншими (коли 
людина сприймається як засіб). 
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Аналізу піддані праці Б.О.Кістяківського з метою окреслення способів і методів вивчення держави та 

державного права й застосування результатів дослідження в сучасній правовій науці. 
Ключові слова: правова держава, державне право, методологія науки про державу, синтетичний підхід до 

вивчення держави. 
 
Постановка проблеми. Наукова творчість 

Б.О. Кістяківського викликала завжди живий ін-
терес і дискусії ще за його життя – як серед віт-
чизняних учених, так і зарубіжних. Хоча за ра-
дянських часів його наукова спадщина не стала 
предметом систематичних самостійних дослі-
джень, у деяких випадках у критичному плані 
розглядалися життєвий і науковий шлях ученого, 
його погляди на право, державу, особистість, 
культуру. Особливою віхою у вивченні життя та 
наукової діяльності Богдана Олександровича Кі-
стяківського став пострадянський період. Із на-
буттям незалежності Україною в учених пожва-
вився інтерес до вивчення вітчизняної історії по-
літико-правових учень узагалі та до дослідження 
життєвого та творчого шляху Б.О. Кістяківсь-
кого, зокрема. За останні роки в українській і ро-
сійській юридичній літературі з’явилися біографі-
чні та наукові статті, присвячені політичним і 
правовим поглядам Б.О. Кістяківського. Однак, 
враховуючи те, що наявні праці  в більшості при-
свячені методологічному аспекту науково-
правової творчості, метою даної роботи є визна-
чення позиції Кістяківського в дослідженнях 
держави за допомогою розробленого вченим 
плюралістичного методу. 

Ступінь наукової розробки проблеми.  
В українській та зарубіжній науковій літературі 
окремі аспекти наукової творчості Кістяківсько-
го розглядалися у працях вітчизняних учених М. 
Альчук, Л. Депенчук, Н. Жукової, С. Максимова, 
В. Тимошенко і Ар. Фадєєва; російських вчених 
С. Львова, К. Радкевича і В. Скворцова, а також 
американського вченого С. Хейман та ін.). Учені, 
як критикували погляди Кістяківського на вчення 
про державу, так і активно його підтримували, в 
подальшому досліджуючи  і розвиваючи його ідеї. 
Проте багато питань (у тому числі тих, які станов-
лять предмет даного дослідження) його науково-
правової спадщини залишаються недослідженими.  

Виклад основного матеріалу. У науковій 
творчості Б.О. Кістяківського важливе місце за-
ймають проблеми правової держави, співвідно-

шення держави й особистості, теоретичного об-
ґрунтування прав людини та громадянина. Цим 
проблемам присвячені його праці „Права люди-
ни і громадянина” (1905) [1,116] та „Держава 
правова і соціалістична” (1906) [2, с.469].  

У цей час, як зазначає Б.О. Кістяківський, 
у російській правосвідомості держава асоціюва-
лася тільки з насильством: „Для нас, росіян, дер-
жава – це положення про посилену і надзвичай-
ну охорону, це військовий стан, це воєнно-
польові суди і страти” [2, с.470]. Однак, на думку 
Б.О. Кістяківського, такі суто російські риси дер-
жави не відображають справжньої природи само-
го інституту держави – вони лише її тимчасові 
перекручування. Слідом за Аристотелем, який 
вважав, що держава служить для досягнення 
„благого життя”, Б.О. Кістяківський заявляє, що 
„загальне благо – це формула, в якій виражаються 
завдання і цілі держави”. Істинність цієї формули 
підтверджуються відхиленнями від досягнення 
цієї мети тією або іншою конкретною державою: 
„Навіть найжорсткіші форми державного гніту 
звичайно виправдовуються розуміннями про за-
гальне благо” [2, с.472].  

Під впливом уявлень про сутність держави 
філософів-ідеалістів Фіхте і Гегеля Б.О. Кістяків-
ський вважає, що істинну природу держави вира-
жає тільки правова держава. Він виводить основні 
принципи правової держави, абстрагуючись від 
несуттєвих розбіжностей у конкретних формах їх 
існування на Заході. Це принцип обмеження дер-
жавної влади, принцип підзаконності державної 
влади і принцип народного представництва. 

Природа влади різна і залежить вона від 
форми держави. На противагу абсолютно-
монархічній, у конституційній державі влада на-
буває правового характеру. Характеризуючи 
правову державу в цілому, Б.О. Кістяківський 
стверджує, що основна ознака такої держави по-
лягає в тому, що в ній влада має певні межі, 
оскільки вона обмежена і підзаконна. Крім того, 
у правовій державі як окремі органи влади, так і 
сам правопорядок організуються за допомогою 
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самого народу. Отже, правовій державі також є 
властивою державна влада, але ця влада введена 
у відомі межі, вона здійснюється у визначених 
формах і має суто правовий характер.  

Жодне суспільство не може існувати без 
влади, тому що великі маси людей у своєму спі-
льному існуванні завжди потребують у тій або 
іншій формі державної організації. Якщо ж роз-
глядати державу як організацію, засновану на па-
нуванні права, то найбільш типовою ознакою вла-
ди необхідно визнати її безособовість. У сучасній 
правовій державі панують не особи, а загальні пра-
вила або правові норми. Хоча, звичайно ж, спочат-
ку влада була породжена економічними, соціаль-
ними, історико-політичними причинами. 

Згідно з Б.О. Кістяківським, відносини 
особистості та держави повинні мати правовий 
характер і будуватися на взаємних правах і 
обов’язках, оскільки вимога здійснення прав лю-
дини і громадянина випливає із самої природи 
взаємин між державою й особистістю і є неод-
мінною умовою будь-якого політичного, право-
вого та соціального прогресу. 

Учений критикує адептів юридично-
догматичного методу (зокрема Г. Еллінека) за су-
перечливість у поясненні особистості в юридично-
му розумінні як створення права, а також за ви-
знання особистості часткою соціального буття. 
Звідси й помилка Г. Еллінека у визначенні суб’єк-
тивно-цивільних прав як державних установ, яки-
ми держава обмежує себе. Виходить, начебто осо-
бистість є творінням держави. Тим часом принцип 
самообмеження держави власним правом, висуне-
ний Г. Еллінеком як основа правової держави, 
Б.О. Кістяківський оцінив як важливе досягнення 
західноєвропейської правової думки [1, с.116].  

Б.О. Кістяківський був переконаний, що су-
часні декларації прав і свобод людини, крім гро-
мадських і політичних, повинні містити ще і со-
ціальні права. Тобто повинно бути закріплене 
право громадянина вимагати від держави забез-
печення йому нормальних умов економічного та 
духовного існування. Водночас Б.О. Кістяківсь-
кий говорить і про якість невід’ємних прав лю-
дини, що не створюються державою, а за самою 
суттю безпосередньо притаманні особистості. 

Згідно з Б.О. Кістяківським, у правовій 
державі повинні забезпечуватися не тільки права 
людини і громадянина, але й народне представ-
ництво. Завдяки народному представництву та 
правам людини організація правової держави має 
суспільний або народний характер. Саме тому в 
правовій державі відповідальність за нормальне 
функціонування правового порядку лежить на 

самому народові. 
Якщо на зорі свого виникнення право і 

держава, на думку Б.О. Кістяківського, виникли 
незалежно одне від одного, довгий час існували 
ніби паралельно, то в розвиненій правовій дер-
жаві вони часто переплітаються одне з одним, 
одне є умовою іншого, поперемінно виступаючи 
то причиною, то наслідком.  

У 1906–1907 рр. Б.О. Кістяківський займав-
ся виданням політичних творів М.П. Драгоманова 
і писав ряд статей про індивідуальні права, про 
відносини між державою і суспільством, про 
проблеми перебудови суспільства, про українсь-
кий національний рух та ін. [2, с.415]. Хоча 
Б.О. Кістяківський підтримував російські лібера-
льні ідеї ліквідації автократії та встановлення де-
мократичної конституційної системи правління, 
але був розчарований після кризи 1907 р. небажан-
ням росіян поширити демократичні й конституцій-
ні права у новому уряді на багатонаціональне насе-
лення Російської імперії. Б.О. Кістяківський нама-
гався зменшити зростання великоросійського шо-
вінізму серед російської інтелігенції.  

Суті і природі держави присвячена праця 
Б.О. Кістяківського, написана в період його ви-
кладання у Московському комерційному інсти-
туті в 1908/1909 академічному році. Це його лек-
ції з „Державного права (загальне і російське)” 
[2, с.570]. Вона охоплює головні питання держав-
ного права: предмет, завдання і методи вивчення 
держави, співвідношення державного права із соці-
альним вченням про державу, різні типи держав та 
їхня характеристика, основні елементи держави, 
визначення поняття держави, сутність державної 
влади, теорія поділу влади, конституційні закони, 
значення народного представництва для здійснен-
ня панування права в сучасних державах, суб’єк-
тивні публічні права й обов’язки та ін. Особливість 
цієї праці полягає в тому, що в ній питання націо-
нального (російського) державного права виклада-
ється паралельно у зв’язку з кожним окремим пи-
танням загального державного права. На наш по-
гляд, учений зміг вдало об’єднати загальне держа-
вне право з національним (російським).  

Щодо методологічних проблем учення про 
державу, то вони досліджувалися Кістяківським 
саме через призму питань державного права. 
Особлива увага приділяється з’ясуванню відно-
шення науки державного права до питання дер-
жавної влади. Із двох можливих підходів до до-
слідження сутності державної влади – описово-
класифікаційного та пояснювального, які збіга-
ються з методами юридичної догматики та зага-
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льної теорії права, на думку Б.О. Кістяківського, 
перші незастосовні до вирішення цього питання.  

Основні ідеї вченого із зазначених проблем 
викладені також у працях „Суспільство й індивід: 
Методологічне дослідження” [3, с.49], „Соціальні 
науки і право. Нариси з методології соціальних 
наук і загальної теорії права” [3, с.213] і „Державне 
право (загальне і російське)” [4, с.415]. 

Ще у працях „Суспільство й індивід: Ме-
тодологічне дослідження” Б. Кістяківський звер-
нув увагу на незадовільний стан наукового вчен-
ня про державу як соціального явища. З приводу 
цього він писав, що „багато досліджень визначе-
ного напрямку у сфері держави і права демон-
струють особливу тенденцію трактувати держав-
не право як щось принципово відмітне від усіх 
інших науково-правових дисциплін. Усі інші 
державні інститути вивчаються … не відповідно 
їхній сутності, тобто не відповідно до лежачої в 
їхній основі субстанції, а в аспекті їхньої право-
вої природи, тобто як суб’єктів або об’єктів пра-
ва. Так, у сімейному або союзному праві не сім’я 
або об’єднання є предметом дослідження, а їх 
юридичні властивості, що роблять їх суб’єктами 
або об’єктами права... У сфері державного права, 
навпаки, вважається необхідним досліджувати 
сутність або субстанцію держави” [5, с.49]. Пра-
вова наука, на думку українського мислителя, у 
стані вивчати лише одну сторону такого фено-
мена як „держава, а саме суто формальну і зов-
нішню. Будь-яка спроба вийти за ці межі веде не 
до з’ясування, а до затемнення понять”, тому не-
обґрунтованим є „прагнення деяких учених-
правознавців дати дефініцію „сутності” держави 
і вичерпати весь зміст останнього суто юридич-
ними поняттями” [5, с.53].  

В інших працях Б. Кістяківський виходить 
з розмежування „науки про право” і „науки про 
державу”. Сучасний ученому стан науки про 
державу характеризується ним як „методологічна 
плутанина”, що виявляє себе у відсутності точної 
диференціації між дисциплінами, які складають 
науку про державу, і в „методологічному впли-
вові більш розроблених з них стосовно менш 
розроблених” [3, с.437]. Такий стан, що створив-
ся в науці про державу, пояснюється вченим тим, 
що чітко догматична розробка державного права 
– це явище молоде: „Тільки у другій половині 
XIX ст. величне наукове утворення догматичної 
юриспруденції, створене протягом двох тисяч 
років, збагатилося гідною його прибудовою у 
вигляді догматичного державного права. Але ті 
успіхи і тріумфи, що природно випали на частку 
розробки проблем державного права за допомо-

гою юридично-догматичного методу, привели до 
того, що юридично-догматичний метод набув до 
деякої міри значення універсального методу для 
наукового пізнання державних явищ” [3, с.438].  

Водночас окремими вченими було розпо-
чато спроби критично обґрунтувати, по-перше, 
систематичне застосування юридично-догматич-
ного методу до цієї галузі права, по-друге, вста-
новити межі, в яких застосування цього методу 
буде правомірним. Серед цих учених Б. Кістя-
ківський указує О. Гірке і Г. Еллінека, які підда-
вали теоретичному аналізу юридично-дог-
матичний метод і його значення для вивчення 
держави. Вони не тільки обмежували сферу за-
стосування цього методу проблемами державно-
го права, але й прагнули з’ясувати способи нау-
кового вивчення тих державних явищ, що не під-
лягають юридично-догматичній розробці. Зокре-
ма, Г. Еллінек у праці „Загальне вчення про дер-
жаву”, здійснюючи поділ наукового вивчення 
держави на два види („загальне правове вчення 
про державу” і „загальне соціальне вчення про 
державу”), теоретично обґрунтував завдання та 
методологію лише першої частини, тоді як до 
змісту другої частини відносив усе те, що не 
складає предмет „правового вчення про держа-
ви”. У результаті, значна частина проблем, що 
розглядаються Г. Еллінеком під виглядом соціаль-
ного вчення про державу (проблеми про суть 
держави, про виправдання держави, про мету 
держави та ін.), відносяться, на думку Б. Кістя-
ківського, до філософського вчення про державу, 
а лише такі проблеми, як виникнення і зникнення 
держави, історичні типи держави, що також роз-
глядаються у цій частині, відносяться до соціа-
льного вчення про державу. Хоча методологічні 
пошуки О. Гірке і Г. Еллінека, як вважав Б. Кіс-
тяківський, ідуть правильним шляхом, оскільки 
ними встановлюється необхідність застосування 
кількох методів до наукового пізнання держав, 
однак з ними не можна погодитися щодо харак-
теристики цих методів і в запропонованому ними 
розмежуванні сфер їх застосування [3, с.437].  

Б. Кістяківський з жалем зазначає, що пра-
ці О. Гірке і Г. Еллінека щодо з’ясування мето-
дологічних властивостей окремих дисциплін на-
уки про державу не тільки не піддавалися пода-
льшій розробці, але й було мало сприйняті пред-
ставниками цієї науки. Більшість із них „вважає, 
що метод юридичного вивчення держави єдиний, 
і це метод догматичної юриспруденції”, „що за 
допомогою юридично-догматичного методу мо-
жуть бути розв’язані проблеми щодо суті явищ”. 
Б. Кістяківський не погоджується з тими вчени-
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ми, які спробують з’ясувати питання про сут-
ність державної влади за допомогою державно-
правової догматики. „Питання про сутність дер-
жавної влади – це питання не державно-правової 
догматики, а загального вчення про державу. 
Вирішити це питання ми зможемо тільки тоді, 
коли поряд з юридично-догматичними дослі-
дженнями будуть здійснені історико-політичні, 
соціологічні, психологічні та філософсько-
ідеологічні дослідження, спрямовані на держав-
ну владу та її правове вираження” [3, с.438]. 

На думку Б. Кістяківського, „розподіл різ-
них сторін відомих складних комплексів явищ 
між різними науками робиться в інтересах поділу 
праці; воно, безумовно, необхідне у видах науко-
вого пізнання. …соціальні науки не вивчають 
держави-суспільства в усій багатоскладовій 
строкатості соціальних відносин, а розподіляють 
різні галузі соціального життя між собою, нада-
ючи кожній науці певне коло явищ” [1, с.415]. 
Отже, таку складну групу явищ, яку являє собою 
„держава-суспільство”, не можна вивчати інакше, 
як виділивши з неї окремі ряди явищ в особливі 
групи і зробивши їх предметом окремих наук.  

У трактуванні Б. Кістяківського наука про 
право вивчає державу як суто правове явище. Це 
є предметним завданням спеціальної науки про 
право – науки державного права. Інші сторони 
державних явищ (економічні та соціальні) від-
даються іншим наукам – політичній економії, 
соціології та соціальному вченню про державу.  

Що стосується кола тих питань, вивченням 
яких займається наука державного права, то воно, 
на думку Б. Кістяківського, окреслене самою наз-
вою цієї науки. Сюди входить дослідження в 
державі або в різних державах державно-право-
вого ладу і державно-правових установ.  

Вивченням цього предмета зумовлені за-
вдання науки державного права. З одного боку, 
„наука державного права вивчає державу як су-
купність установ, що визначають державний лад 
і складові органи державної влади”, а з іншого – 
в силу того, що ці установи створюються і функці-
онують на основі правових норм, „наука державно-
го права вивчає державу як правове явище або як 
створення права; іншими словами, наука держав-
ного права вивчає державу остільки, оскільки вона 
створюється і керується правом” [1, с.429].  

Разом із тим учений пише про необхід-
ність застереження проти перебільшення ролі 
права при державотворенні: „визнавши державу 
утворенням права, ми не повинні повторити по-
милку Штаммлера і витлумачити це визначення 
у тому змісті, що право створює й соціально-

економічну підставу держави. Останнє завжди 
надано кожній конкретній державі, і воно … час-
то навіть втручається й у правову організацію 
держави. Але досліджуючи ізольовану сферу 
правових норм, що визначають організацію дер-
жави, ми не можемо уявити державу інакше, ніж 
утворенням права”. 

Учений був упевнений у тому, що його не 
можуть звинувачувати в однобічності і вузькості: 
„…наше відношення до вивчення держави-сус-
пільства було б однобічним тільки в тому випад-
ку, якби ми, вивчаючи одну сторону державно-
суспільних явищ, думали і стверджували б, що ми 
вивчаємо державу в цілому. Навпаки, коли ми 
прямо вказуємо на те, що за межами тих сторін 
державних явищ, які ми вивчаємо в державному 
праві, є ще інші сторони, які потрібно вивчати як 
предмет інших наук, наприклад, політичної еко-
номіки, соціології, соціального вчення про дер-
жаву, то ми зовсім не винні в однобічності… Лю-
дина є однобічною тоді, коли вона думає, що все 
зрозуміла і всього досягла, хоча насправді оволоді-
ла тільки невеликою частиною, тільки однією сто-
роною предмета. Ознака істинного представника 
науки полягає в тому, що він цілком свідомо вказує 
межі своєї науки, він ясно бачить, які сторони 
предмета він вивчає. У нашому випадку всі науки 
однобічні, тобто усі вони досліджують яку-небудь 
одну сторону предмета” [1, с.430].  

Учений зазначає, що наука державного 
права, залишаючи соціальні й економічні відно-
сини осторонь як галузь інших наук, не може їх 
зовсім ігнорувати, постійно повинна вказувати, 
де лежить межа державно-правових явищ і де 
починається сфера суто соціальних відносин. Існує 
цілий ряд і таких фактів державного життя, які, з 
одного боку, безсумнівно, мають величезне зна-
чення для державно-правового ладу, але з іншого, 
– найтісніше пов’язані із соціальним ладом. Як 
приклад учений указує на політичні партії.  

На завершення зазначимо, що порушені 
Б.О. Кістяківським проблеми не дістали свого оста-
точного розв’язання й сьогодні. Багато ідей ученого, 
зберігаючи свою наукову цінність, можуть бути доб-
рою підмогою для їх сучасної розробки.  

Висновок. Як уже відзначалося, розробка 
методології, застосування її при дослідженні різ-
них державних та політико-правових явищ  була 
основою наукових досліджень Кістяківського. 
Щоразу він доводив: „моє завдання – не побуду-
вати систему, а підготувати і розробити шляхи та 
засоби, що допомагають добувати і творити нау-
кове знання”. 

Усі загальнотеоретичні проблеми держави і 
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права Б. Кістяківським розроблялися саме в зазна-
ченому ключі, тобто у тісному зв’язку з методоло-
гічними розробками.  

Отже, Б. Кістяківський розрізняє „науку 
про право” і „науки про державу”. Згідно з уче-
ним, питання про суть державної влади – це пи-
тання не правової науки, а загального вчення про 
державу. Вирішити це й інше питання можливо 
тоді, коли поряд з юридичними дослідженнями 
будуть зроблені історико-політичні, соціологічні, 
психологічні та філософсько-ідеологічні дослі-
дження держави. В трактуванні Б. Кістяківського 
наука про право вивчає державу як суто правове 
явище. Це є предметним завданням спеціальної 
науки про право – науки державного права. Інші 
сторони державних явищ (економічні та соціальні) 
надаються іншим наукам – політичній економії, 
соціології та соціальному вченню про державу.  

Що стосується кола тих питань, вивченням 
яких займається наука державного права, то, як 
вважав Б. Кістяківський, сюди входить дослі-
дження в державі, або в різних державах, держав-
но-правового ладу і державно-правових установ. 
Вивченням цього предмета зумовлені завдання 
науки державного права. З одного боку, наука 
державного права вивчає державу як сукупність 
установ, а з іншого – як правове явище або як 
створення права. Іншими словами, наука держав-
ного права вивчає державу остільки, оскільки во-
на створюється і керується правом. Вчений був 
впевнений у тому, що його не можуть звинувачу-
вати в однобічності і вузькості, тому що, вивчаю-
чи одну сторону державно-суспільних явищ, він 
не стверджує, що вивчає державу в цілому. Крім 
того, він прямо вказує на те, що за межами тих 
сторін державних явищ, що вивчаються в держав-
ному праві, є ще інші сторони, які потрібно ви-

вчати як предмет інших наук, наприклад, полі-
тичної економіки, соціології, соціального вчення 
про державу. Б.О. Кістяківський зазначає, що нау-
ка державного права, залишаючи соціальні й еко-
номічні відносини осторонь як галузь інших наук, 
проте не може їх зовсім ігнорувати; постійно по-
винна вказувати, де знаходиться межа державно-
правових явищ і де починається сфера суто соціа-
льних відносин. Існує цілий ряд і таких фактів 
державного життя, що, з одного боку, безсумнів-
но, мають величезне значення для державно-
правового ладу, але з іншого, – найтісніше пов’я-
зані із соціальним ладом. Як приклад, вчений вка-
зує на політичні партії.  
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ В АВСТРІЙСЬКОМУ ПРАВІ ХІХ СТ. 

 
Аналізуються австрійські законодавчі акти ХІХ ст., якими визначені управлінські функції у сфері охоро-

ни довкілля. Досліджено, що такими функціями в Австрійській (Австро-Угорській з 1867 року) імперії протя-
гом ХІХ ст. були наділені міністерства, гірничі управління. 
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Постановка проблеми. Одним із аспектів 
охорони природи та використання природних 
ресурсів є управління в галузі охорони довкілля. 
У сучасній еколого-правовій науці управління в 
широкому значенні це – діяльність державних 
органів, органів місцевого самоврядування і гро-
мадських організацій по здійсненню заходів охо-
рони довкілля. Відповідно розрізняють: держав-
не, самоврядне, громадське управління. Якщо ж 
розглядати управління у вузькому значенні, то 
мається на увазі суто державне управління, яке 
здійснюють виключно органи державної влади.  
З цих позицій розглянемо управлінську діяльність 
у галузі охорони навколишнього природного сере-
довища згідно з австрійським законодавством ХІХ 
– поч. ХХ ст., яке діяло на західних українських 
землях (Східної Галичини, Буковини і Закарпаття), 
які тепер становлять територію України. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Проблеми розвитку австрійського законодавства, 
що містить норми, які регулюють управління при-
родними об’єктами та їх ресурсами, практично не 
досліджувалися в українській правовій науці. Від-
значимо праці українських науковців О.І. Логви-
ненко, яка вивчала лісове законодавство, в т.ч. і 
австрійський період ХІХ ст., Р.С. Кіріна (досліджу-
вав розвиток гірничого права, в т.ч. австрійське 
надрове законодавство ХІХ ст.), та деяких інших.  

З огляду на те, що державне управління у 
сфері охорони довкілля в австрійському праві ХІХ 
ст. спеціально не вивчалося, мета пропонованої 
статті – дослідження становлення та розвитку ін-
ституту державного управління в природохоронній 
сфері в австрійському праві протягом ХІХ ст., у т.ч. 
на українських землях Східної Галичини.  

Для цього, вважаємо, доцільно вирішити 
наступні завдання: визначити, які державні ор-
гани були наділені природоохоронними управ-
лінськими функціями в Австрійській (Австро-
Угорській з 1867 року) імперії протягом ХІХ ст.; 
дослідити австрійські законодавчі акти, які за-
кріплювали управлінські функції у сфері охорони 
довкілля; опрацювати архівні матеріали, які під-

тверджують виконання державними органами 
управлінських функцій у галузі охорони довкілля. 

Виклад основного матеріалу. За Консти-
туцією Австрії 1867 року (проіснувала з незнач-
ними змінами до 1918 року), країна очолювалась 
імператором, який мав широкі повноваження в 
галузі як управління, так і законодавства. Водно-
час Конституція передбачала функціонування в 
країні парламенту (рейхсрату) – представницько-
го законодавчого органу [1, с. 52]. До компетен-
ції рейхсрату Конституція 1867 року, з-поміж 
інших, відносила: «…d)… судоходство…; f) вра-
чебное законодательство, равно как меры, напра-
вленные против эпидемий и эпизоотий;…» [1, с. 
55], а також «k)…морское право; законы о руд-
никах и ленах;…» [1, с. 56]. 

Щодо земель Східної Галичини, то найви-
щим органом влади в Галичині для адміністрати-
вного та поліційного управління, для справ релі-
гійних культів, освіти, торгівлі, ремесла, сільсь-
кого господарства (землеробства), будівництва 
було Галицьке ц.(ісарсько) к.(оролівське) Наміс-
ництво (далі – ц. к. Намісництво або Намісницт-
во), створене в 1854 році. Намісництву підпоряд-
ковувалися окружні управління, усі установи, 
інституції. А Намісництво підпорядковувалося 
міністерству внутрішніх справ у справах адмініс-
тративних, іншим міністерствам або централь-
ним палатам у Відні. На наш погляд, – це полі-
тична влада краю. 

Управлінська діяльність здійснювалася 
центральними органами державної влади. Австрій-
ське міністерство публічних (державних, суспіль-
них) робіт здійснювало нагляд за діяльністю виро-
бничих підприємств і за використанням природних 
ресурсів на всій території імперії. У 1910 році мі-
ністр А. Рітт здійснив інспекційну поїздку з Відня 
до Галичини, в ході якої «специяльно огляне(ув) 
нафтові терени і державну фабрику мінеральних 
олїїв в Дрогобичи [3, с. 5]». А 1 листопада 1910 
року провів прийом громадян у Намісництві. 

В Австрійській (Австро-Угорській з 1867 
року) імперії управління охороною і використан-
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ням земель, тваринного світу, водних, лісових 
природних об’єктів забезпечувало Міністерство 
сільського господарства (землеробства). Це галу-
зевий управлінський орган комплексної компе-
тенції. Інших галузевих міністерств природоохо-
ронного та природоресурсового спрямування в 
Австрії в другій половині ХІХ – на початку ХХ 
ст. не було створено.  

Як було сказано вище, міністерство сільсь-
кого господарства (землеробства) здійснювало 
управлінські функції й щодо тваринного світу. 
Зокрема, при міністерстві діяв коневодний депа-
ртамент, була створена комісія із збереження ко-
ней, правове становище якої врегульовано спеці-
альними Органічними установами, затверджени-
ми Розпорядженням міністерства від 13 жовтня 
1876 року (Вісник законів державних, далі – В. з. 
д., № 124). У 1869 році було оприлюднено По-
відомлення цього міністерства від 14 Лютого (В. 
з. д., № 22) про його повноваження щодо полю-
вання, польової поліції та рибальства.  

Управлінські функції щодо надр були по-
кладені на міністерство крайового розвитку та 
гірництва, міністерство публічних (суспільних, 
державних) робіт, а з 1871 року – і на гірничі 
управління.  

На території імперії були створені та діяли 
гірничі староства як органи гірничої влади. Від-
повідно до Закону від 21 липня 1871 року про 
встановлення повноважень гірничої влади (В. з. 
д., № 77), Краківське гірниче староство розпо-
всюджувало свою діяльність на королівство Га-
личини і Лодомерії (Володимирії), а Віденське – 
на воєводство Буковини. У 1872 році було ство-
рене Львівське окружне гірниче управління. Во-
но підпорядковувалося Краківському вищому 
гірничому староству, до його компетенції входи-
ло: нагляд за діяльністю підприємств гірничої 
промисловості, видача дозволів на ведення гео-
логорозвідувальних і розвідувальних робіт, на 
розробку родовищ корисних копалин, складання 
звітів і оглядів про стан гірничої промисловості, 
про добування корисних копалин в окрузі. На 
базі Львівського в 1886 році було створене Ста-
ніславське окружне гірниче управління. Також 
здійснювало свою діяльність Окружне гірниче 
управління в Дрогобичі.  

Краківське гірниче староство направляло в 
місцеві спеціальні управлінські органи (Станіс-
лавівське окружне гірниче управління, Дрогоби-
цьке окружне гірниче управління) різноманітні 
локальні нормативні акти, інструкції тощо [Див.: 
Державний архів Івано-Франківської області, 
далі – ДАІФО, ф. 47, оп. 1, спр. 2, спр. 27]. Серед 

них, у 1889 році була направлена Інструкція для 
гірничих інженерів [5, арк. 22–25].  

Зважаючи на забруднення навколишнього 
природного середовища в той період, в Австро-
Угорській імперії управлінська діяльність охоп-
лювала й отримання та надання державним орга-
нам достовірної інформації про рівень забруд-
нення довкілля, захоронення тварин, забруднен-
ня земель і вод, підземних потоків, питної води.  

Наприклад, захоронення тварин негативно 
впливали на земельні та водні ресурси, забруд-
нювали підземні потоки, відповідно, питну воду 
та завдавали шкоди життю і здоров’ю людей. 
Тому управлінські органи вимагали достовірної 
інформації з даного питання. У 1875 році ц. к. 
Намісництвом у Львові були видані вказівки про 
забезпечення заходів щодо уникнення (недопу-
щення) зараженню тварин (худоби) (Вісник за-
конів крайових, далі – В. з. кр., № 17). А уже в 
1909 році з метою запобігання розповсюдженню 
«заразливих хвороб» розіслало в магістрати Га-
лича та Станіславова розпорядження про необ-
хідність подання даних про наявність скотомоги-
льників на їх території [Див.: ДАІФО, Ф. 7, спр. 
246]. Адже, згідно з даними ц. к. Староств, що 
зберігаються в архівних фондах, на території Га-
личини лише протягом тижня в період з 10 по 17 
квітня 1896 року було зареєстровано 6 видів хво-
роб тварин у 27 населених пунктах [6, арк. 1]. 
Такі дані знаходимо й за інші періоди часу.  
А Львівським магістратом у 1901 році було ви-
дано спеціальне Положення про порядок торгівлі 
тваринами на ринку [Див.: Державний архів 
Львівської області, далі – ДАЛО, Ф. 3, спр. 4636]. 

Санітарні приписи поширювалися і на дія-
льність сфери ритуальних послуг. Можемо трак-
тувати вимоги § 7 Розпорядження міністра торгі-
влі № 183 від 1 серпня 1907 року (В. з. д., № 183) 
до похоронних підприємств щодо необхідності ви-
конувати санітарно-поліційні приписи і накази ор-
ганів влади з метою збереження «вселюдного здо-
ровля, а особливо на случай заразливих недуг та 
пошестий [7, с. 730]» як вимоги, що ставилися до 
охорони довкілля, безпечного впливу на нього.  

Оскільки реалізація державного управління 
у галузі охорони довкілля передбачає здійснення 
ряду управлінських функцій, вважаємо за доці-
льне проаналізувати окремі з них, які мали місце 
в досліджуваний період. До однієї з основних 
можна віднести видачу дозволів у галузі викори-
стання природних ресурсів. 

Австрійським Лісовим законом 1852 року 
визначено які органи могли видавати дозвіл на 
використання земель лісового фонду («лісових 
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ґрунтів»). Щодо державних лісів, то дозвіл нада-
вався лише компетентними міністерствами, ти-
ми, «котрим ті діла справувати поручено» (§ 2) 
[8, с. 1053]. Зазначимо, що, якщо цього вимагали 
стратегічні або військово-оборонні інтереси, то 
такий дозвіл погоджувався з оборонним мініс-
терством («міністерством войни»).  

Дозвіл на використання не за призначенням 
громадських (комунальних) і приватних лісів 
надавався місцевими органами влади («окруж-
ним урядом») з урахуванням думки власників.  

У порядку доповнення відзначимо про тен-
денції здійснення та вирішення управлінських 
питань в Австрії на сучасному етапі. Тривалий 
час управління лісами, які знаходились у воло-
дінні Австрійської Республіки, здійснювалося 
державною структурою. Однак сучасні підходи 
до організації ведення лісового господарства ви-
магали прийняття змін. Тому парламент країни в 
1986 році прийняв закон про створення акціоне-
рного товариства «Австрійські державні ліси» 
(«Osterreichische Bundesforste AG» (OBf AG)). 
Відповідно до цього закону Австрія залишається 
цілковитим власником лісів і водного господарст-
ва. 96,5 % всіх акцій акціонерного товариства на-
лежить також державі й перебуває в безпосеред-
ньому управлінні Міністра земель, лісів і водного 
господарства. Треба відзначити, що контроль за 
дотриманням лісового законодавства в лісах, пере-
даних в користування акціонерному товариству, як 
і в лісах інших власників здійснюють реґіональні 
лісові інспекції, підпорядковані Міністерству зе-
мель, лісів і водного господарства, що дає змогу 
забезпечити дієвий контроль [9]. 

Однією з функцій управління у галузі охо-
рони навколишнього природного середовища в 
імперії, в т.ч. у Галичині, було вирішення земе-
льних спорів. Зокрема, після скасування панщи-
ни в 1848 році, гостро стояла проблема застосу-
вання сервітутів. У Галичині всі сервітутні спра-
ви в 1854–1918 рр. розглядалися ц. к. Намісницт-
вом. Сервітутні відносини спричиняли багато 
проблем, в Крайовий сейм надсилали прохання а 
то й скарги ґмінні управління та окремі селяни 
щодо вирішення земельних питань [Див.: 
Центральний державний історичний архів Украї-
ни у Львові, Ф. 165, оп. 1, спр. 286]. 

Міністерства як державні органи здійсню-
вали функцію контролю за підготовкою кадрів 
для управління природними об’єктами. Підтвер-
дження цьому знаходимо в міністерських норма-
тивно-правових актах. 

Наприклад, у розпорядженні міністерства 
сільського господарства (землеробства) від 13 

лютого 1875 року (В. з. д., № 9) встановлена 
обов’язкова вказівка кандидатам на посаду слу-
жбовця у сфері управління лісовим господарст-
вом складати спеціальний іспит. Це ж міністерс-
тво своїм розпорядженням від 13 січня 1885 року 
врегулювало деякі питання визначення трудово-
го стажу працівників лісового господарства.  
В Австро-Угорській імперії праця в лісовому го-
сподарстві була державною службою, регламен-
тувалася окремим законодавством. 

Управлінська діяльність розповсюджувала-
ся на всі краї, що входили до складу Австрійсь-
кої (Австро-Угорської з 1867 року) імперії. Щодо 
Східної Галичини, то, як зазначено вище, найви-
щим органом влади в Галичині з 1772 по 1854 
року було Крайове губернаторство, а з 1854 року 
– Крайове намісництво. Намісництво здійснюва-
ло суворий нагляд за виконанням усіх законів і 
розпоряджень уряду, діяло у Львові аж до розпа-
ду Австро-Угорщини 31 жовтня 1918 року. 

Загалом аналіз правових норм показує, що 
природоохоронні відносини охоплювали в т. ч. 
відносини з приводу здійснення управлінської 
діяльності в галузі довкілля. Ці відносини вхо-
дять до природоохоронних інститутів як група 
однорідних суспільних відносин. 

Висновки. В Австрійській (Австро-Угорсь-
кій з 1867 року) імперії управління охороною і 
використанням земель, тваринного світу, водних, 
лісових природних об’єктів забезпечувало Мініс-
терство сільського господарства (землеробства) 
як галузевий управлінський орган комплексної 
компетенції. У структурі даного міністерства діяли 
відповідні секції або департаменти: лісовий, коне-
водний (коневодства) тощо. Окремих міністерств 
чи державних комітетів на кшталт сучасних Дер-
жавного агентства земельних ресурсів України, 
Державного агентства лісових ресурсів України чи 
Державного агентства водних ресурсів України, в 
Австрії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 
не було створено.  
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Summary 
The article analyzes Austrian legislative acts of the nineteenth century by which management functions 

in the sphere of environmental protection are determined. It has been investigated that ministries, mining 
administrations in Austrian (Austria-Hungarian since 1867) Empire during the ХІХth century had the above-
mentioned functions.  
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Становление и развитие института государственного управления в сфере охраны природы  

в австрийском праве ХІХ в. 
 

Аннотация 
Анализируются австрийские законодательные акты ХІХ в., регулирующие природоохранные 

управленческие функции. Исследовано, что такими функциями в Австрийской (Австро-Венгерской с 
1867 года) империи были наделены министерства, горные управления. 



 

68 Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 644. Правознавство. 

ІI.  ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС.  
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 
 
УДК 347.92 

© 2013 р. В.В. Трутень 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 

 
ЕКСПЕРТНИЙ СТИЛЬ ОПРАЦЮВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ:  

ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАВОВІЙ МЕТОДОЛОГІЇ 
 

Ідеться про можливість використання у вітчизняній правовій методології так званого експертного стилю 
опрацювання цивільної справи, який розроблений німецькими юристами (Gutachtenstil). Це пояснюється тим, 
що в такому випадку можна підвищити ефективність юридичного навчання за рахунок, зокрема, повторюванос-
ті навчального матеріалу, яка має при цьому місце. У рамках експертного стилю поняття правежу повинно ро-
зумітися як юридична здійснимість права вимоги, яка визначається у процесі правової аргументації.  

 
Постановка проблеми. В Україні експер-

тний стиль опрацювання цивільної справи по-
ступово стає цікавою темою для наукового до-
слідження, зокрема з погляду накопиченого ні-
мецькими юристами досвіду (див. наші статті в 
двох попередніх випусках "Наукового вісника 
Чернівецького університету"). Серед нерозв’я-
заних проблем залишається питання про фактори 
понятійного характеру, які забезпечують можли-
вість його використання в вітчизняній правовій 
методології. У такому разі актуальним стає ана-
ліз згаданих чинників. 

Стан дослідження проблеми. При розгля-
ді перспектив використання експертного стилю в 
вітчизняній методології цивільного права ми 
опираємося в першу чергу на потенціал запропо-
нованої нами комбінованої n-вимірної юридич-
ної логіки [1], а це означає, що нами беруться до 
уваги загальні підходи таких логіків, як: М. О. 
Васильєв, В. О. Смирнов, О. І. Івін, В. М. Пере-
вєрзєв, В. Д. Титов та ін. Правіж як ключове для 
розуміння експертного стилю поняття сприйма-
ється нами в формі, яка була запропонована в 
1856 р. Б. Віндшайдом [2] та розвинена в 1949 р. 
М. А. Гурвічем [3]: правіж як право вимоги, – як 
питання "щó може хтось від іншого зажадати?" [2, 
с. 5], – в стані, "в якому воно здатне до приму-
сового у відношенні зобов'язаної особи здійснення" 
[3, с. 145] (правіж віндшайдівського типу), а не як 
право на захист, тобто не як окрема "можливість 
вдатися до сили державного примусу" [4, с. 127]. 
Для визначення такого роду правежу порушення 
права не має суттєвого значення [5]. 

Метою статті є створення термінологічних 
умов (рамок) для доведення, що експертний 
стиль опрацювання цивільної справи може бути 
використаний у вітчизняній правовій методології 
на основі запропонованих нами понять, а не ли-

ше у формі рецепції німецьких підходів. 
Методом обрано визначення основних по-

нять, які потрібні для належного впровадження 
експертного стилю опрацювання цивільної спра-
ви у вітчизняну правову методологію. 

Виклад основного матеріалу. Для пози-
тивного сприйняття перспектив використання 
експертного стилю у вітчизняній навчальній 
практиці при вивченні цивільного права потрібно 
взяти до уваги наступні основні поняття, які не 
обов'язково збігаються з розумінням відповідних 
понять у німецькому праві чи з усталеним розу-
мінням відповідних понять у вітчизняній теорії 
та методології права. 

Правіж – в абстрактному методологічному 
та методичному відношенні – це матеріально-
правова здійснимість цивільного суб'єктивного 
права вимоги кредитора до боржника на певне 
надання, визначена на нормативній підставі в 
процесі правової аргументації, а у власне цивіль-
ному праві та теорії права – це юридично здійс-
ниме право вимоги. 

Надання – щось зробити, утриматися, терпіти. 
Правіжний склад – це, з формального бо-

ку, порядок аналізування характеру відповідної 
цивільно-правової норми, зі змістового, – це по-
рядок аналізування умов застосування відповід-
них основних норм цивільного права в рамках 
ідеальної норми цивільного права. Його мнемо-
технічна формула: виникнення – відведення – 
відкладення права вимоги. 

Характер права вимоги визначається 
тим, чи правовимоги здійсниме, нездійсниме, 
дійсне, недійсне, довільне (= дійсне, але нездійс-
ниме), недовільне [пор.: 6, с. 23]. 

Позитивні та негативні умови застосу-
вання основної правової норми – фактичний 
склад ідеальної правової норми, який включає 
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себе не лише правіжні підстави, але й підстави за-
перечні в трьох комбінаціях: з перевагою правіж-
них підстав, підстав відвідних або відкладних. 

Основна правова норма – така норма, яка 
містить або правіжні, або заперечні підстави: 
правіжна, відвідна, відкладна норма. Всі інші 
норми допоміжні, тобто застосовуються для кон-
кретизації основної норми. 

Проблемний нормативний силогізм – це 
нормативний умовивід, ядром якого є поняття 
правіжного складу, та який розпочинається в 
юридичному відношенні з визначення бажаного 
правового наслідку у формі припущення ("міг би 
мати"). Його структура: проблема – дефініція – 
субсумція – результат. 

Проблема – бажаний правовий наслідок, 
від якого в експертному стилі переходять до ана-
лізу елементів фактичного складу відповідної 
правової норми. 

Дефініція – більший засновок норматив-
ного силогізму, результат – висновок такого си-
логізму, сформульоване вирішення справи. 

Субсумція – це роздільне підведення обста-
вин справи під фактичний склад норми, визначе-
ний шляхом дефініції окремих його елементів. 

Експертний стиль опрацювання цивіль-
ної справи – це манера письмового розв'язання 
цивільної справи, логічною основою якої є по-
няття проблемного нормативного силогізму. 

Принцип матеріальної експертизи – це 
положення про те, що в цивільному праві в рам-
ках експертного стилю на противагу цивільному 
процесу постійно використовується правіжний 
склад, тобто дослідження справи відбувається у 
формі визначення правежу в запропонованому 
нами значенні. У цивільному ж процесі має місце 
принцип процесуальної економії, в основі якого 
знаходиться поняття ситуативної доцільності, 
тобто в такому разі дозволяється відступати від 
правіжного складу. 

Формальна система цивільного права – 
базисна теорія Т3 як замкнена щодо логіки L3 мно-
жина висловлювань. Логіка L3 – це базисна описо-
ва логіка, оскільки три її висловлювання є попарно 
несумісними та вірною є їх диз'юнкція. Ці вислов-
лювання інтерпретуються на матеріалі цивільного 
права, наприклад, як ідеальні норми-правежі, нор-
ми-відведення та норми-відкладення. 

Головна формула цивільного права, в 
якій відмітність між знаками для заперечення "¯" 
та "" не має істотного значення,  – диз'юнкція, 
·  – кон'юнкція,  – еквівалентність: ((a  b  c) · 
(a · b) · (a · c) · (b · c))  ((a b ·c) · (b  a 
·c) · (c  a ·b)). Її можлива інтерпретація: якщо 

існують три основні ідеальні норми цивільного 
права (правіж, відведення, відкладення) і ці нор-
ми є попарно несумісними, то це означає, що 
кожну з цих норм можна визначити через суму 
заперечень двох інших норм, що залишилися.  

Правова аргументація в експертному 
стилі – процес доведення, націлений de facto на 
обґрунтування правежу як юридичної здійсни-
мості права вимоги або на його спростування. 

Право для юриста – це не правила пове-
дінки, а висловлювання про правила поведінки.  

Наприклад, ідеальні нормативні висловлю-
вання, які містять позитивні та негативні умови 
для визначення юридичного характеру суб'єкти-
вного права вимоги. 

ЕКСПЕРТНИЙ СТИЛЬ МАЄ ТАКУ 
СТРУКТУРУ, АБО КРОКИ: 

1. Установлення обставин справи. 
2. Визначення бажаного правового нас-

лідку норми. 
3. Аналіз елементів фактичного складу 

норми. 
4. Субсумція. 
5. Формулювання рішення. 
В експертному стилі дослідження цивільної 

справи навчальний матеріал постійно повторюєть-
ся, оскільки схема аналізу – правіжний склад – за-
стосовується на основі принципу матеріальної екс-
пертизи, тобто від неї не можна відступити, а сама 
вона містить потребу послідовного та повного ана-
лізу студентом правової та фактичної ситуації (без 
матеріалу цивільного процесу). 

Як висновок, експертний стиль опрацю-
вання цивільної справи із запропонованими нами 
визначеннями основних понять, які при цьому 
використовуються, може бути сприйнятий вітчи-
зняною правовою методологією та ефективно 
використовуватися в навчальній практиці при 
вивченні цивільного права. Його значною пере-
вагою є повнота та послідовність засвоєння студе-
нтами-юристами учбового матеріалу. Відповідні 
поняття можуть бути не лише запозичені з німець-
кої юридичної методології, але й визначенні на ос-
нові логічної реконструкції досить багатої правової 
теорії, яка має включати в такому разі три типи 
ідеальних основних норм: норми-правежі, норми-
відведення та норми-відкладення. 

Експертний стиль опрацювання цивільної 
справи – це належно специфікована методика 
пояснення застосування основних норм цивіль-
ного права. 

Ця стаття продовжує цикл статей про 
експертний стиль опрацювання цивільної справи. 
Подальше дослідження можна здійснити в на-
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прямку повнішої експлікації основних понять, 
які при цьому використовується, а також шляхом 
визначення правового регулювання правіжних і 
заперечних підстав у ЦК України. 
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An expert style of the processing of the civil case:  
about the possibility of its usage in domestic legal methodology 

 
Summary 

This article is about the possibility of the usage of so-called expert style of processing of a civil case, 
developed by German lawyers (Gutachtenstil), in domestic legal methodology. In this case it is possible to 
raise efficiency of the legal training at the expense, in particular, of the repeatability of the teaching material 
which takes place. Within the limits of the expert style the concept of claim should be understood as legal 
practicability of the right of the requirement, defined in the course of the legal argument. 
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Экспертный стиль исследования гражданского дела:  
о возможности использования в отечественной правовой методологии 

 
Аннотация 

Речь идет о возможности использования в отечественной правовой методологии так называе-
мого экспертного стиля исследования гражданского дела, который разработан немецкими юристами 
(Gutachtenstil). Это объясняется тем, что в таком случае можно повысить эффективность юридическо-
го обучения за счет, в частности, повторяемости учебного материала, которая имеет при этом место. 
В рамках экспертного стиля понятие притязания должно пониматься как юридическая осуществи-
мость права требования, определяемая в процессе правовой аргументации.  
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Національної академії правових наук України 

 
ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ У ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОМУ АСПЕКТІ 

 
Висвітлюється принцип справедливості як засада здійснення суб’єктивних цивільних прав. Аналізуються 

різні підходи до розуміння поняття «справедливість». Досліджується судова практика з цього питання. 
Ключові слова: справедливість, істина, принцип. 
 
Постановка проблеми. Принцип справед-

ливості здійснення суб’єктивних цивільних прав 
сягає своїм корінням ще у римське приватне право. 
Так вже у Дигестах Юстініана зазначалося, що 
«коли відсутній чіткий правовий припис, бажано 
справу вирішувати по справедливості» (Дигести 
39.3.2.); «коли право суперечить справедливості, 
повинна панувати остання» (Дигести 15.1.32) [1].  

Ступінь наукової розробки проблеми. На 
сьогодні принцип справедливості здійснення 
суб’єктивних цивільних прав, хоч і досліджуєть-
ся окремими вченими, але так і не отримав єди-
ного підходу до його розуміння. Окремі напра-
цювання мають місце як у роботах цивілістів 
(А.Ю. Аракелян, І.Г. Бабич, Т.В. Боднар, 
А.А. Демінська, С.А. Іванова, О.О. Отраднова, 
С.О. Погрібний, О.А. Потапова), так і у інших 
галузевих юридичних науках, філософії, політо-
логії (Т.А. Алєксеєва, В.М. Аргунова, А.В. Арен-
даренко, З.А. Бербешкина, В.О. Васильчук, 
А.Л. Вязов, Г. Гринберг, А.И. Новіков, 
М.М. Вопленко, В.Є. Давидович, О.В. Деревес-
ніков, Л.Б. Ізмаілова, Б.М. Кашніков, М.І. Коз-
лов, О.А. Козлова, А.А. Козловський, Н.Р. Ко-
жемяченко, М.В. Пресняков, Дж. Ролз, В.И. Хай-
руллин, Р.К. Шамілева).  

Мета статті полягає у висвітленні справе-
дливості як принципу здійснення суб’єктивних 
цивільних прав. 

Виклад основного матеріалу. Категорія 
справедливості тісно пов’язана як з мораллю, так 
і з гуманізмом, і до цього часу існує дискусія з 
приводу віднесення категорії справедливості до 
принципів чи до властивостей права. Аналізова-
ний принцип тією чи іншою мірою проявляється 
в усьому цивільному праві, наприклад, у непри-
пустимості введення неправозгідних обмежень 
права власності, в інституті володіння (набувальна 
давність) тощо. Визнання за добросовісним воло-
дільцем права власності також є справедливим, 
адже він вкладає, зокрема, грошові засоби для під-
тримання майна у належному стані [2, c.43].  

Справедливість, прагнення до її встанов-
лення і підтримання як належного, як слушно 

зазначає А.Л. Вязов, є одною із вічних ідей та 
бажань людства. Вона являє собою категорію 
суспільної свідомості і загальнолюдську цін-
ність, тісно пов'язану з розумінням права. Саме 
через це розглядувана категорія визнана складо-
вою частиною моральної і правової культури, 
умовою нормального й мирного існування люд-
ської спільноти [3, с.3]. 

Слушна думка, відповідно до якої субстанці-
ональна (кінцева) сутність права – це власне і є 
справедливість, а модифікація цієї сутності вира-
жається у звичаях, законах, правових принципах, 
судових рішеннях тощо [4, с.7]. Право є основним 
нормативним засобом реалізації принципу справе-
дливості. Право і правові інститути відіграють 
найважливішу роль в організації обмінних і розпо-
дільчих відносинах у суспільстві, в тому числі у 
розподілі прав і обов'язків між членами суспільст-
ва. Справедливе право має забезпечувати права і 
свободи людини, враховувати різні інтереси і 
сприяти досягненню консенсусу в суспільстві [5]. 

Х.Л.А. Харт зазначає, що правники з метою 
схвалення чи засудження правових норм чи їх 
застосування, найчастіше оперують категоріями 
«справедливий» та «несправедливий». На його 
думку, характерні риси справедливості та їхній 
особливий зв'язок із правом починають проявля-
тися, коли більшість критичних зауважень із за-
стосуванням категорій «справедливий» і «не-
справедливий» можна було б передати словами 
«чесний» і «нечесний» [6, с.157].  

Нині у правовій та філософській літературі 
існує декілька позицій щодо розуміння справед-
ливості. Одні автори вважають, що справедли-
вість – це об’єктивне явище, зріз суспільних від-
носин. Друга група вчених стверджує, що спра-
ведливість є суб’єктивним явищем та водночас – 
морально-етична категорія, що відображається у 
відповідній морально-етичній формі. Прихильники 
третьої групи вважають, що справедливість одно-
часно поєднує в собі об’єктивне і суб’єктивне [7, 
с.21]. Остання із запропонованих позицій найбільш 
слушна, адже дана категорія може бути розкрита 
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максимально повно за допомогою синтезу суб’єк-
тивних і об’єктивних критеріїв. 

У юридичній науці існує думка, що право 
домінує над справедливістю. Це може бути ви-
ражене у формулі «право→справедливість», тоб-
то «причина→наслідок». Засновниками цього 
підходу є теоретики позитивіського права Р. Іє-
рінг і Г. Кельзен. На основі даної позиції можна 
виправдати, за допомогою формальної логіки, 
достатньо такі суперечливі для внутрішньої сут-
ності людини положення як, наприклад, законо-
давство гітлерівської Німеччини й антидемокра-
тичних режимів інших країн [7, с.39]. Застосо-
вуючи певну софістику і підміну понять це мож-
на виразити у таких твердженнях як, «усе, що 
законно,→справедливо», і навпаки, «те, що не 
справедливо,→не законно».  

З позицій природного права справедливість 
– це застосування моральних вимог як вимог 
правових до актів цивільного законодавства, це 
поняття про належне, яке відповідає розумінню 
сутності людини і її прав. Дуже часто справедли-
вість розуміють як рівність пропорцій або як 
концепцію пропорційності обраних засобів по-
ставленій меті. Справедливість конкретна й уні-
версальна за сферами використання категорія, 
що адекватно може бути реалізована через неви-
черпну багатоманітність правозастосовної діяль-
ності і захищається судом. 

Принцип справедливості прямо не закріп-
лений в Конституції України, але його сутність 
втілена в окремих її статтях. Так, елементами 
змісту принципу справедливості, зафіксованими 
в Конституції України, є, зокрема, гарантування 
кожному знати свої права та обов'язки (ч. 1 ст. 
57), нечинність законів та інших нормативно-
правових актів, що визначають права й обов'язки 
громадян, не доведених до відома населення у 
порядку, встановленому законом (ч. 3 ст. 57), 
відшкодування шкоди, в тому числі моральної, 
завданої незаконними рішеннями, діями чи без-
діяльністю органів державної влади, їх посадо-
вих осіб при здійсненні ними своїх повноважень 
(ст. 56), право на правову допомогу та вибір за-
хисника (ст. 59), індивідуальний характер юри-
дичної відповідальності (ст. 61), презумпція не-
винуватості та неприпустимість доведеності ви-
ни доказами, одержаними незаконним шляхом, а 
також припущеннями (ст. 62) тощо. 

Без сумніву, з огляду на загальний характер 
даного принципу він особливо потребує конкре-
тизації у нормах права. Так, на легальному рівні 
принцип справедливості вперше отримав закріп-
лення в ЦК України 2003 р. Зазначений принцип, 

по-перше є загальною засадою цивільного зако-
нодавства (ст. 3 ЦК України); по-друге, ст. 509 
ЦК України окремо визначає його як принцип 
зобов'язального права. Окрім зазначених поло-
жень, у Кодексі також зазначається, що виконан-
ня зобов'язань має спиратися на засади добросо-
вісності, розумності та справедливості (ч. 3 
ст. 550 ЦК України). Сторони є вільними у вибо-
рі контрагента, у визначенні умов договору із 
врахуванням вимог чинних правових актів, зви-
чаїв ділового обороту, вимог розумності та спра-
ведливості (ст. 659 ЦК України). 

Таке закріплення даного принципу норм ЦК 
України дозволяє стверджувати, що в якості зага-
льної засади принцип справедливості може бути 
застосований до будь-яких цивільних, і зокрема 
зобов'язальних правовідносин (у договірній чи по-
задоговірній сферах). Більше того, власне у догові-
рних відносинах аналізований принцип привертає 
особливу увагу. Адже саме в цих відносинах сто-
рони самостійно визначають правила поведінки, 
визначають умови договору на власний розсуд. 
Водночас, аналізуючи цивільне законодавство, 
можна зробити висновок, що принцип справедли-
вості систематизує і визначає всі імперативні нор-
ми цивільного законодавства і визначає поведінку 
суб'єктів права такою, що має відповідати не тільки 
нормам закону, але і нормам права. 

Відсутність чіткого визначення поняття 
«справедливість» у цивільному законодавстві 
відсутнє дозволяє відносити його до оціночних 
понять та категорій, які отримують своє змістов-
не оформлення, виходячи із конкретних обставин 
справи. У правовій літературі зазначається, що в 
силу абстрактного характеру цього принципу 
розкрити його зміст досить проблематично, і 
пропонується включати в нього такі елементи, як 
рівність суб'єктів права, свобода договору, необ-
хідність урахування всіх істотних обставин при 
розгляді конкретної справи судом [8, с.160]. Так, 
на думку Т.В. Боднар, з правового погляду спра-
ведливість при здійсненні цивільно-право-вих 
зобов'язань визначається, як поведінка кожної зі 
сторони зобов'язання по відношенню до своїх 
прав і обов'язків, яка б виключала необ'єктивні 
(неупереджені, несправедливі) дії сторін зобов'я-
зання стосовно одна одної, а з другого – у спра-
ведливій (об'єктивній, неупередженій, з ураху-
ванням етичних та інших моральних аспектів) 
оцінці судом поведінки суб'єктів зобов'язальних 
правовідносин [9, с.119]. 

Існує позиція, що принцип справедливості 
потребує єдиного, базового формулювання, за-
кріпленого в законодавстві. У такому випадку 
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буде неможливо відступити від нього при пода-
льшому правовому регулюванні [10, с.17]. На 
нашу думку, виробити єдині критерії і передба-
чити всі можливі ситуації навряд чи є можливим.  

І.Г. Бабич на підставі аналізу принципу 
справедливості як системоутворюючого принци-
пу щодо принципів договірного права стверджує, 
що принципи добросовісності та розумності є 
допоміжними принципами. Їх дотримання спря-
моване на належне і реальне виконання зобов'я-
зань. Крім того, автор вважає, що втілення спра-
ведливості у нормі права означає звуження сфер 
його застосування. Якщо розглядати принцип 
справедливості як принцип законодавства, то в 
такому випадку принцип справедливості, на ду-
мку автора, збігається з принципом законності. 
Тому принцип законності є допоміжним відпові-
дно до принципу справедливості [11, с.51]. 

Принцип справедливості як основний 
елемент у механізмі тлумачення суті конститу-
ційного принципу верховенства права розгля-
дається З.В. Ромовською. На думку автора, у 
приватних відносинах треба застосовувати ди-
ференційований ситуативних підхід до їх вре-
гулювання. Саме на це і вказує ст. 8 Конститу-
ції України. Закон – це мінімум справедливос-
ті. Решта має бути заповнена за допомогою дії 
принципу верховенства права [12, с.44]. 

Особливої уваги слід приділити конфлікту 
справедливості правозастосування окремих норм з 
конкретними правовідносинами. Саме тому, окре-
мі автори допускають, що розширені дискреційні 
повноваження суду дозволяють дотримуватись 
балансу справедливості [13, с.20]. При цьому не 
слід забувати, що справедливість як неодмінний 
елемент правової системи охоплює усі складові, 
виступає як якісна характеристика права [14, с.75]. 

Водночас, навряд чи коректним є створен-
ня ієрархії принципів здійснення суб'єктивних 
цивільних прав. Порушення, невиконання чи не-
належне виконання одного із принципів, перед-
бачених у ст. 3 ЦК України тягне за собою авто-
матичне порушення й інших принципів. Прин-
цип справедливості не лише самостійний прин-
цип, а й рівноправний у їх системі. В основі його 
правової сутності, на думку І.Г. Бабич, покладено 
такі елементи: 1) відповідність поведінки упов-
новаженої особи умовам договору та актам циві-
льного законодавства; 2) урахування публічного 
інтересу і моральних засад суспільства; 3) відсу-
тність зловживання правом [11, с.115]. 

Отже, можна стверджувати, що у цивільно-
му праві принцип справедливості розглядають в 
«суб’єктивному» розумінні як здійснення своїх 

прав і виконання зобов'язань на законних та чесних 
підставах; а в «об’єктивному» як визначення нор-
мою права обсягу межі здійснення і захисту циві-
льних прав та інтересів особи адекватно її ставлен-
ню до вимог правових норм [15]. Як стверджує 
Є.А. Лукашева [16, с.88], справедливість є не лише 
специфічно моральною, а й специфічно правовою 
категорією. Завдяки праву те, що було лише мора-
льним явищем, набуває сили закону. Коректуючий 
вплив принципу справедливості утримує закон-
ність від перетворення її на формалізм та догма-
тизм, а гуманізм – від перетворення на анархію [7, 
с.42]. Недарма у багатьох міжнародних докумен-
тах, зокрема, у Паризькій хартії для нової Європи 
від 21 листопада 1990 р. [17], захист, дотримання 
та повне здійснення прав і свобод людини визна-
чені як основа справедливості. 

Судова практика свідчить про те, що суди 
все частіше звертають увагу суб’єктів цивільних 
відносин на неприпустимість порушення прин-
ципу справедливості при здійсненні ними своїх 
суб’єктивних прав. Підтвердженням цього може 
слугувати, наприклад, судове рішення господар-
ського суду Запорізької області від 30 березня 
2010 р. у справі № 6/52д/10 про визнання недійс-
ним кредитного договору від 23 квітня 2008 р., 
що був укладений в іноземній валюті між банком 
та фізичною особою-підприємцем. У ході роз-
гляду справи суд установив, що спірний договір 
укладався в іноземній валюті і на день укладання 
договору курс іноземний валюти становив 1 USD 
= 5,05 грн. На день подачі позову курс істотно змі-
нився і становив 1 USD = 8,0048 грн., у чому суд 
вбачає істотну зміна становища, щодо виконання 
боргових зобов'язань за кредитним договором. То-
му подальше виконання кредитного договору на 
умовах, що діють на даний час, відбуватиметься з 
порушенням одного із принципів цивільно-
правових відносин, які закріплені у ст. 3 ЦК Украї-
ни – принципу справедливості. Такі умови кредит-
ного договору несправедливі, оскільки всупереч 
принципу добросовісності його наслідком є істот-
ний дисбаланс договорених прав і обов'язків, що 
завдає шкоди. Отже, суд установив взаємозв’язок 
принципу справедливості із принципом добросові-
сності і, оскільки спірний договір суперечить ука-
заним вище нормам ЦК України і ГК України, за-
конам та іншим актам цивільного законодавства 
України, суд визнав його недійсним [18]. 

Варто зазначити, що даний принцип засто-
совується і до деліктних правовідносин, хоча і 
має свою специфіку та проявляється в особливих 
положеннях. Деліктні зобов'язання, хоча і регу-
люються здебільшого імперативними нормами та 
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мають певну обмеженість у свободі поведінки, 
але, як влучно зазначала О.О. Отраднової [19] 
існування в цивільних правовідносинах зобов'я-
зань, спрямованих на відшкодування завданої 
шкоди (позадоговірних зобов’язань), вже є реалі-
зацією принципу справедливості, оскільки осно-
вною метою таких зобов'язань є відновлення по-
рушених прав та компенсація завданої шкоди. 

У деліктних зобов'язаннях принцип спра-
ведливості може мати особливе значення в окре-
мих випадках, серед яких доцільно звернути ува-
гу на вимоги про компенсацію моральної шкоди 
і кваліфікацію поведінки особи при самозахисті. 
Аналізуючи особливості визначення розміру мо-
ральної шкоди, ч. 3 ст. 23 ЦК України встанов-
лює, що при визначенні розміру відшкодування 
враховуються вимоги розумності та справедли-
вості. Крім того, п. 9 Постанови Пленуму Верхо-
вного суду України від 31 березня 1995 р. № 4 
«Про судову практику в справах про відшкоду-
вання моральної (немайнової) шкоди» встанов-
лює, що «розмір відшкодування моральної (не-
майнової) шкоди суд визначає залежно від хара-
ктеру та обсягу страждань (фізичних, душевних, 
психічних тощо), яких зазнав позивач, характеру 
немайнових втрат (їх тривалості, можливості 
відновлення тощо) та з урахуванням інших об-
ставин. Як зазначено у Методичних рекоменда-
ціях «Відшкодування моральної шкоди», що міс-
тяться у Листі Міністерства юстиції України від 
13 травня 2004 р. № 35-13/797, «у будь-якому 
випадку розмір відшкодування повинен бути 
адекватним нанесеній моральній шкоді».  

Що ж стосується кваліфікації поведінки 
особи при самозахисті, то ЦК України у ч. 2 
ст. 1169 передбачає, що у разі здійснення особою 
права на самозахист вона завдасть шкоди іншій 
особі, ця шкода має бути відшкодована особою, 
яка її завдала. Якщо такої шкоди завдано спосо-
бами самозахисту, які не заборонені законом та 
не суперечать моральним засадам суспільства, 
вона відшкодовується особою, яка вчинила про-
типравну дію. При цьому складність застосуван-
ня даної норми викликає певні складнощі, пов'я-
зані із відсутністю в ЦК України нормативного 
закріплення такого поняття як «самозахист». До-
речним у даному випадку буде застосувати ана-
логію закону і звернутись до положень ст. 36 КК 
України, відповідно до якої під самозахистом 
розуміють «дії, вчинені з метою захисту охоро-
нюваних законом прав та інтересів особи, яка 
захищається, або іншої особи, а також суспіль-
них інтересів та інтересів держави від суспільно 
небезпечного посягання шляхом заподіяння то-

му, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в 
даній обстановці для негайного відвернення чи 
припинення посягання, якщо при цьому не було 
допущено перевищення меж необхідної оборо-
ни». Право особи на необхідну оборону є приро-
дним та невідчужуваним. Але воно виникає ви-
нятково за наявності для цього відповідної під-
стави - вчинення неправомірного посягання. Не-
обхідна оборона має характеризуватись співроз-
мірністю захисту рівню посягання, тобто справе-
дливістю такого захисту. Отже, у разі відмови 
судом у задоволенні вимог про відшкодування 
шкоди у зв'язку з тим, що шкода завдана у стані 
необхідної оборони, має бути оцінена справедли-
вість дій заподіювача шкоди, адекватність поведі-
нці потерпілого. У випадку кваліфікації таких дій, 
як перевищення меж необхідної оборони (тобто 
несправедлививої поведінки по відношенню до 
заподіювача), шкода підлягатиме відшкодуванню в 
повному обсязі. Так само принцип справедливості 
має враховуватися при вирішенні питання відпові-
дальності за шкоду, завданої третій особі при здій-
сненні права на самозахист. 

Зазвичай справедливість розглядають як 
властивість права, виражену, зокрема, в рівному 
юридичному масштабі поведінки й у пропорцій-
ності юридичної відповідальності вчиненому 
правопорушенню. У сфері реалізації права спра-
ведливість проявляється, зокрема, у рівності всіх 
перед законом, відповідності правопорушення та 
санкцій, цілях законодавця і засобах, що обира-
ються для їх досягнення. 

Висновки. Можемо констатувати, що прин-
цип справедливості є загальним принципом здійс-
нення суб’єктивних цивільних прав і може бути 
застосований у всіх цивільних правовідносинах і 
хоча його застосування притаманне для здійснення 
суб'єктивних цивільних прав у договірній сфері, 
інші правовідносини (наприклад, деліктні) та судо-
ві рішення щодо вирішення спорів, також мають 
ґрунтуватися на принципі справедливості. 

Сьогодні в Україні тривають реформи в 
економічній, соціальній та правовій сферах. Са-
ме тому надзвичайно актуальне завдання онов-
лення, вдосконалення існуючого законодавства 
та прийняття нових нормативних актів, але пози-
тивного результату може бути досягнути винят-
ково за умови, що даний процес нормотворчості 
буде відповідати вимогам справедливості. 
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Summary 
In the article lights up principle of justice as principle of realization of equitable civil rights. Various 

approaches to understanding the concept of «justice» are analyzed. Judicial practice is probed through this 
question.  
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Принцип справедливости в гражданско-правовом аспекте 
Аннотация 

Освещается принцип справедливости как основа осуществления субъективных гражданских 
прав. Анализируются различные подходы к пониманию понятия «справедливость». Исследуется су-
дебная практика по этому вопросу. 
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СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ПРИВАТНИХ НОТАРІУСІВ В УКРАЇНІ 

 
Досліджуються передумови запровадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

приватних нотаріусів в Україні, розкриваються істотні умови договору та порядок його виконання сторонами. 
Ключові слова: договір страхування, приватний нотаріус, цивільно-правова відповідальність, професійна 

відповідальність, страховий випадок, ліміт відповідальності страховика. 
 

Постановка проблеми. Проблема цивіль-
ної відповідальності нотаріуса є далеко не но-
вою, проте завжди актуальною. Як і дії лікаря, 
архітектора, проектанта, експерта, професійна 
діяльність нотаріуса також характеризується мо-
жливістю (ризиком) виникнення збитків у осіб 
(клієнтів) внаслідок отримання подібного роду 
професійних послуг. Враховуючи це, держава, 
окрім визначених у Цивільному кодексі України 
загальних засад цивільної відповідальності [1, 
Ст.1166], встановила ще одну додаткову гаран-
тію належної реалізації нотаріальної функції, 
покликану забезпечити стабільність цивільного 
обороту та захистити права його учасників: циві-
льно-правову відповідальність нотаріусів. Відпо-
відні нормативні приписи щодо відповідальності 
державного та приватного нотаріусів містяться у 
Законі України «Про нотаріат» [2, Ст.21, 28]. 

Проаналізувавши вказані законодавчі нор-
ми, можна цілком логічно прийти до висновку 
про достатність мір захисту прав фізичних і 
юридичних осіб від помилок та необережності 
нотаріуса при оформленні чи посвідченні ним 
певних документів. Але, враховуючи те, що но-
таріус може надавати послуги при здійсненні 
операцій із землею, квартирами та іншим доро-
гим майном, ціна помилка нотаріуса може ви-
явитися непомірно високою і непосильною для 
його особистого бюджету. Напевно, саме ця об-
ставина змусила законодавця встановити ще од-
ну гарантію належного захисту інтересів фізич-
них та юридичних осіб – обов’язкове страхуван-
ня цивільно-правової відповідальності приватно-
го нотаріуса (оскільки держава несе відповідаль-
ність лише за дії державного нотаріуса у порядку, 
встановленому законом [8]). У такому разі наяв-
ність полісу обов’язкового страхування, безумов-
но, спрацює як надійний механізм захисту майно-
вих прав та інтересів клієнтів нотаріуса, оскільки 
страхова компанія незалежно від майнового стану 
нотаріуса відшкодує завдані особам збитки в ме-
жах передбаченої договором страхової суми. Отже, 
визначення порядку здійснення страхування циві-

льно-правової відповідальності приватних нотаріу-
сів, а також виявлення проблем реалізації даного 
виду страхування в Україні і зумовили проведення 
даного наукового дослідження. 

Ступінь наукової розробки теми. Ви-
вченням питань страхування цивільно-правової, 
в тому числі й професійної, відповідальності но-
таріусів займалося чимало правознавців. При 
цьому відзначимо, що більшість результатів їх 
праць пов’язувалися із загальними рисами стра-
хування професійної відповідальності або ж окре-
мими видами цього страхування. Зокрема мова йде 
про наукові доробки І.Махова, С.Дєдікова, 
М.Абєлєвої, В.Левченка, О.Файєр, Ю.Заікіна, 
Е.Смірнова, І.Дрозд, Д.Кухнюка, С.Зацепіної, 
В.Сущенко, С.Бігуна, О.Коротюка та ін.  

Мета статті полягає в необхідності най-
більш повно пояснити і обґрунтувати проблеми 
реалізації в Україні страхування цивільно-
правової відповідальності приватних нотаріусів. 

Виклад основного матеріалу. Страхуван-
ня цивільно-правової відповідальності – досить 
молодий і специфічний для України вид страху-
вання. У повній мірі це стосується і страхування 
відповідальності приватних нотаріусів, про що 
яскраво свідчить запровадження його як обов’яз-
кового виду страхування лише з 4.07.2012 року, 
коли відповідні зміни були внесені як в Закон 
України «Про нотаріат», так і в Закон України 
«Про страхування». 

Аналізуючи основну причину появи подіб-
ного виду страхування, приходимо до висновку, 
що вона перш за все пов’язана з відсутністю чіт-
ко регламентованого дієвого механізму компен-
сації шкоди потерпілим, заподіяної їх майну осо-
бами, які займаються професійною діяльністю, 
тобто в даному випадку приватними нотаріуса-
ми. Цілком очевидний той факт, що практично 
ніхто не застрахований від помилок чи недогля-
дів при виконанні професійних обов’язків, а 
шкода, заподіяна в результаті таких помилок, 
згідно із законом, підлягає обов’язковому від-
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шкодуванню. При цьому заподіяна клієнтам 
шкода може виявитися досить значною. 

До безумовних позитивних результатів 
страхування цивільно-правової (в тому числі 
професійної) відповідальності можна віднести 
також формування позитивного іміджу і захист 
ділової репутації «професіоналів». Наявність по-
лісу страхування відповідальності є додатковим 
фактором, який формує впевненість потенційних 
клієнтів у фінансовій стабільності та незалежно-
сті спеціаліста [6, с.47]. Іншими словами, страху-
вання відповідальності «мінімізує ризики третьої 
особи від спричинення їй шкоди в результаті не-
кваліфіковано наданих послуг» [9, с.61]. Заува-
жимо, що в багатьох західних країнах здійснення 
професійної діяльності, в тому числі і нотаріаль-
ної, без наявності договору страхування цивіль-
но-правової (професійної) відповідальності вза-
галі заборонено [4, с.385; 12, с.344]. В Україні 
страхування цивільної відповідальності приват-
них нотаріусів також виступає обов’язковою 
умовою нотаріальної практики, оскільки, згідно 
зі ст.ст.29-1, 30 Закону України «Про нотаріат», 
відсутність договору страхування відповідально-
сті або невідповідність розміру страхової суми 
вимогам закону, безумовно, є безпосередньою 
підставою для припинення діяльності приватного 
нотаріуса. У зв’язку із цим на підтвердження фа-
кту укладення договору нотаріус подає до відпо-
відного управління нотаріату копію укладеного 
ним договору та копію квитанції, що підтвер-
джує здійснення ним страхового платежу [8]. 

Певний час після появи на вітчизняному 
страховому ринку страхування відповідальності 
приватного нотаріуса здійснювалось у доброві-
льній формі. У період з 2.09.1993 року до 
1.12.2008 Законом «Про нотаріат» було запрова-
джено так зване службове страхування нотаріу-
сів на суму відшкодування, кратну ста мінімаль-
ним заробітним платам. За своєю природою слу-
жбове страхування нотаріусів було нічим іншим, 
як страхуванням їх цивільної відповідальності 
перед особами, щодо яких вчинялися відповідні 
нотаріальні дії або яким було відмовлено у їх 
вчиненні. Отже, положення Закону України «Про 
страхування» стосовно обов’язкового страхуван-
ня професійної відповідальності відповідної ка-
тегорії осіб, закріплене у ст.7, не поширювались 
на діяльність приватних нотаріусів. Ситуація 
ускладнювалася ще й тим фактором, що перелік 
осіб, професійна відповідальність яких підлягає 
обов’язковому страхуванню, Кабінет Міністрів 

України не спромігся затвердити досі, починаю-
чи з 7.11.2001 року. 

Запровадження страхування цивільно-пра-
вової відповідальності приватних нотаріусів як 
обов’язкового виду страхування може бути по-
яснене різними причинами. Можна виділити такі 
причини появи тих чи інших видів обов’язкового 
страхування: 1) надзвичайно висока вартість по-
слуг з добровільного страхування для окремого 
страхувальника; 2) наявність групи ризиків, які 
не приймаються на страхування на комерційних 
засадах з огляду на нерентабельність певного 
виду страхування [15]; 3) наявність суспільної 
потреби у страховому захисті від настання пев-
них ризиків [10, с.45] при одночасному недооці-
нюванні страхувальниками ступеня небезпеки і 
наслідків настання страхового випадку [11, с.26]. 
З наведеного переліку найбільш адекватною для 
введення обов’язкового страхування відповіда-
льності приватних нотаріусів видається саме 
остання причина. 

Досліджуючи правову природу договору 
страхування цивільно-правової відповідальності 
приватного нотаріуса, ми прийшли до висновку, 
що цей вид страхування необхідно розглядати саме 
як страхування договірної, а не деліктної відпові-
дальності. Наведена обставина підкреслює уніка-
льність досліджуваного виду страхування, оскільки 
більшість закріплених у Законі України «Про стра-
хування» видів обов’язкового страхування стосу-
ються виключно страхування позадоговірної (делі-
ктної) відповідальності. Підтвердити свою позицію 
ми можемо наступними аргументами.  

По-перше, нотаріус, ведучи нотаріальну ді-
яльність, надає платні послуги. Між ним і осо-
бою, якій надається послуга, укладається договір 
(частіше в усній формі). По-друге, якщо при 
страхуванні деліктної відповідальності треті осо-
би, яким може бути заподіяна шкода, невідомі, 
то при страхуванні договірної відповідальності – 
це клієнти нотаріуса. Щоправда, в даному разі 
треба визнати, що договір страхування цивільно-
правової відповідальності не укладається стосо-
вно окремо взятого клієнта. Такий правочин 
укладається на визначений строк, протягом якого 
у нотаріуса може бути велика кількість клієнтів, і 

                                                        
 6.02.2009 р. розроблений проект постанови КМУ 
«Про затвердження переліку осіб, діяльність яких 
може заподіяти шкоду третім особам, порядку і пра-
вил проведення обов’язкового страхування професій-
ної відповідальності медичних і фармацевтичних пра-
цівників, діяльність яких може заподіяти шкоду тре-
тім особам», який, однак, так і не затверджений. 
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всі вони стають відомими з моменту звернення 
за нотаріальними послугами. 

Особливість досліджуваного нами виду 
страхування відповідальності полягає в тому, що 
предметом договору страхування тут виступають 
майнові інтереси, пов’язані з обов’язком приват-
ного нотаріуса відшкодувати в повному розмірі 
шкоду, завдану особам у результаті вчинення 
нотаріальних функцій, а починаючи з 1 січня 
2013 року ще й функцій державного реєстратора 
прав на нерухоме майно [2, Ст.27, 28]. При цьо-
му Законом України «Про нотаріат» наголошу-
ється, що шкода, заподіяна особі відшкодовуєть-
ся в тому разі, якщо вона була наслідком неза-
конних дій або недбалості приватного нотаріуса. 
З даного законодавчого припису випливає, що 
страхуванням покриваються лише ті збитки кліє-
нтів, які були завдані ненавмисними діями стра-
хувальника (професійною помилкою, упущенням 
або недбалістю [16, с.50]). Додаткове підтвер-
дження цьому знаходимо в статті 26 (п.1) Закону 
України «Про страхування», яка передбачає зві-
льнення страховика від обов’язку виплатити 
страхове відшкодування, коли шкода була запо-
діяна навмисними діями страхувальника, або 
особи, на користь якої укладено договір страху-
вання. Виходячи з буквального розуміння змісту 
даної статті, можна стверджувати, що вчинення 
нотаріусом дій, які суперечать законодавству, 
внаслідок грубої необережності не звільняє стра-
ховика від обов’язку виплатити страхове від-
шкодування. Хоча страховик може обмежити 
свою «відповідальність», передбачивши відпові-
дну умову в правилах страхування або безпосе-
редньо у договорі страхування відповідальності. 

Укладення договору відбувається на під-
ставі письмової заяви-анкети страхувальника, в 
якій страховик просить указати всі необхідні ві-
домості для визначення ступеня страхового ри-
зику. Разом із заявою страхувальник зобов’я-
заний надати свідоцтво про право на заняття но-
таріальною діяльністю. Після цього сторони по-
винні узгодити всі істотні умови договору. До 
таких умов належать: розмір страхових внесків 
(премій), перелік страхових випадків, розмір лі-
міту відповідальності страховика (страхова сума) 
та строк дії договору страхування. 

Як доповнення до стандартних умов, стра-
хувальник може вимагати внесення в договір 
страхування додаткових умов про покриття 
страховиком позовів про відшкодування шкоди, 
якої клієнти зазнали в результаті помилки, зроб-
леної не лише нотаріусом, але й особою, яка ви-
конувала обов’язки нотаріуса у встановленому 

законодавством порядку [2, Ст.29]. Така умова 
дозволяє максимально захистити майнові інтере-
си нотаріуса. 

Після сплати страхового внеску договір 
страхування вступає в дію. До речі, положення За-
кону України «Про страхування», яке регулює дане 
питання, за своїм характером є диспозитивним, а 
не імперативним. Це означає, що сторони договору 
страхування мають право пов’язати момент на-
брання чинності договору із часом досягнення зго-
ди щодо всіх істотних умов. Проте на практиці такі 
випадки одиничні, оскільки абсолютно невигідні 
для страховика з економічного погляду. 

Розмір страхового внеску визначається на 
підставі страхових тарифів і залежить від уста-
новленого договором ліміту відповідальності. На 
практиці конкретний розмір страхового внеску 
коливається від 0,5 до 7% від ліміту відповідаль-
ності страховика. Окрім цього, розмір внеску 
може залежати: 1) від наявності відомостей про 
задоволенні у встановленому законодавством 
порядку претензій до виконаних нотаріусом 
професійних дій; 2) від виду виконуваних нота-
ріальних дій (зокрема, при вчиненні нотаріусом 
виконавчих написів страхова компанія може засто-
сувати коефіцієнт підвищення); 3) від професійних 
навиків, стажу роботи [12, с.345] (наприклад, для 
нотаріусів зі стажем роботи понад 10 років може 
запроваджуватися тариф удвічі менший за той, що 
застосовується при страхуванні професійної відпо-
відальності нотаріусів зі стажем до 3-х років). 

Найважливішою умовою будь якого дого-
вору страхування виступає обсяг страхового по-
криття (страхова сума, ліміт відповідальності 
страховика). Втім, при страхуванні цивільної від-
повідальності визначення розміру страхової суми 
є значно більшою проблемою, аніж, наприклад, 
при майновому страхуванні. Справа в тому, що 
наперед (під час укладення договору страхуван-
ня) чітко встановити обсяг усіх можливих май-
нових вимог і претензій до приватного нотаріуса 
неможливо. У зв’язку з цим при визначенні стра-
хової суми за основу береться середньостатисти-
чна величина можливих збитків, що можуть бути 
завдані третім особам у процесі здійснення нота-
ріальної діяльності за певний період часу (зазви-
чай один рік). Щоправда, при обов’язковому 
страхуванні відповідальності розв’язання про-
блеми щодо визначення розміру страхової суми 
дещо полегшується, оскільки закон установлює 
мінімально допустимий її розмір. Врешті-решт 
ми цілком розділяємо думку С.В.Дєдікова та 
С.В.Тарадонова стосовно того, що при страху-
ванні відповідальності страхова сума завжди бу-
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де носити умовний характер і лише відносно ко-
респондуватися з розміром фактично заподіяної 
шкоди [13, с.21]. 

Отже, згідно із Законом України «Про но-
таріат» страхова сума за договором страхування 
цивільно-правової відповідальності приватного 
нотаріуса, починаючи з 1 січня 2013 року, пови-
нна становити не менше тисячі мінімальних роз-
мірів заробітної плати [2, Ст.28]. До цього часу 
страхова сума обмежувалася розміром ста 
п’ятдесяти мінімальних заробітних плат. Варто 
погодитися з тим, що останні зміни в законодав-
стві про нотаріат цілком відповідають вимогам 
сьогодення, особливо враховуючи можливу ви-
соку вартість «помилок» приватного нотаріуса. 

Одним із найважливіших пунктів договору 
страхування цивільно-правової відповідальності 
є перелік страховик випадків, у разі настання 
яких у страховика виникає обов’язок виплатити 
страхове відшкодування. Ми цілком поділяємо 
думку С.Зацепіної, яка під страховим випадком 
розуміє виникнення обов’язку професіонала 
відшкодувати шкоду, заподіяну при вчиненні 
ним професійних дій, які суперечать чинному 
законодавству, якщо такий обов’язок визначений 
рішенням суду, що вступило в силу [7, с.58-59]. 
Відповідно до цього, вчинення професіоналом 
дій, які суперечать законодавству, само по собі 
ще не є підставою для відшкодування заподіяних 
унаслідок цього збитків. Якби страховою подією 
визнавалася сама помилка чи недогляд професі-
онала, то страхування вже допущеного пору-
шення прямо підпадало б під дію статті 29 Зако-
ну України «Про страхування», відповідно до 
якої договір страхування був би визнаний недій-
сним. Саме тому, враховуючи складність визна-
чення страхового випадку, в договорі страхуван-
ня цивільно-правової відповідальності треба вка-
зувати, що страховик задовольняє всі позови, які 
були подані лише в період дії договору. При 
цьому не має значення, коли страхувальник при-
пустився необережності, яка зумовила подання 
позову – під час дії полісу чи раніше. До речі, 
аналогічна система визначення страхового випа-
дку діє і в багатьох інших державах, зокрема Іта-
лії [17, p.117-127]. 

Якщо ж страховик бажає захистити себе 
від так званих «довгохвостих позовів», то він 
може передбачити в договорі ретроактивну дату. 
Як наслідок – позови про відшкодування шкоди, 
завданої до такої дати, до уваги страховиком не 
беруться. Подібна позиція страховиків, які ви-
ступають за обмеження моменту вчинення поми-
лки професіоналом строком дії договору, обґру-

нтовується посиланням на те, що страхова подія 
повинна бути можливою. Знаючи про ймовір-
ність подання позовів проти нього, страхуваль-
ник може приховати таку інформацію, оскільки 
повідомлення останньої страховикові зумовить 
підвищення розміру страхового внеску. Нато-
мість, у страховика є дієвий механізм захисту від 
таких ситуацій: якщо він доведе, що страхуваль-
ник свідомо надав неправдиві відомості про 
предмет договору страхування, або ж приховав 
інформацію, необхідну при укладенні договору, 
страховик має право відмовити у виплаті страхо-
вого відшкодування [3, Ст.25 п.3]. 

Отримання претензії чи позову спричиняє 
виникнення у нотаріуса-страхувальника наступ-
них обов’язків: 1) негайного повідомлення стра-
ховика про отримання претензії; 2) надання 
страховикові всієї доступної йому інформації та 
документації, використовуючи яку можна точно 
визначити причини, хід і наслідки страхового 
випадку, характер та розміри збитків; 3) неви-
знання без згоди страховика вимог майнового 
характеру, які пред’являються йому у зв’язку зі 
страховим випадком. 

Не очікуючи згоди страхувальника (вихо-
дячи з умов договору страхування), страховик 
має право від його імені вступати в переговори з 
потерпілими особами і домовлятися з ними про 
розмір відшкодування, вживати заходи для 
з’ясування обставин і причин страхового випад-
ку; страховик, до того ж може вести справи в су-
дах, господарських судах та інших компетентних 
органах від імені та за дорученням нотаріуса. 

Згідно із законодавством, приватний нота-
ріус зобов’язаний відшкодувати шкоду, заподія-
ну особі внаслідок своїх незаконних дій чи не-
дбалості, в повному обсязі [2, Ст.27] (відшкоду-
вання шкоди в повному розмірі означає відшко-
дування реальних збитків і втраченої вигоди). 
Страхуванням цивільно-правової відповідально-
сті покриваються, як правило, лише реальні (пря-
мі) збитки. Тому втрачена вигода відшкодову-
ється самим страхувальником. 

Розмір страхового відшкодування визнача-
ється шляхом додавання суми заподіяних збитків 
і витрат, здійснених пред’явником претензії, а 
також витрат, здійснених нотаріусом з письмової 
згоди страховика (але в будь-якому разі він не по-
винен перевищувати ліміту відповідальності стра-
ховика). Договором страхування відповідальності 
нотаріусів може встановлюватися також франшиза 
[12, с.351] , яка переважно безумовна. 

Підставою для виплати страхового відшко-
дування в більшості випадків виступає рішення 
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суду з конкретної справи [5, с.370]. Під час роз-
слідування справи клієнт чи третя особа, якій 
було завдано шкоди, повинна довести, що безпо-
середньою причиною зазнаних збитків була по-
милка з боку нотаріуса і що збитків не сталось 
би, якби нотаріус учинив інші дії. 

Якщо внаслідок настання страхового випа-
дку шкода була заподіяна кільком особам і роз-
мір відшкодування перевищує загальний ліміт 
відповідальності, передбачений в договорі стра-
хування відповідальності, страхова виплата здій-
снюється кожному потерпілому пропорційно 
відношенню суми заподіяної шкоди до загально-
го ліміту відповідальності страховика. Як наслі-
док різницю між фактичним розміром заподіяної 
шкоди та страховою виплатою приватний нота-
ріус зобов’язаний компенсувати за рахунок осо-
бистих коштів [5, с.368]. 

Строки виплати страхового відшкодування 
зазначаються в договорі страхування; у ньому ж 
передбачаються і санкції за порушення страхо-
виком обов’язку вчасно виплатити страхове від-
шкодування. Іноді виплата страхового відшкоду-
вання може бути відстрочена, наприклад, у 
зв’язку із тривалим розглядом справи в суді. В 
такому разі страховик відповідальності за затри-
мку виплати не несе. 

Страховик має право відмовити у виплаті 
страхового відшкодування при: виявленні фактів 
обману (подання страховикові неправдивих ві-
домостей); передачі права надання професійних 
послуг особам, які не мали на це законних під-
став; наявності складу кримінального злочину; 
умисних дій, допущених страхувальником. Зу-
мовлено це тим, що страхування професійної 
відповідальності діє як механізм захисту майно-
вих інтересів страхувальника лише при заподі-
янні шкоди внаслідок недбалості чи помилки 
останнього при сумлінному і компетентному 
(курсив наш – В.Н.) виконанні професійних 
обов’язків [14, с.304]. 

Окрім випадків звільнення страховика від 
обов’язку виплатити страхове відшкодування, в 
договорі або у правилах страхування відповіда-
льності передбачаються винятки з переліку стра-
хових випадків. Так, страховим випадком не ви-
знається заподіяння шкоди третім особам внаслі-
док: 1) дій (бездіяльності) страхувальника, 
пов’язаних із порушенням професійної тайни; 2) 
дій (бездіяльності) страхувальника, які не 
пов’язані зі здійсненням нотаріальної діяльності; 
3) дій (бездіяльності) страхувальника, що завда-
ли моральної шкоди третім особам; 4) дій стра-

хувальника у стані алкогольного, наркотичного 
чи токсичного сп’яніння або їх наслідків. 

Дія договору страхування цивільно-право-
вої відповідальності приватних нотаріусів закін-
чується у визначений строк або після виплати 
страхового відшкодування в повному обсязі.  
У випадку втрати страхового інтересу, договір 
страхування підлягає достроковому припиненню. 
На наш погляд, інтерес вважається втраченим 
при припиненні повноважень нотаріуса, напри-
клад, за рішенням суду. При втраті страхового 
інтересу страхувальник зобов’язаний надати 
страховій компанії письмове повідомлення про 
це і документи, які підтверджують причини 
втрати страхового інтересу. Після вирішення всіх 
питань страхувальникові повертається та частина 
страхової премії, яка відповідає строкові, що за-
лишився до закінчення дії договору. 

Висновки. Сучасний стан правової регла-
ментації страхування цивільно-правової відпові-
дальності приватних нотаріусів в України не мо-
жна вважати достатнім та ефективним. На жаль, 
держава в особі законодавця сьогодні усвідомила 
лише економічну мету даного виду страхування. 
Насправді ж страхування цивільно-правової від-
повідальності приватних нотаріусів виступає не 
просто надійним інструментом захисту та відно-
влення прав, порушених у результаті здійснення 
приватної нотаріальної діяльності та державної 
реєстрації прав на нерухомість, але й формує по-
зитивний імідж і захищає ділову репутацію нота-
ріуса. Наявність полісу страхування відповідаль-
ності є додатковим фактором, який формує впев-
неність потенційних клієнтів у фінансовій стабі-
льності та незалежності нотаріуса. Щоправда 
підвищення Законом України «Про нотаріат» 
розміру страхової суми у договорі страхування 
цивільно-правової відповідальності приватних 
нотаріусів до тисячі мінімальних заробітних плат 
все ж таки свідчить про рішучі кроки законодав-
ця на шляху до вдосконалення правового регу-
лювання даного виду страхування. 
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Liability insurance of private notaries in Ukraine 

 
Summary 

In article the main problems of realization in Ukraine liability insurance of private notaries are 
investigated and analyzed. Besides in article positive sides of a studied type of insurance are considered, and 
also basic terms of the contract of liability insurance of private notaries are opened. 
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Страхование гражданско-правовой ответственности частных нотариусов в Украине 
 

Аннотация 
Исследуются истинные предпосылки введения обязательного страхования гражданско-

правовой ответственности частных нотариусов в Украине, раскрываются существенные условия до-
говора, а также порядок его исполнения сторонами. 

Ключевые слова: договор страхования, частный нотариус, гражданско-правовая ответствен-
ность, профессиональная ответственность, страховой случай, лимит ответственности страховщика. 
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ФОРМУВАННЯ  ТА  РОЗВИТОК ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПЕРІОДИЗАЦІЇ 

 
Аналізується процес формування і розвитку цивільного процесуального законодавства на території Укра-

їни з кінця IX – початок XXI ст., визначено критерії його періодизації та виділено основні періоди. 
Ключові слова: цивільні процесуальні норми, цивільне процесуальне законодавство, періодизація, період, 

цивільне судочинство. 
 
Постановка проблеми. Дослідження істо-

рії виникнення та розвитку цивільного процесуа-
льного законодавства в Україні – це можливість 
виявити особливості його функціонування на 
різних історичних етапах, виділити специфічні 
риси процесуальних відносин та їх суб’єктів, 
розкрити зміст процесуальних норм та інститу-
тів, проаналізувати організаційно-правові основи 
цивільного судочинства. Історичний підхід роз-
ширює систему наукових поглядів на природу і 
зміст процесуальних норм, існування яких в різні 
часи обумовлювалося змінами в економічній, 
політичній, правовій, соціальний та інших сфе-
рах життя нашого суспільства. Порівняння ми-
нулого і сучасного цивільного процесуального 
законодавства дозволить визначити, що було 
взято з попереднього досвіду та як адаптовано до 
сучасних життєвих умов і суспільних вимог, 
окреслити коло проблемних питань, які потре-
бують наукового дослідження і вирішення. Без 
узагальнення минулого досвіду неможливо по-
будувати досконале майбутнє. Але це вимагає 
нових методологічних підходів, основу яких по-
винно становити об’єктивний та неупереджений 
аналіз історичної  спадковості тих чи інших пра-
вових явищ, з огляду нашої проблеми – законо-
давства, яке регулювало процесуальний порядок 
розгляду і вирішення цивільних справ в судах. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Розвиток цивільного процесуального законодав-
ства на території сучасної України в різні істори-
чні періоди переважно     досліджувався   пред-
ставниками науки історії держави і права Украї-
ни, як І.А. Безклубим, І.С. Гриценком, В.Д. Гонча-
ренком, А.И. Рогожиним, О.Л. Копиленком,  
В.С. Кульчицьким, М.І. Настюком, В.Я. Тацієм, 
І.Я. Терлюком, Б.Й. Тищиком, А.Г. Маньковим, 
В.В. Момотом, П.П. Музиченком, А.И. Пашуком, 
М.В., Д.О. Романовим, О.О. Шевченко, Ю.С. Ше-
мчушенко, А.С. Чайковським та іншими. 

Але в наукових працях юристів-істориків, у 
питаннях судоустрою і судочинства, перш за все 
увага приділялася висвітленню особливостей 

судочинства у кримінальних справах. Поза ува-
гою залишилася характеристика судового вирі-
шення справ з сімейних, договірних, спадкових, 
торгових та інших відносин.  

Дослідження цивільного процесуального 
законодавства на окремих етапах його розвитку 
здійснювалося представниками науки цивільного 
процесуального права, як І.А. Жеруолісом, Н.М. 
Єфремовою, М.К. Треушніковим, О.Ф. Клейнма-
ном, В.В. Комаровим, М.Х. Хутиз, Н.А. Чечіною 
та іншими. У сучасних наукових дослідженнях 
на рівні монографій, дисертацій, окремих статей 
вже стало правилом розглядати і аналізувати іс-
торичні особливості формування і функціону-
вання окремих положень процесуальних норм, 
інститутів, процедур, що визначали особливості 
судочинства у цивільних справах. Автори у своїх 
наукових працях намагаються виділяти історичні 
етапи (періоди) становлення, розвитку, реформу-
вання цивільного процесуального законодавства 
або його окремих положень. При цьому, на наш 
погляд, простежуеться певна непослідовність 
періодизації у розвитку цивільного процесуаль-
ного законодавства в Україні. Більшість проце-
суалістів відправним моментом вважають другу 
половину XIX століття, тому що саме цей період 
характеризується формуванням цивільного про-
цесуального законодавства,  основою якого став 
Статут цивільного судочинства (1864р.). Інші 
процесуалісти дослідження історії розвитку ци-
вільного судочинства, норм, які його регулюва-
ли, окремих процедур починають з часів Римсь-
кого права,  його рецепції у Європі та поширення 
на процесуальне законодавство України. Про-
стежується і певна історична непослідовність в 
аналізі законодавства яке регулювало порядок 
судочинства у цивільних справах. Отже, питання 
історичної періодизації становлення і розвитку 
цивільного процесуального законодавства  на 
території сучасної України вимагають системно-
го та детального аналізу. 

Метою статті є проведення історичної пе-
ріодизації процесу формування і розвитку циві-
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льного процесуального законодавства на терито-
рії сучасної України на основі якого здійснюва-
лися судочинство в цивільних справах.  

Виклад основного матеріалу. З форму-
ванням державності на території сучасної Украї-
ни з’являються правила поведінки для впорядку-
вання суспільних відносин. Важливе місце в сис-
темі правового забезпечення, виконання та до-
тримання  норм права відігравали судові органи. 
Це історично закономірний процес який вимагав 
правової  визначеності, а саме формування зако-
нів, які приймалися у різні часи. На їх прийняття, 
тривалість дії впливало дуже багато чинників, се-
ред яких можна виділити такі як: політика, еконо-
міка, соціальний склад населення, ідеологія, право-
ва культура, ступінь розвитку державних установ, 
правові реформи тощо. А отже, здійснити універ-
сальний поділ нашої історії права України на пері-
оди достатньо проблематично, враховуючи, що 
критеріями (чи підставами) такого поділу можуть 
слугувати різні  правові чи соціальні явища.  

Зазвичай вивчення історії права в Україні є 
складовою частиною предмета дослідження нау-
ки історії держави і права України або історії 
українського права [5; 6]. Але поза увагою зали-
шаються більш конкретні особливості судо-
устрою і судочинства у справах, які виникали на 
основі конфліктів із приватних, і в деяких випад-
ках з публічних відносин, особливості норм, які 
регулювали саму процедуру судового розгляду 
таких справ. Проведення конкретно-історичних і 
компаративних досліджень лише окремих проце-
суальних норм чи окремих інститутів, процесуа-
льних процедур в науці цивільного процесуаль-
ного права в значній мірі збагачують нашу науку 
новими поглядами, висновками, але одночасно 
породжують невизначеність у моменті форму-
вання процесуальних норм, предмета їхнього 
регулювання, їх значення на певному еволюцій-
ному етапі розвитку права та інститутів. Дослі-
дження і характеристика процесуальних норм, 
які діяли в різні історичні часи на території Укра-
їни, вимагає одночасного застосування як істо-
ричного так і порівняльного методів досліджен-
ня, системного підходу, структурного аналізу, а 
також особливого понятійного-категоріального 
апарату, оскільки законодавство за допомогою 
якого регулювалося судочинство щодо розгляду 
різноманітних соціально-економічних конфліктів 
достатньо тривалий час не містило таких термі-
нів як «цивільне судочинство» або «судочинство 
у цивільних  справах», «судовий розгляд цивіль-
них справ», «позов», «сторони», «позивач і від-
повідач» тощо. Це пов’язується з тим, що до дру-

гої половини XIX століття не розмежовувався 
процес розгляду кримінальних і цивільних справ, 
як окремих видів судочинства. Законодавство 
про процес було єдиним, а отже і процес у суді 
також був єдиним. У ньому не використовувало-
ся багато інших сучасних термінів і понять, але 
вже на ранніх етапах розвитку державності в 
Україні існували судові органи, а отже існувала і 
нормативна урегульованість їх процесуальної 
діяльності. Їх досконалість мала різну ступінь 
формальної визначеності і залежала від рівня 
правового регулювання торгових, сімейних, ро-
динних, соціальних та інших суспільних відно-
син.  Ступінь законодавчої урегульованості слід 
пов’язати з періодами проведення відповідних 
правових реформ, які об’єктивно охоплювали 
процес удосконалення судової системи та проце-
суального порядку вирішення справ у судах. От-
же, підставою періодизації розвитку цивільних 
процесуальних норм і цивільного процесуально-
го законодавства в Україні є відповідні законо-
давчі реформи у сфері судоустрою та судочинст-
ва у  справах, які за змістом та характером були 
такими, що виникали  з життєвих ситуацій і по-
требували судового вирішення.  

Сам термін період має грецьке походження 
(рeriodos) і означає певний проміжуток часу. 
Тобто, це часові межі будь-якого суспільного 
процесу чи явища. У нашому дослідженні понят-
тя періоду буде використано для виокремлення 
самостійних історичних меж функціонування 
процесуальних норм і процесуального законо-
давства на території України яке регулювало по-
рядок судочинства в цивільних справах.  

Періодизація – це поділ процесів розвитку 
на основні, якісно відмінні один від одного, пе-
ріоди у відповідності з об’єктивними закономір-
ностями природи та суспільства [12, c.999].  
З огляду на те, які історичні події впливали на 
процес законотворення у сфері судоустрою і су-
дочинства   можна запропонувати наступні пері-
оди і дати їм загальну характеристику: 

1. Зародження процесуальних норм за часів 
Київської Русі (кінець IXст. - поч. XIV ст.). 

Не підлягає сумніву, що процес формуван-
ня давньоруського права і суду в IX – XI ст. тісно 
пов'язаний з державою, яка як самий міцний в 
суспільстві соціальний фактор представляє со-
бою організовану політичну владу і займається 
вирішенням суспільних справ, що породжуються 
територіальною спільністю населення, оскільки 
суд – перший і невід’ємний атрибут державної 
влади [11, с.76]. 
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Визначним пам’ятником давньоруського 
права, який найбільш повно регулював порядок 
розгляду конфліктів, що виникали в суспільстві,  
став кодифікований збірник «Руська Правда» у 
трьох редакціях: короткої, просторової і скоро-
ченої. У Просторовій Правді містилися норми 
процесуального права, сформовані як законодав-
цем, так і ті, що були відомі практиці протягом 
кількох століть [9,с.53].  

У Руській Правді поряд із застосуванням 
покарань за злочини, застосовувалася майнова 
відповідальність (грошовий штраф, відшкоду-
вання майнової, фізичної, моральної шкоди), а 
також містилися норми на основі яких усувалися 
конфлікти з сімейних відносин.  

Процесуальний порядок притягнення до 
відповідальності був єдиним, оскільки були від-
сутні розмежування між кримінальним та циві-
льним судочинством. Судовий процес за змістом 
був обвинувально-змагальним у якому ще збері-
гався вплив звичаєвих норм та принципу приві-
лейованого становища в суспільстві його учас-
ників (сторін, свідків). 

Для процесу була характерна активність за-
інтересованих у ньому осіб, оскільки сам процес 
був справою самозахисту і самоуправства 
[1,с.165]. Суд виконував посередницьку роль у 
вирішенні конфлікту і будувався на класовій ос-
нові. Процес проходив усно і відкрито. До суду 
могла звернутися потерпіла (чи ображена) особа 
в своїх інтересах чи інтересах інших осіб (членів 
сім'ї, родичів, челяді тощо). Стверджується, що у 
Просторовій Правді навіть містилася назва такої 
особи як «позивач» [14, с.29-39]. Кожна сторона 
відстоювала свою позицію за допомогою систе-
ми доказів: власних пояснень, зізнання, показан-
ня свідка, тілесні ушкодження,сліди на майні, 
суди Божі, судовий поєдинок, жребій. Дослі-
дження доказів, як і оголошення рішення, здійс-
нювалося в усній (словесній) формі. 

2. Цивільні процесуальні норми які діяли на 
території України у кінці ХІV – першій  половині 
ХVІІ ст. 

Виділений період в історії України займає 
значний проміжок часу. У другій половині ХІV 
ст. більшість українських земель знаходилися під 
владою Польського та Литовського князівств, 
Речі Посполитої. Судова система була побудова-
на за класовим та становим принципом. 

З метою створення єдиної правової основи 
для формування загальної судової практики було 
прийнято Литовські статути у трьох редакціях : 
1529 р. («Старий»), 1566р. («Волинський») і 
1588р. («Новий»). Переважна більшість норм 

мали процесуальний зміст і регулювали судо-
чинство у різних судах. 

Судовий процес будувався на змагальних 
засадах – збирання і подання доказів до  суду 
було обов’язком сторін. 

Під юрисдикцію суду підпадало досить 
широке коло цивільних справ: відносини з при-
воду приватної та спільної власності ,сервітути, 
зобов’язальні відносини, шлюбно-сімейні спори, 
спадщина тощо. 

Для судового процесу було характерним : 
порушення справи заінтересованою стороною 
(усно чи письмово); обов’язкове зазначення від-
повідача у справі; звернутися до суду вправі чо-
ловіки з 18 років, а жінки з 15 років , які прожи-
вали окремо від батьків; участь сторін була 
обов’язковою; можливість представництва сто-
рони (« прокуратор», опікун, урядовий захисник, 
адвокат); доказами були документи, речі, пред-
мети, які мали відношення до справи , а також 
показання свідка (було детально врегульовано 
питання допуску та допиту свідка в суді) ; процес 
розгляду справи в суді відбувався усно і відкри-
то; було врегульовано порядок дачі стороною 
власних пояснень сторонами процесу; процес 
завершувався проголошенням рішення. 

На українських землях, які з другої поло-
вини XIV ст. знаходилися під владою Польщі, 
існувала розгалужена судова система. 

Судочинство здійснювалося на основі  зви-
чаєвого права, «Руської Правди», Статутів, маг-
дебурзького права, королівських актів, привілеїв, 
судової практики. 

У загальному для судочинства було харак-
терним: відсутність розмежування його на кри-
мінальний і цивільний процес; звертатись до су-
ду вправі лише особи, які досягли шлюбного ві-
ку; особа у своїй скарзі повинна була зазначити 
відповідача і зміст вимоги, розмір шкоди та до-
кази; участь сторін було обов’язковим; процес 
мав усний характер; доказами були: власні пояс-
нення, показання свідка, предметні докази, при-
сяга, королівські привілеї; процес закінчувався 
письмовим рішенням. 

Утворення Речі Посполитої не здійснило 
суттєвого впливу на судочинство. 

Судова система і судочинство  Черінігово – 
Северщини, які були приєднані до московії, бу-
дувалися за новими законами та порядками. 

У Запорізькій Січі судова система не мала 
законодавчого оформлення. Суди переважно су-
дили за звичаєвим правом і процес був відкри-
тим, усним,  змагальним.  
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3. Цивільне процесуальне законодавство на 
території України в період другої половини  XVII 
ст. - першій половині  XX ст. 

У період національно-визвольної боротьби 
українського народу 1648-1654рр. існувала судо-
ва система, яка відповідала адміністративно-
територіальному поділу Гетьманської держави. 
Як недолік можна відзначити те, що судова сис-
тема мала велику кількість судових установ і во-
ни не були відокремлені від адміністративних. 
Як позитивне можна розглядати усність і відкри-
тість процесу, рівність його учасників, ведення 
процесу на українській мові. 

Судочинство провадилося на основі козаць-
кого звичаєвого права  і в цей період  набули по-
ширення судові прецеденти. Суди також у своїй 
практиці застосовували церковне право, акти геть-
манської влади, магдебурзьке право, гетьманські 
міжнародні договори та інші владні документи.  

Процес розпочинався за усним або письмо-
вим зверненням, у якому  обов’язково зазначало-
ся: сторони; про що спір; докази. Сторонами мо-
гли бути чоловіки, які досягли 18 років, а жінки – 
14 років. Від імені жінок в суді виступали батьки 
або ж чоловік. Лише вдови могли представляти 
інтереси дітей або власні інтереси [4, с.153]. 
Процес здійснювався на змагальних засадах. Пі-
сля входження до складу Московської держави з 
кінця ХVІІ ст. на судочинство поширюється ро-
сійське право. Як і раніше процес не мав поділу 
на цивільний і кримінальний. Процес у суді ре-
гулювався указом «Про форму суду» (1723 року), 
законодавчими актами: «Процес короткий приказ-
ний….» (1743 р.), «Права, за якими судиться мало-
російський народ» (1743 р.). Процес був відкритим 
і проходив в усній формі. Сторони мали різні на-
зви, але у ХVIII їх починають називати відповідно 
«позивач» і «відповідач». Участь сторін була 
обов’язковою і сторони давали присягу. Ведення 
судової документації покладалося на судову кан-
целярію. У процес введено доказ-висновок експер-
та. Допускалося оскарження рішення суду.  

На західних територіях сучасної України з 
ХVIII ст. починає діяти законодавство Австрій-
ської імперії (цивільний процесуальний кодекс  
1796р. і  1825 р.). 

У другій половині ХІХ ст. було проведено 
судову реформу. Після прийняття  Статуту циві-
льного судочинства (1864 р.) було відокремлено 
цивільний та кримінальний процеси. Цивільне 
судочинство набуло більш цивілізованої та де-
мократичної форми. Закріплено принципи глас-
ності, публічності, усності, змагальності. Вста-
новлювалися скорочені строки розгляду справи. 

Введено три види проваджень: позовне, виконавче 
та охоронне. Статутом передбачалося апеляційне і 
касаційне оскарження судових рішень. Більш дета-
льно регламентувався процес розгляду справи, по-
дання і дослідження доказів, розширено процесуа-
льні права сторін( тямущих) тощо. 

 4. Цивільне процесуальне законодавство 
України в період після 1917 р. до 1991 р.  

 Цей період характеризується становлен-
ням «радянського» або «соціалістичного» права.  

На території України цивільне судочинство 
здійснювалося на основі «Тимчасового положення 
про народний суд і революційних трибуналів укра-
їнської РСР». (1919 р.), Положення Ради народних 
комісарів «Про народний суд» (1920 р.), «Тимчасо-
вої інструкції про основні норми цивільного про-
цесу» (1923 р.), циркулярів НКЮ УРСР. 

У 1924 р. прийнято ЦПК УРСР. У цивіль-
ний процес запроваджені слідчі засади, суду від-
водилася активна роль. Процес був спрощеним.  

У 1929 р. набрав чинності новий ЦПК 
УРСР. У ньому не знайшли закріплення завдання 
цивільного судочинства,  ряд принципів не зафі-
ксовано у змісті процесуальних норм, були від-
сутні ряд стадій судочинства, більшість процесу-
альних дій суду не обмежувалися строками, по-
силювалася активність суду тощо. Деякі інститу-
ти були детально регламентовані: представницт-
во, докази, видача судового наказу, виконання 
рішень суду тощо.  

З часом до ЦПК УРСР було внесено велику 
кількість змін та доповнень. 

У 1963 році прийнято новий ЦПК УРСР, 
який став найбільш досконалим законодавчим ак-
том, як з точки зору юридичної техніки, так і зміс-
ту його інститутів і окремих норм [10, с.82; 8, с.23]. 

У цілому ЦПК 1963 року був суттєвим і про-
гресивним кроком у регламентації цивільного су-
дочинства. Разом з тим він не уникнув цілого ряду 
недоліків, які були в попередньому законодавстві. 

Основними характерними рисами ЦПК 
1963р. були: формування судових інстанцій від-
повідно до трирівневої системи  суддів, що по-
вторює адміністративно-територіальний устрій; 
створення єдиного процесу в першій інстанції; 
введення інституту народних засідателів; актив-
на участь прокурора в цивільному процесі; від-
сунення на другорядний план діяльності адвока-
та; надмірна активність суду і недостатність прав 
сторін на розпорядження; впровадження прин-
ципу розгляду цивільних справ в інтересах 
з’ясування правди (об’єктивної істини); створен-
ня одноступеневої системи оскарження; запрова-
дження інституту протесту на предмет законнос-
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ті судових рішень [8, с.25]. У ЦПК 1963 р. закрі-
плювалася ціла система принципів, встановлю-
валися провадження (позовне, справи з адмініст-
ративно-правових відносин, окреме), передбаче-
но види засобів доказування, передбачалося кі-
лька форм перегляду судових рішень тощо. У 
цілому ЦПК структурно будувався за системою 
позовної форми захисту. 

5. Цивільне процесуальне законодавство 
України з часу проголошення незалежності 
(1991р.) по теперішній час. 

Отримання Україною незалежності стало пе-
редумовою формування нового законодавства, у 
тому числі  в сфері судоустрою і цивільного судо-
чинства. Орієнтація України на міжнародні стан-
дарти в сфері судочинства, проведення судово-
правової реформи, зміцнення судової влади та за-
безпечення її незалежності створювали передумови 
для удосконалення цивільного судочинства. 

До прийняття нового кодексу, до ЦПК 
1963р., було внесено цілий ряд істотних змін і 
доповнень. У першу чергу, було змінено основні 
підходи щодо сутності цивільного судочинства у 
напрямку його демократизації і гуманізації, по-
будови на змагальних засадах, запровадження 
нових процедур і удосконалення існуючих. До 
прийняття нового ЦПК більшість положень ЦПК 
1963 р. пройшли серйозну практичну  апробацію, 
показали свою життєздатність  та ефективність. 

Наступний ЦПК України було прийнято 18 
березня 2004 року і введено в дію з 1 січня 2005 
року. Він принципово відрізнявся від попере-
днього ЦПК структурою, змістом процесуальних 
норм, запровадженням нових процедур, розши-
ренням процесуальних прав учасників процесу 
та гарантій їх забезпечення та ін.  

Основними рисами нового ЦПК стали : пе-
редбачено нову мету і завдання; запровадження 
засад змагальності; забезпечення активності сторін; 
деталізовано інститут доказів і доказування ; пе-
редбачено нові інститути і процедури; удосконале-
но систему оскарження судових рішень та інше. 

З іншої сторони ЦПК 2004 р. не усунув де-
яких недоліків, а отже до його норм були внесені 
зміни та доповнення. 

Висновки. Судочинство як форма вирі-
шення життєвих конфліктів між людьми вимага-
ла свого нормативного оформлення.  Це важли-
вий вид державної діяльності. Формування і роз-
виток цивільного процесуального законодавство, 
яке регулювало один із видів судочинства, має 
свої історичні корені. Дослідження окремих пе-
ріодів становлення, розвитку і удосконалення 
цивільного процесуального законодавства в 

Україні дає можливість охарактеризувати судо-
чинство в різні роки, вирішити питання про його 
ефективність, життєву тривалість та доскона-
лість окремих інститутів і процедур, порівняти 
минуле і теперішнє, вирішити питання про те, 
що було взято з минулого досвіду, та прослідку-
вати тенденції його хронологічного розвитку. 

Періодизація розвитку цивільного процесу-
ального законодавства передбачає його поділ на 
певні періоди  становлення, удосконалення, роз-
витку, виділених за певними особливостями за-
конодавства та здійснюваними законодавчими 
реформами. З огляду на це, виділено наступні 
періоди: 1) зародження процесуальних норм за 
часів Київської Русі (кінець ІХ початок XIV ст.); 
2) цивільні процесуальні норми, які діяли на те-
риторії України у кінці ХІV – першій половині 
XVII ст.; 3) цивільне процесуальне законодавст-
во на території України в період другої половини 
XVII ст. - першій половині  XX ст.; 4) цивільне 
процесуальне законодавство України після 1917 
року до 1991 року; 5) цивільне процесуальне за-
конодавство України з часу проголошення неза-
лежності (1991р.) – по теперішній час. 
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ВИДИ  РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 

Досліджуються питання поділу речових доказів на види, дається характеристика особливостей прямих і 
побічних, первісних і похідних речових доказів, їх взаємозв’язок. Обґрунтовується практичне значення поділу 
речових доказів на окремі види. 

Ключові слова: види речових доказів, прямі та побічні речові докази, первісні та похідні речові докази.  
 
Постановка проблеми. Дискусійним пи-

танням в теорії цивільного процесуального права 
є класифікація речових доказів, які можуть до-
сліджуватися судом у процесі здійснення судо-
чинства в цивільних справах, тобто зведення їх у 
систему, зумовлену правильним, планомірним 
розташуванням та взаємним зв’язком, розподіл їх 
на групи за спеціальними ознаками і властивос-
тями. Саме здійснення вичерпної та всебічної кла-
сифікації речових доказів у цивільному процесі 
сприятиме виявленню особливостей окремих видів 
доказів, урахування яких важливо у процесі зби-
рання, дослідження й оцінки, що забезпечить пра-
вильне використання понять і термінів.   

Ступінь наукової розробки проблеми. 
До дослідження окресленої проблеми в різні ча-
си підходили дослідники як теоретичних, так і 
процесуальних наук, таких як М. Г. Авдюков,  
С. С. Алексеєв, Р. С. Бєлкін, С. С. Бичкова,  
Ю.В. Білоусов, А. Т. Боннер, С. В. Васільєв,  
Є. В. Васьковский, А. П. Вєршинін,  С. В. Нікі-
тін, Ю. К. Осипов, В. К. Пучинский, В. В. Кома-
ров, В. А. Кройтор, С. В. Курильов, Л. Ф. Лісни-
цька, Д. Д. Луспеник, І. В. Решетнікова, Б. К. Ри-
жов, Т. В. Сахнова, В. І. Тертишніков, М. К. Треу-
шніков, Ф. Н. Фаткуллін, С. Я. Фурса, Т. В. Цюра, 
Д. М. Чечот, Н. О. Чечіна та інші. Але на сьогодні 
так і залишаються дискусійними питання щодо 
визначення критеріїв класифікації речових доказів, 
оскільки в такому випадку, якщо класифікація 
будь-якого правового феномену здійснена опти-
мально, тоді вона набуває не лише наукового, але 
й практичного значення, стає зрозумілою і доступ-
ною для будь-якого фахівця правоохоронної сфе-
ри, досить зручною й ефективною у використанні. 

Метою цього наукового дослідження ви-
ступає ґрунтовний та всебічний  аналіз класифі-
кації речових доказів шляхом аналізу існуючих у 
теорії цивільного процесуального права різнови-
дів, так і через формулювання авторських крите-
ріїв для розподілу речових доказів на види.  

Виклад основного матеріалу Поділ речо-
вих доказів повинен здійснюватися за певними 
критеріями, істотними для складових його видів, 

що дозволяє виявити між ними відмітності та 
подібності, поглибити процес пізнання та дозво-
ляє системно підійти до явищ, що вивчаються. 
Адже багатопланове значення класифікації речо-
вих доказів має засвідчити той факт, що провес-
ти поділ речових доказів за однією ознакою чи 
властивістю неможливо, враховуючи те, що не-
доцільно протиставляти одні докази іншим.  

Необхідно  визначати класифікацію речових 
доказів, як поділ їх на види, а окремих видів – на 
підвиди, що дозволить більш глибоко вивчити 
окремі докази, їх позитивні та негативні риси, ви-
явити недоліки для процесу досягнення істини. 

Спроби здійснити класифікацію доказів у 
процесі відправлення правосуддя здійснювалося 
вітчизняними науковцями та науковцями різних 
зарубіжних країн. Зокрема, у доказовому праві Ан-
глії і США, за словами В. К. Пучинського, судові 
докази розподіляються на усні і письмові; прямі й 
непрямі; безпосередні і опосередковані; первинні і 
вторинні; доброякісні й недоброякісні; справжні й 
несправжні; кращі докази тощо [1, с. 177 - 178].  

Тим не менше, заслуговують уваги погляди 
тих учених-процесуалістів, які в основу класифі-
кації і розподілу доказів на групи обирають такі 
важливі критерії, як джерела їх отримання, меха-
нізм формування, відношення до предмета дока-
зування або обставин, що підлягають встанов-
ленню тощо. Так, на переконання А. О. Власова, 
найбільш вичерпними в юридичній літературі є 
такі види класифікації речових доказів: первинні 
і похідні, прямі і побічні [2, с. 184]. 

Розширює цю класифікацію В. В. Молчанов, 
який доповнює перелік різновидів речових доказів 
наступними класифікаціями: 1) характером зв’язку 
змісту доказу із фактом, що підлягає доказуванню; 
2) процесом формування відомостей про факти; 3) 
за джерелом доказів [3, c. 131 - 132]. 

Розглянемо ці класифікації та сформовані в 
їх результаті різновиди речових доказів більш 
детально. 

Характер зв’язку доказу з обставинами, що 
підлягають установленню, зумовлює наявність 
прямих і непрямих (побічних) доказів. Чимало 



Види  речових доказів у цивільному процесі 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 644. Правознавство. 89 

дослідників  вважають, що доказ може бути без-
посередньо пов'язаний з обставинами, що вста-
новлюються. Саме тому такий доказ прийнято 
називати прямим. За правилом, прямий доказ має 
безпосередній зв'язок, що встановлює або спрос-
товує наявність певної обставини. Докази, за до-
помогою яких не можна дійти однозначного ви-
сновку про наявність або відсутність будь-якого 
факту, називаються непрямими. Для підтвер-
дження обставини недостатньо посилатися лише 
на один непрямий доказ [4, с. 121]. 

 Як правило, вчені одностайні у визначенні 
термінів «прямий речовий доказ» та «побічний 
речовий доказ».  

Так, прямі речові докази - це ті докази, які 
безпосередньо (прямо і однозначно) вказують на 
обставини (факти), що входять до предмету до-
казування [5, с. 185]. Отже, проблем щодо понят-
тя та визначення ролі та значення прямих доказів 
у науці цивільного процесуального права в силу 
їх однозначності та вірогідності, як правило, не 
виникає. Інакша ситуація складається з викорис-
танням в цивільному судочинстві непрямих, тобто 
побічних доказів, які в результаті своєї так би мо-
вити похідної природи об’єктивно створюють чи-
мало теоретичних та практичних проблем у засто-
суванні цих доказів у конкретній цивільній справі.  

Побічними доказами є такі докази, які без-
посередньо не вказують на факт (обставину), що 
входить до предмета доказування, а має з ним 
лише опосередкований, багатозначний зв'язок [6, 
c. 6]. Зазначимо, що  багатозначність передбачає 
зв'язок доказів з необхідним фактом, але не ви-
ключає зв’язку цього доказу з іншим фактом. 
Відповідно зі змісту побічного доказу може бути 
зроблено, як мінімум, два однаково вірогідних 
висновки про наявність або відсутність факту, 
що входить до предмета доказування у цивільній 
справі. При цьому, з особливостей побічних до-
казів виникає принципово важливий висновок: 
одного побічного доказу недостатньо для дове-
дення необхідного факту, оскільки якесь з мож-
ливих припущень, що випливає зі змісту цього 
доказу, хибне, тому для достовірного висновку 
про наявність чи відсутність факту необхідне не 
одне, а декілька побічних доказів у сукупності. 
Отже, побічний доказ указує лише на побічний 
факт, а тому юридичного значення він набуває в 
органічному взаємозв’язку з іншими доказами. 

Справді, встановити обставини справи за 
допомогою непрямих доказів складніше, ніж при 
прямих доказах, однак непрямі докази не можна 
вважати другорядними, доказами другого сорту. 
Ці докази досить часто трапляються у процесі 

розгляду справ і внаслідок правильного їх вико-
ристання можна отримати достовірні висновки. 
Тому зв'язок побічних доказів між собою, як 
слушно зазначає О. І. Трусов, повинен бути та-
ким, щоб усі вони були ланками одного ланцюга: 
при випаданні однієї ланки розпадається весь 
ланцюг, утрачає значення кожен побічний доказ 
окремо [7, с. 65]. 

Отже, проведене нами дослідження дозво-
ляє сформулювати наступні висновки: прямі ре-
чові докази - це ті докази, які безпосередньо 
(прямо і однозначно) вказують на обставини 
(факти), що входять до предмета доказування, а 
також це ті докази, які мають з необхідним фак-
том однозначний зв’язок, який дозволяє зробити 
висновок про наявність цього факту. 

Зі змісту побічного доказу може бути 
зроблено як мінімум два однаково вірогідних 
висновки про наявність або відсутність факту, 
що входить до предмету доказування у справі. 
Крім цього, з особливостей побічних доказів слідує 
принципово важливий висновок: одного побічного 
доказу недостатньо для доведення необхідного фа-
кту, оскільки якесь з можливих припущень, що 
випливає зі змісту цього доказу, є невірним. Тобто 
ці докази дають підстави лише для припущення 
про існування факту, що досліджується. 

Проаналізувавши ставлення науковців до 
поділу речових доказів на первісні та похідні, 
вважаємо за потрібне сформулювати власне ав-
торське визначення цих понять. Отже: 

- Первісні речові докази у цивільному су-
дочинстві – це предмети матеріального світу (як 
правило, оригінали), які є носіями інформації про 
обставини, що мають значення для справи в силу 
безпосереднього і первинного впливу на них до-
казових фактів. 

- Похідні речові докази у цивільному су-
дочинстві – це предмети матеріального світу (як 
правило, копії), які є носіями інформації про об-
ставини, що мають значення для справи в силу 
непрямого, а опосередкованого впливу на них 
доказових фактів. 

Дослідники цивільного процесуального 
права одностайні в тому, що  використання в 
процесі доказування первинних доказів доціль-
ніше, оскільки наявність проміжкових ланок при 
формуванні доказів, по-перше, може призвести 
до викривлення доказової інформації, по-друге, 
вплинути на створення у суду власної думки від-
носно обставин справи. Через це суд повинен 
прагнути до використання первинних доказів, 
адже очевидно, що похідні речові докази суд 
може витребувати тільки за відсутності первин-
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них. У зв’язку цим, вважаємо одночасне викори-
стання в судочинстві у конкретній справі пер-
винного і похідного від нього доказу беззмістов-
ним і неприпустимим. 

Поряд з досить поширеними класифікація-
ми речових доказів у цивільному процесі, висло-
влювались науковцями і так би мовити власні 
пропозиції щодо класифікації речових доказів. 

Наприклад, В. В. Гордєєв, В. К. Колпаков 
залежно від характеру інформації, що отримує 
суб’єкт застосування, речові докази можуть бути 
переробленими (концентрованими) і звичайни-
ми. Останні надходять до суб’єкта без обробки, у 
тому вигляді та стані, у якому вони були отрима-
ні особою, яка їх передає [8, с. 19]. Окрім цього, 
О. Г. Давтян пропонує за процесуальною фор-
мою та в залежності від виду доказування розрі-
зняти суворі та вільні докази. Суворими назива-
ються речові докази, які отримуються в резуль-
таті огляду речових доказів тощо. Натомість ві-
льні речові докази не пов’язані відповідною про-
цесуальною формою і тому можуть бути вилуче-
ні з офіційних джерел пізнання [9, с. 67]. 

Враховуючи певний консерватизм доктри-
ни цивільного процесуального права та усталену 
практику застосування положень цивільного 
процесуального законодавства, вважаємо, що 
наведені вище так звані «неординарні» класифі-
кації речових доказів у цивільному судочинстві 
насправді не базуються на достатньому аналіти-
чному підґрунті і не враховують ту роль, яку ви-
конують саме речові докази у процесі здійснення 
правосуддя в цивільних справах. 

Отже, на підставі аналізу існуючих у про-
цесуальних науках поглядів вітчизняних і зару-
біжних учених-процесуалістів, у поєднанні з ана-
лізом норм чинного Цивільного процесуального 
кодексу України та судовою практикою, дозво-
ляє нам здійснити спробу розробки власних ав-
торських класифікацій речових доказів. 

Пропонується здійснювати класифікацію 
речових доказів за процесуально-правовою озна-
кою позовів, що розглядаються судом у порядку 
позовного провадження: 1) речові докази, що 
містять інформацію про обставини справи і ви-
користовуються при розгляді та вирішенні позо-
вів про присудження (виконавчих позовів); 2) 
речові докази, що містять інформацію про обста-
вини справи і 3) використовуються при розгляді 
та вирішенні перетворювальних позовів (кон-
ститутивних позовів); речові докази, що міс-
тять інформацію про обставини справи і викори-
стовуються при розгляді та вирішенні позовів 

про визнання (установчих позовів), які можуть 
бути двох підвидів: 

- речові докази, які досліджуються судом 
при вирішенні позитивних позовів про визнання; 

- речові докази, які досліджуються судом 
при вирішенні негативних позовів про визнання. 

Окрім вищенаведеного, вважаємо за доці-
льне запропонувати ще одну авторську класифі-
кацію речових доказів у цивільному судочинстві. 
Зокрема, проведене нами ґрунтовне наукове до-
слідження найбільш поширених розподілів речо-
вих доказів на різновиди дозволяє нам стверджу-
вати, що будучи носіями інформації про обста-
вини, що мають значення для справи, предмети 
матеріального світу (інакше кажучи, речові дока-
зи) сприймають на собі відбитки цих відомостей 
про факти в абсолютно різноманітні способи. 
Вплив такої інформації може бути накладений на 
відповідний об’єкт зовнішнього світу або в при-
родний, максимально органічний для даного 
предмету спосіб (наприклад, відбитки пальців чи 
сліди взуття на гладкій поверхні), або можуть 
мати характер цільового використання певного 
речового доказу за його функціональним при-
значенням (зокрема, зовнішні зміни обладнання, 
що залучене в професійній діяльності позивача 
чи виробничому процесі відповідача). 

Отже, за характером впливу інформації  на 
речові докази про обставини, що мають значення 
для справедливого, неупередженого та своєчас-
ного розгляду і вирішення цивільних справ, про-
понуємо таку класифікацію: 1) речові докази, які 
зазнали органічного впливу інформації про об-
ставини, що мають значення для справедливого, 
неупередженого та своєчасного розгляду і вирі-
шення цивільних справ; 2) речові докази, які за-
знали функціонального впливу інформації про 
обставини, що мають значення для справедливо-
го, неупередженого та своєчасного розгляду і 
вирішення цивільних справ; 3) речові докази, які 
зазнали природнього впливу інформації про об-
ставини, що мають значення для справедливого, 
неупередженого та своєчасного розгляду і вирі-
шення цивільних справ. 

При цьому треба мати на увазі, що будь-які 
підходи до класифікації, визначення її критеріїв, 
віднесення доказів до тих чи інших видів і груп 
мають досить умовний характер і залежать від 
конкретних обставин, встановлення і доказуван-
ня яких відбувається. Один і той самий доказ 
може бути віднесений до одного чи іншого їх 
різновиду, і жоден науковець чи практик ніколи 
не визначать раз і назавжди конкретний речовий 
доказ лише в одній єдиній їх групі. 
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Висновки. Класифікація речових доказів - 
це науково-теоретичне групування предметів 
матеріального світу у різновиди, яке, відповідно до 
вимог цивільного процесуального законодавства, 
здійснюється за певними критеріями, які прита-
манні змісту, формі, джерелам або іншим характе-
рним ознакам речових доказів, з метою упорядку-
вання і систематизації останніх заради їх оптима-
льного використання в цивільному судочинстві.   
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value of division of material proofs is grounded on separate kinds.  
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Аннотация 
 Исследуются вопрос разделения вещественных доказательств на виды, дается характеристика 

особенностей прямых и побочных, первобытных и производных вещественных доказательств, их 
взаимосвязь. Обосновывается практическое значение разделения вещественных доказательств на от-
дельные виды.  
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тельства, первобытные и производные вещественные доказательства. 
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ПОНЯТТЯ ВІДВЕДЕННЯ, ЯКЕ ПРИПИНЯЄ ЦИВІЛЬНЕ СУБ'ЄКТИВНЕ ПРАВО ВИМОГИ 
КРЕДИТОРА, ЩО РАНІШЕ ВИНИКЛО 

 
Ідеться про відведення, яке припиняє цивільне суб'єктивне право вимоги кредитора, що раніше виникло 

(правоприпиняюче відведення). При цьому аналізуються такі поняття, як: заміна кредитора або боржника в зо-
бов'язанні, оспорюваність, визнання судом правочину недійсним (із застереженням), розірвання договору, ви-
знання договору неукладеним, відпадіння підстави правочину та припинення зобов'язання. 

 
Постановка проблеми. Правоприпиняючі 

відведення (rechtsvernichtende Einwendungen, 
правопогашающие возражения, destroy objection) 
разом з правоперешкоджаючими відведеннями є 
одним із різновидів матеріально-правового від-
ведення в цивільному праві, яке пред'являється, 
точніше – ex officio та ipso jure застосовується, як-
що для цього є підстави, тоді, коли, зокрема, вису-
нення заперечення в ш. с., в основі якого було при-
пущення про можливість пред'явлення правопере-
шкоджаючого відведення, виявилося невдалим. 
Тому розгляд їх змісту утворює наступну актуаль-
ну проблему після розгляду змісту правоперешко-
джаючого відведення (про останнє див. нашу стат-
тю в попередньому випуску Наукового вісника 
Чернівецького університету). 

Стан дослідження проблеми. Я. Шапп 
визначає правоприпиняюче відведення як нега-
тивні "передумови, при наявності яких обґрунто-
ваний та такий, що виник через відсутність яких-
небудь перешкод, правіж (Anspruch) стає недійс-
ним" [1, с. 34] або як такі негативні передумови, 
за наявності яких обґрунтований та такий, що 
спочатку виник, правіж припиняється [2, с. 51]. 
Правіж (рос. притязание) в такому разі розумі-
ється не як право на захист [3, с. 127; дет. див., 
напр.: 4], а як право зажадати від іншої особи дії 
або утримання від дії (§ 194 німецького ЦК) 
[див.: 5, с. 37], тобто як право вимоги [про 
історію утворення поняття див.: 6]. 

Метою статті є виклад змісту матеріально-
правового відведення, яке припиняє цивільне 
суб'єктивне право вимоги кредитора, що раніше 
виникло (правоприпиняюче відведення). 

Методом обрано структурний аналіз пра-
воприпиняючого відведення як сукупності пев-
ного роду обставин, що мають відповідне право-
ве значення. Під відповідним правовим значен-
ням розуміється визнання правопорядком недій-
сності суб'єктивного права вимоги або здійсни-
мості суб'єктивного права заперечення в ш.с. бо-
ржника, на основі правоприпиняючих обставин. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Суб'єктивне право вимоги кредитора, яке ра-
ніше виникло, зокрема через те, що у боржника 
немає правоперешкоджаючого відведення, проте, 
звичайно, не лише із-за цього, може, тим не ме-
нше, бути недійсним з іншої підстави. Це пояс-
нюється тим, що предметне значення цивільно-
правового відведення складне, тому включає в 
себе поряд з поняттям перешкоди, а також по-
няття припинення. У такому разі йдеться про 
припинення суб'єктивного права вимоги креди-
тора. На основі зазначеного можна говорити про 
синкретичний інститут недійсності суб'єктивного 
права вимоги кредитора [7, с. 134], який може 
вважатися іншим синонімічним виразом поняття 
матеріально-правового відведення в цивільному 
праві, оскільки двоєдина природа цивільно-
правового відведення полягає в тому, що воно є 
констатацією, з погляду кредитора, недійсності 
права вимоги, а з погляду боржника, одночасно, 
– здійснимості права заперечення в ш. с. 

До правоприпиняючих відведень можна 
віднести інститути заміни кредитора або борж-
ника в зобов'язанні, оспорюваність, визнання су-
дом правочину недійсним (із застереженням), 
розірвання договору, визнання договору неукла-
деним, відпадіння підстави правочину та припи-
нення зобов'язання [пор.: 8, с. 23]. 

Заміна кредитора або боржника в зобов'я-
занні. Аналіз цесії став одним із стимулів утворен-
ня поняття правежу Б. Віндшайдом у 1856 р. [9, с. 
8]. Зрозуміло, що при цьому йдеться про зворотний 
бік цього поняття, оскільки заміна кредитора (та 
боржника) в зобов'язанні є одним із видів право-
припиняючого відведення. 

Укладення договору цесії чи делегації, так 
само й як перехід права вимоги в силу закону, не 
призводить до припинення початкового зобов'я-
зання, проте можуть в кінцевому рахунку стати 
підставою для захисту первісного кредитора чи 
боржника. Це буде мати місце, наприклад, у до-
говорі цесії тоді, коли це початкове зобов'язання 
було в момент відступлення дійсним (ст. 519 ЦК 
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України). Отже, посилання первісного кредитора 
на дійсність відступленого права вимоги на пев-
ний момент може свідчити, що в такому разі 
йдеться про правоприпиняюче відведення, оскі-
льки в такому разі у нього, як тепер потенційно-
го боржника, є здійсниме суб'єктивне право за-
перечення в ш. с., яке обґрунтоване на підставі 
відповідної статті, яка може інтерпретуватися як 
визнання правопорядком умовного припинення 
участі первісного кредитора у виконанні відсту-
пленого права вимоги. 

Оспорюваність. Незважаючи на те, що пра-
вочин, який оспорюється, вважається недійсним за 
загальним правилом з моменту його вчинення (ч. 1. 
ст. 236 ЦК України), все ж існують переконливі, 
хоча й дискусійні, підстави відносити оспорюва-
ність до правоприпиняючих відведень.  

Оспорюваність правочину може мати міс-
це внаслідок різного роду підстав, наприклад, 
помилки (ст. 229 ЦК) та ін. Оспорюваність роз-
глядається в контексті правоприпиняючого, а не 
правоперешкоджаючого відведення тому, що 
правочин у такому разі виникає, проте лише в 
умовний спосіб. Такою умовою є потенційна 
можливість визнання судом правочину недійс-
ним, яка в той самий час, як це випливає із логі-
чного аналізу відповідних алетичних модальнос-
тей, у т. ч. випадковості, є потенційною можли-
вістю невизнання судом правочину недійсним. 
Очевидно, що до того моменту, коли суд визнає 
правочин недійсним, він є умовно дійсним, а то-
му відповідне негативне рішення потрібно інтер-
претувати як основу для правоприпиняючого 
відведення, оскільки суд, визнаючи правочин 
недійсним, тим самим його припиняє. 

В и з н а н н я  с у д о м  п р а в о ч и н у  н е -
д і й с н и м  ( і з  з а с т е р е ж е н н я м ) .  На відмі-
ну від оспорюваності (чи, із застереженнями, ні-
кчемності) правочину визнання судом правочину 
недійсним відбувається на іншій логічній підста-
ві. Йдеться про те, що правочин не є можливо 
недійсним, а можливо дійсним, тобто оспорюва-
ним, й не про те, що з необхідністю правочин є не-
дійсним (нікчемний правочин), а про те, що право-
чин дійсно є недійсним, проте для цього потрібне 
винесення судового рішення. Тобто в першому ви-
падку йдеться про випадковий характер (недійсно-
сті) правочину, в другому – про необхідний, а в 
останньому – про можливий характер. Усе ж ви-
знання правочину недійсним може розглядатися в 
певних випадках і як правоперешкоджаюче відве-
дення (наприклад, удаваний правочин). 

Р о з і р в а н н я  д о г о в о р у ,  в и з н а н н я  
д о г о в о р у  н е у к л а д е н и м .  Розірвання до-

говору та визнання його неукладеним прийнято 
розглядати поза рамками інституту недійсності 
правочину [10, с. 525]. Вони мають місце тоді, 
коли йдеться про неналежне виконання або про 
невиконання його умов. Це означає, що двосто-
ронній правочин, яким визначені відповідні умови, 
є дійсним, для того щоб у відповідної його сторони 
виникло відповідне заперечення у ш. с. потрібно 
такий правочин припинити, а, отже, в такому разі 
йдеться про правоприпиняюче відведення. 

В і д п а д і н н я  п і д с т а в и  п р а в о ч и -
н у .  Відпадіння підстави правочину є новим для 
вітчизняної цивілістики інститутом, який проте 
детально визначений в цивілістиці німецькій. 
Так, під відпадінням підстави правочину німець-
кі юристи розуміють "відведення через неочіку-
вані, перемінливі обставини" [8, с. 92]. Це відве-
дення є правоприпиняючим аналогічно до того, 
що було сказано нами про розірвання договору 
та визнання його неукладеним. 

П р и п и н е н н я  з о б о в ' я з а н н я .  Той 
факт, що інститут припинення зобов'язання мо-
жна розглядати під кутом зору існування в його 
рамках правоприпиняючого відведення, прояв-
ляється вже в назві відповідного інституту. 

Цивільно-правове зобов'язання є змістом 
цивільно-правового відношення, поряд із цивіль-
но-правовим управненням. Наявність підстав для 
його припинення є одночасно наявністю підстав 
для припинення управнення кредитора, а, отже, 
припинення зобов'язання боржника є одночасно 
припиненням управнення кредитора, яке, з одно-
го боку, є визнанням недійсності суб'єктивного 
права вимоги кредитора, та, з іншого, визнанням 
здійснимості суб'єктивного права заперечення в 
ш. с. боржника, причому останнє виникає вже 
після того, як зобов'язання (відповідно – управ-
нення) виникло – в момент припинення зобов'я-
зання (, або управнення). Тому такий різновид 
відведення є правоприпиняючим відведенням. 

Пояснити в загальному ту роль, яку віді-
грає інститут припинення зобов'язання з погляду 
його інтерпретації як правоприпиняючого відве-
дення, можна на прикладі наступної неможливо-
сті виконання зобов'язання (ст. 607 ЦК України). 
Легальне визначення, яке міститься в ч. 1 ст. 607 
ЦК: "Зобов'язання припиняється неможливістю 
його виконання у зв'язку з обставиною, за яку 
жодна зі сторін не відповідає", – можна перефо-
рмулювати у формі умовного судження, яка є 
властивою формою основних норм цивільного 
права, так: якщо виконання неможливе у зв'язку з 
обставиною, за яку жодна зі сторін не відпові-
дає, то зобов'язання припиняється (= то цивіль-
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не правовідношення недійсні цивільне право ви-
моги недійсні), а це означає, що наступна об'єк-
тивна неможливість виконання зобов'язання тяг-
не за собою припинення зобов'язання як цивіль-
но-правового відношення, і, тим, – припинення 
суб'єктивного права вимоги кредитора, та свід-
чить одночасно про виникнення здійснимого 
права заперечення у ш. с. боржника, яке в дано-
му випадку буде мати форму правоприпиняючо-
го відведення. Останнє означає, що замість тра-
диційного цивільно-правового відношення вини-
кає цивільно-правове відношення sui generis, у 
якому недійсному праву вимоги кредитора про-
тистоїть здійсниме право заперечення в ш. с. бо-
ржника, яке виникає внаслідок припинення тра-
диційного правовідношення (правоприпиняюче 
відведення). 

Як висновок, викладений вище загальний 
аналіз інститутів, які в сукупності утворюють 
зміст правоприпиняючих відведень, дозволяє 
визначити відповідне поняття на досягнутому 
рівні абстрагування так: правоприпиняюче від-
ведення групує навколо себе такі інститути, як: 
заміна кредитора та боржника в зобов'язанні, 
оспорюваність, визнання судом правочину не-
дійсним (із застереженням), розірвання договору 
та визнання договору неукладеним, відпадіння 
підстави правочину, а також припинення зобов'я-
зання, у т. ч. наступну неможливість виконання 
зобов'язання, – на підставі спільного правового 
ефекту: відносної недійсності правочину та при-
пинення зобов'язання, а тому і недійсності су-
б'єктивного права вимоги. 

 Правоприпиняючі відведення впливають на 
існування цивільного правовідношення інакше, ніж 
правоперешкоджаючі відведення. Мається на увазі 
той факт, що правоприпиняюче відведення зводить 
нанівець виникле правовідношення після його ви-
никнення, а не до виникнення. 

Правовим ефектом правоприпиняючого 
відведення як факту є недійсність суб'єктивного 
права вимоги кредитора, або констатація здійс-
нимості суб'єктивного права заперечення у ш.с. 
боржника, на основі відповідних обставин, які 
відрізняються від обставин, які викликають до 
життя правоперешкоджаючі відведення. Поєд-
нання такого роду фактів зі згаданими в цьому 
абзаці правовими наслідками дозволяє говорити 
про існування в цивільному праві правоприпи-
няючих норм-відведень. 

Подальше дослідження відведення в ци-
вільному праві варто здійснити в напрямку ви-

значення правової природи такого роду поняття 
та детального аналізу відповідного вітчизняного 
правового регулювання відносин, яке при цьому 
має місце. 
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Concept of objection which stops civil subjective right of the requirement of the creditor,  
which have started earlier 

 
Summary 

In article there is a question of objection which stops civil subjective right of the requirement of repays 
the creditor (destroy objection), which started earlier. Such concepts are analyzed: replacement of the 
creditor or the debtor in the obligation, contestation, a recognition of the transaction void by the court (with 
the reservation), contract cancellation, a confession of agreement uncelled, lapse of the basis of the 
transaction and the obligation termination. 

А.Г. Павлюк 
Понятие возражения, которое погашает ранее возникшее гражданское субъективное право 

требования кредитора 
 

Аннотация 
Речь идет о возражении, которое погашает ранее возникшее гражданское субъективное право 

требования кредитора (правопогашающее возражение). При этом анализируются такие понятия, как: 
замена кредитора или должника в обязательстве, оспариваемость, признание судом сделки недейст-
вительной (с оговоркой), расторжение договора, признание договора незаключенным, отпадение ос-
нования сделки и прекращение обязательства. 
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ПУБЛІЧНА ЗЕМЕЛЬНА ВЛАСНІСТЬ  

 
Проведено комплексний аналіз змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та комунальної власності. Доводиться, що законодавство про публічну земельну власність перебуває 
на стадії становлення, оскільки відсутня концепція правового регулювання земельних відносин після розмежу-
вання земель державної та комунальної власності. 

Ключові слова: земельні відносини, публічна земельна власність, землі державної власності, землі комуналь-
ної власності, розмежування земель, земельне законодавство. 

 
Постановка проблеми. В умовах сього-

дення особливої актуальності і гостроти набуває 
питання про публічну земельну власність, про її 
суб'єктів і об'єкти. Від рішення цього питання 
багато в чому залежить цілісність держави, ефек-
тивність охорони і використання земельних ре-
сурсів, забезпечення інтересів населення України 
і територіальних громад. У Союзі РСР вся земля 
в межах державного кордону складала єдиний 
державний земельний фонд, знаходилася у ви-
ключній державній власності і була передана у 
відання органів радянської влади загальної ком-
петенції – Рад народних депутатів. Кардинальні 
зміни в Україні в 90-х роках XX століття, у тому 
числі становлення місцевого самоврядування, не 
могли не торкнутися відносин публічної земельної 
власності. На зміну існуючого в державі протягом 
70 років земельного ладу була запропонована ди-
ференціація публічної земельної власності.  

Аналіз останніх наукових досліджень. В 
науці земельного права України дослідженню 
проблем реалізації права державної та комуналь-
ної власності на землю присвячено праці таких 
вчених, як В.І.Андрейцев, Г.І. Балюк, О.Г. Бон-
дар, М. В. Воскобійник, П.Ф. Кулинич, А.М. Мі-
рошніченко, В.В. Носік, О.М. Пащенко, В.І. Се-
мчик, Н.І. Титова, Ю.С. Шемшученко, М.В. Шу-
льга та ін. Проте внесення змін до земельного 
законодавства щодо правового регулювання 
розмежування земель державної та комунальної 
власності вимагають спеціальної уваги і прове-
дення додаткового дослідження. 

Завданням даної публікації є дослідження 
проблем публічної земельної власності шляхом 
проведення комплексного аналізу змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності. 

Виклад основного матеріалу. Переходячи 
до викладення основного матеріалу, хочемо за-
значити, що Конституція України створила не-
обхідні передумови для формування і становлен-
ня принципово нового земельного ладу з ураху-
ванням переходу економіки країни до ринку і 
закріпила нові концептуальні засади регулюван-
ня земельних відносин. Відповідно до ст. 13 
Конституції України, земля є об'єктом права вла-
сності Українського народу, а від імені Україн-
ського народу права власника здійснюють орга-
ни державної влади та органи місцевого само-
врядування [1]. Право власності Українського 
народу на землю Л.П. Заставська розглядає як 
проголошення суверенного права народу на зе-
мельну територію держави шляхом здійснення 
органами державної влади і Україні законодавчої 
та правотворчої функції – встановлення права вла-
сності на землю, визначення правового режиму 
земель України, компетенції органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування щодо регулю-
вання земельних відносин і розпорядження земля-
ми державної і комунальної власності [2, с. 15].  

Відповідно до ч. 3 ст. 78 Земельного кодек-
су, земля в Україні може перебувати у приватній, 
комунальній та державній власності [3]. Інтереси 
суспільства орієнтуються не тільки на збережен-
ня в розпорядженні держави необхідної частини 
земель для вирішення загальних завдань розвит-
ку земельних і територіальних ресурсів, а й на те, 
щоб даний життєво важливий фактор в цілому 
знаходився в руках тих власників, які здатні най-
більш розумно і з користю розпорядитись зем-
лею для всіх членів суспільства [4, с. 16].  

Як відомо, публічна земельна власність 
об’єднує державну та комунальну форми власно-
сті на землю. З 1 січня 2013 р. вступив в юриди-
чну силу Закон України «Про внесення змін до 
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деяких законодавчих актів України щодо розме-
жування земель державної та комунальної влас-
ності» від 6 вересня 2012 року № 5245-VI, яким 
визначаються правові засади розмежування пуб-
лічної земельної власності. Пунктом 3 Перехід-
них положень зазначеного закону передбачено, 
що з дня набрання чинності цим Законом (тобто 
з 01.01.2013 р.) землями комунальної власності 
відповідних територіальних громад вважаються: 
а) земельні ділянки: на яких розташовані будівлі, 
споруди, інші об’єкти нерухомого майна кому-
нальної власності відповідної територіальної 
громади; які перебувають у постійному користу-
ванні органів місцевого самоврядування, кому-
нальних підприємств, установ, організацій; б) всі 
інші землі, розташовані в межах відповідних на-
селених пунктів, крім земельних ділянок приват-
ної власності. Відповідно до пункту 4 Перехід-
них положень, у  державній власності залиша-
ються: а) розташовані в межах населених пунктів 
земельні ділянки: на яких розташовані будівлі, 
споруди, інші об’єкти нерухомого майна держа-
вної власності; які перебувають у постійному 
користуванні органів державної влади, держав-
них підприємств, установ, організацій, Націона-
льної академії наук України, державних галузе-
вих академій наук; які належать до земель обо-
рони; б) земельні ділянки, що використовуються 
Чорноморським флотом Російської Федерації на 
території України на підставі міжнародних дого-
ворів, згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України; в) землі зон відчуження 
та безумовного (обов’язкового) відселення, що 
зазнали радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи; г) усі інші землі, 
розташовані за межами населених пунктів, крім 
земельних ділянок приватної власності [5].  

Право комунальної власності на землю 
М.В. Шульга розглядає як право територіальної 
громади володіти, раціонально, ефективно, а та-
кож за цільовим призначенням використовувати 
і розпоряджатися на свій розсуд, забезпечуючи 
земельні та інші інтереси як всієї громади в ці-
лому, так і її структурних підрозділів, в межах 
закону належною їй землею як безпосередньо, 
так і через органи місцевого самоврядування [6, 
с. 82]. Комунальна власність на землю породжує 
нову форму суспільних відносин між органами 
місцевого самоврядування з одного боку, держа-
вою, юридичними та фізичними особами – з дру-
гого. Це дає можливість цілеспрямовано викори-
стовувати землю для задоволення громадських 
потреб територіальної громади та здійснювати 
відповідні природоохоронні заходи довкілля [7, 

с. 243]. Зміна в земельному законодавстві щодо 
форм власності має надто серйозні політичні і 
соціальні наслідки, створює правові колізії, уще-
мляє свободу реалізації громадянами права влас-
ності на землю та форм організації виробництва.  

О.Г. Бондар правильно зазначає, що інсти-
тут права комунальної власності на землю у віт-
чизняному законодавстві знаходиться в стадії 
формування, а по суті являє собою лише сукуп-
ність окремих розпорошених правових приписів 
з цього питання [8, с. 80].  

Нині державна земельна власність у знач-
ній мірі залишилась не розмежованою, а права 
власника стосовно земель, які знаходяться в 
державній власності, здійснюють органи місце-
вого самоврядування. З огляду радянського зе-
мельного права це нормальне явище, але у даний 
час стан таких речей неприйнятний. Конституція 
України захищає як приватні, так і публічні інте-
реси громадян. Виходячи з цього, повинен ви-
значатися правовий режим державних земель. 
Незважаючи на те, що Конституція України 
встановила не тільки різноманіття, але й рівність 
усіх форм власності на землю, законодавство в 
основному регулює питання, які стосуються 
приватної власності на землю [9, с. 16]. Частково 
цю проблему вирішено Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності» від 6 вересня 2012 року 
№ 5245-VI. До статті 83 Земельного кодексу 
включено частину 3, якою передбачено, що земе-
льні ділянки державної власності, які передбача-
ється використати для розміщення об’єктів, при-
значених для обслуговування потреб територіаль-
ної громади (комунальних підприємств, установ, 
організацій, громадських пасовищ, кладовищ, 
місць знешкодження та утилізації відходів, рекреа-
ційних об’єктів тощо), а також земельні ділянки, 
які відповідно до затвердженої містобудівної до-
кументації передбачається включити у межі насе-
лених пунктів, за рішеннями органів виконавчої 
влади передаються у комунальну власність [5].  

Порядок здійснення розмежування земель 
державної та комунальної власності на землю, на 
думку М.В. Воскобійник, характеризується ви-
значенням на законодавчому рівні таких складо-
вих, як: суб’єкти, що приймають рішення стосо-
вно розмежування, безпосередньо проводять дії з 
розмежування; документація, відповідно до якої 
здійснюється розмежування земель державної та 
комунальної власності на землю; територіальний 
аспект – у межах відповідних населених пунктів 
із встановленням меж земельних ділянок держа-
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вної та комунальної власності в натурі (на місце-
вості); фінансовий аспект – фінансування проце-
су розмежування здійснюється за рахунок коштів 
відповідних бюджетів [10, с. 15].  

Без завершення процедури розмежування 
неможливо говорити про повноцінну реалізацію 
норм Земельного кодексу України, особливо в 
частині регулювання відносин в галузі управлін-
ня, володіння, користування і розпорядження 
землями державної та комунальної власності. 
Проте до завершення процедури розмежування, 
яка об'єктивно займе декілька років, необхідно 
чітко визначити порядок управління не розмежо-
ваною державною власністю. Розпорядження 
земельними ділянками часто здійснюється орга-
нами місцевого самоврядування виключно у вла-
сних інтересах, іноді з порушенням законодавст-
ва. У зв'язку з цим, для забезпечення інтересів 
України слід законодавчо передати ряд повнова-
жень щодо розпорядження землями державної 
власності органам виконавчої влади. Крім того, 
рівні умови набуття і реалізації права власності 
на землю за ст. 14 Конституції мають адекватно 
посвідчуватися. Таке посвідчення є не менш ак-
туальним для визначення співвідношення держа-
вної та комунальної власності на землю, ніж по-
свідчення права приватної власності фізичних і 
юридичних осіб [11, с. 141]. Крім того, в основі 
основних причин гальмування процесу розмежу-
вання земель державної і комунальної власності 
лежить необхідність законодавчого удоскона-
лення порядку надання необхідної інформації 
землевпорядним організаціям, вирішення про-
блеми неузгодженості земельно-кадастрової до-
кументації з фактичними даними, ліквідація за-
конодавчої вимоги щодо посвідчення права ко-
мунальної власності державними актами [12, с. 
135]. Лише за умови «автоматичного» розмежу-
вання запрацюють норми земельного законодав-
ства, які регламентують відносини комунальної 
власності на землю, і знімуться перешкоди для 
реалізації права державної власності на землю в 
межах населених пунктів.  

Серед проблем реалізації публічної земе-
льної власності особливо слід виділити питання 
регулювання надання в оренду земельних діля-
нок, що знаходяться в публічній власності. Це 
проблеми нормативного забезпечення орендних 
відносин. Стягнення орендної плати здійснюєть-
ся на різних підставах і в різному порядку, що 
недопустимо для одноманітного регулювання 
даного кола відносин і створює підстави  для су-
б'єктивних рішень і корупції. При визначенні 
орендної плати слід також з'ясувати, що вона 

розраховується виходячи з вартості земельної 
ділянки. Але при цьому необхідно остаточно ви-
рішити, про яку йдеться вартість – ринкову або 
кадастрову. На наш погляд, це має бути ринкова 
вартість земельної ділянки, як це прийнято в бі-
льшості цивілізованих держав. Крім того, при 
стягненні орендної плати слід відмовитися від 
практики ставлення до неї як до фіскальних пла-
тежів – різновиду земельного податку, що стягу-
ваною на підставі договору, а не нормативного 
акту. Слід врахувати, що на надання в оренду 
земель публічної власності поширюються зага-
льні вимоги цивільного і земельного законодав-
ства про свободу договору, про рівність сторін в 
договірних відносинах. Практика нав'язування з 
боку органів виконавчої влади та органів місце-
вого самоврядування орендареві земель держав-
ної власності умов договору є спотворенням суті 
орендних відносин. На наш погляд, із врахуван-
ням майбутніх перетворень відносин щодо стяг-
нення земельного податку і податку на нерухо-
мість і збільшення розміру оподаткування на ці 
види майна, державі доцільно шляхом поступо-
вої приватизації відмовитися від значного обсягу 
земель, переданих в даний час різним організаці-
ями в оренду. При цьому слід зберегти орендні 
відносини з державними і комунальними підпри-
ємствами. Подальше вдосконалення управління 
земельною власністю і іншими природними ресур-
сами, що знаходяться в публічній власності, безпо-
середньо пов'язано з необхідністю закріплення бі-
льшої частини найбільш істотних повноважень 
органів виконавчої влади та місцевого самовряду-
вання нормативними актами рівня закону.  

Отже, основними напрямками розвитку за-
конодавства, що регулює питання публічної зе-
мельної власності, є: врегулювання питань, 
пов’язаних з розмежуванням державної та кому-
нальної власності; управління державною земе-
льною власністю; врегулювання обігу земельних 
ділянок. Принципові положення, закладені в Зе-
мельному кодексі України, потребують розвитку 
в спеціальній системі законодавчих і підзакон-
них актів, які б дали змогу впорядкувати сферу 
земельних відносин та подолати ряд суперечнос-
тей, що мають місце у нинішній практиці земле-
користування. На даному етапі наше законодав-
ство поступово починає використовувати норма-
льні правові конструкції й звільнятися від неви-
правданого впливу застарілих поглядів на  земе-
льну власність [13, с. 45].  

Одним з найважливіших стратегічних за-
вдань держави є виділення в складі земельного 
фонду країн земель загальнодержавного страте-
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гічного призначення, забезпечення управління 
використаннях цих земель і збору відповідних 
платежів у державний бюджет. В літературі ви-
словлюється думка, що у земельному законодавст-
ві слід розширити державну власність на землю. 
Без цього держава не може у повній мірі забезпе-
чувати оборону і безпеку, захищати свої кордони, 
розвивати єдину інфраструктуру, транспорт і 
зв’язок, охороняти природу [14, с. 18].  

Висновки. Проведене дослідження дозво-
ляє зробити висновок, що у Конституції України, 
Земельному кодексі та деяких нормативно-
правових актах міститься ряд положень про пуб-
лічну земельну власність. Проте комплексний 
аналіз законодавства дозволив авторові прийти 
до висновку, що Україна і територіальні громади 
не набули в даний час право власності на земе-
льні ділянки, засноване на розмежуванні земель 
державної та комунальної власності. Сьогодні 
недостатньо підготовлене розмежування земель 
державної та комунальної власності, законодав-
ство про публічну земельну власність перебуває 
на стадії становлення, оскільки досі не визначена 
мета, не прогнозовані наслідки як самого проце-
су розмежування, так і встановлення права влас-
ності України і територіальних громад на земе-
льні ділянки, а також відсутня концепція право-
вого регулювання земельних відносин після роз-
межування земель державної та комунальної 
власності. На законодавчому рівні необхідно ви-
рішити так питання: створення законодавчо об-
ґрунтованих систем управління землями держав-
ної і комунальної власності; визначення меж земе-
льних ділянок державної і комунальної власності; 
забезпечення ефективного використання земель-
них ділянок, що перебувають у державній та кому-
нальній власності, шляхом передачі їх у довгостро-
кову оренду громадянам і юридичним особам (на 
конкурентних засадах); надання земельних ділянок 
у постійне користування із земель державної влас-
ності лише державним, з комунальної – тільки 
юридичним особам комунальної власності. 
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Summary 

A comprehensive analysis of changes in some legislative acts of Ukraine concerning delimitation of 
state and municipal property. It is proved that the law on public land ownership is infancy, as no concept of 
legal regulation of land relations after the separation of state and municipal property. 
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Аннотация 

Проведен комплексный анализ изменений в некоторые законодательные акты Украины относи-
тельно разграничения земель государственной и коммунальной собственности. Доказывается, что 
законодательство о публичной земельной собственности находится в стадии становления, поскольку 
отсутствует концепция правового регулирования земельных отношений после размежевания земель 
государственной и коммунальной собственности. 

Ключевые слова: земельные отношения, публичная земельная собственность, земли государст-
венной собственности, земли коммунальной собственности, разграничение земель, земельное законо-
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ПРАВОВА ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ  
 

Досліджується стан правової політики  у протидії  рейдерству, порушується питання необхідності  створення в 
державі єдиної правової системи  протидії рейдерству,  розробки конкретних заходів щодо захисту прав власності. 

Ключові слова: правова політика, рейдерство, протидія рейдерству, захист власності,  економічна злочин-
ність, протиправне поглинання та захоплення підприємств 

 
Постановка проблеми. 1. Порушуються 

питання законодавчого забезпечення боротьби з 
рейдерством з погляду наукових  і практичних 
завдань. 2. Тема має значення в аспекті вироб-
лення  правових норм для боротьби з корупцією, 
вироблення принципів законодавчого забезпе-
чення майнових прав громадян у випадках рей-
дерських захоплень. 3. Дослідженню рейдерсь-
ких захоплень і боротьбі з цим злом приділяє 
увагу  все більше дослідників, а  узагальнюючих 
матеріалів бракує. 4. Виклад матеріалу грунту-
ється на наукових результатах. 5. Дослідження 
стверджує, що наявність  цілеспрямованої соціа-
льної політики  може убезпечити підприємницт-
во від рейдерських посягань. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Необхідність окремої постановки та докладного 
розгляду такого  питання обумовлюється, зокре-
ма, тим, що,  як на науковому і практичному, так 
і на нормативно-правовому рівнях нині не існує 
єдиного, усталеного та науково обгрунтованого 
погляду на зміст, спрямованість, цілі і засоби, 
принципи та суб’єктний склад здійснення право-
вої політики, спрямованої проти рейдерства. На 
державному рівні протидія рейдерству хоч і 
здійснюється, проте украй мляво і повільно. 

Здійснюване автором науково-правове до-
слідження питань протидії рейдерству,  реаліза-
ції господарсько-правового механізму цього про-
цесу спричинило необхідність аналізування особ-
ливостей правової політики держави в цій галузі. 
Порушена проблема нині перебуває  в полі зору 
окремих дослідників,  зроблено,  зокрема,  певні 
кроки в осмисленні сутності, змісту, напрямів і 
форм реалізації державної правової політики у га-
лузі протидії рейдерству [1. с.199; 2. с. 133-139; 3. 
с.82-84; 4. с.129-136; 5. с. 48-52; 6. с.177-180].   

З висловлювань деяких учених випливає, 
що державна політика в Україні у сфері протидії 
рейдерству взагалі призводить до виникнення 
небажаних ефектів: утворюються суттєві пере-
пони на шляху добросовісних підприємців, тоді 
як рейдери обходять утворені бар’єри, часто ді-
ючи в “рамках закону”. 

Метою публікації є узагальнення практи-
ки політики держави у протидії рейдерству та 
внесення пропозицій стосовно  її удосконалення. 

Виклад основного матеріалу. В  науковій 
літературі називаються також мотиви необхідно-
сті вироблення ефективної державної політики 
протидії рейдерству, зокрема такі: негативні на-
слідки рейдерства для економіки держави в ці-
лому; потреба ефективного захисту прав влас-
ності; припинення масових захоплень підпри-
ємств, що мають стратегічне значення для 
держави, а також компаній, які мають значний 
науково-технічний, технологічний та виробни-
чий потенціал; необхідність орієнтації підпри-
ємств на реалізацію довгострокових інвестицій-
них проектів; значні зупинки (перерви) у вироб-
ництві, що пов’язано з відбиттям рейдерських 
атак; необхідність зниження напруги в суспіль-
стві, що пов’язана зі збільшенням кількості си-
лових незаконних захоплень підприємств усіх 
форм власності; потреба  у підвищенні статусу 
України на міжнародній арені, її конкурентосп-
роможності, захищеності інтересів та активів 
іноземних інвесторів тощо. 

Дослідники  зазначають також, що донині 
ще не усунені соціальні, економічні та політичні 
передумови, що сприяють проявам економічної 
злочинності, причиною яких  є гальмування в 
проведенні економічних реформ, а також низька 
ефективність діяльності правоохоронних органів. 
А. Бойко зауважує, що “суспільство може розра-
ховувати на ефективну протидію та запобігання 
економічній злочинності і корупції тільки в тому 
випадку, якщо в державі є ефективна правоохо-
ронна система і незалежна та професійна судова 
система. У противному випадку результати дія-
льності цих органів будуть маскуватись за “пере-
конливими” статистичними даними, а реальний 
стан буде далекий від бажаного суспільству”. 
Цей дослідник зазначає  також, що “нездатність 
правоохоронної системи локалізувати негатив-
ний вплив економічної злочинності на ринкові 
інститути, а з іншого боку,  поширення зловживань 
та правопорушень серед працівників правоохорон-
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них органів та свідомий вихід за межі правоохо-
ронних функцій свідчить про кризу правоохорон-
ної системи, її низьку ефективність у протидії та 
запобіганні економічної злочинності [7]. 

Ці тези досить  важливі з огляду на негати-
вні оцінки державної політики протидії рейдерс-
тву в Україні, що лунають і  з-за кордону. Ще на 
початку 2008 р. з різкою критикою української 
влади виступили представники транснаціональ-
них корпорацій, що працюють в Україні. Вони 
висловилися  за необхідність більш інтенсивного 
реформування національного законодавства з 
метою ліквідації практики корпоративного рей-
дерства. Євросоюз запропонував українському 
уряду звернути невідкладну увагу на необхід-
ність адаптації до сучасних умов корпоративного 
законодавства й прийняття антирейдерских захо-
дів. У Діловому бюлетені компанії Dow Jones вмі-
щена критика стосовно  бездіяльності української 
влади із висновком про нівелювання перспектив 
збільшення іноземних інвестицій в Україну.  

Аналогічні оцінки містяться у звіті з розви-
тку перехідних економік, організації EBRD 
(Transіtіon Report 2006). Зокрема, фахівці EBRD 
віднесли Україну до групи країн з найгіршою 
якістю корпоративного законодавства (поряд з 
Азербайджаном, Білоруссю і Таджикистаном) та 
істотними недоліками державної політики в цій 
галузі. У свою чергу, Російська Федерація, а та-
кож ще вісім держав, у числі яких  колишні ра-
дянські республіки Вірменія, Казахстан, Молдо-
ва, Латвія й Литва, віднесені до групи країн, за-
конодавство яких практично повністю відповідає 
міжнародним стандартам.  

Безперечно, що ситуацію потрібно зміню-
вати, забезпечуючи результативну діяльність 
відповідних державних структур з протидії рей-
дерству. Очевидно, що результатів можна досяг-
ти  лише за умов використання комплексного і 
наукового обґрунтування єдиної правової полі-
тики держави у цій галузі, яка б передбачала сис-
темний підхід до вирішення проблеми, визначала 
пріоритетні напрями та комплекс дійових захо-
дів, спрямованих на ліквідацію причин і умов, 
що породжують таке  негативне соціально-еко-
номічне явище, як рейдерство. 

Питання протидії рейдерству нині на по-
рядку денному найвищих органів влади, що все-
ляє  надію вироблення певної стратегії щодо по-
долання цього негативного явища і запровадження 
ефективних кроків на цьому шляху.  Про ці споді-
вання йшлося ще на міжнародній науково-прак-
тичній конференції в Івано-Франківську, яка про-

ходила на базі Прикарпатського національного 
університету імені В. Стефаника в 2010 році.  

Учені, аналізуючи вітчизняну систему пра-
вового захисту прав власності, констатують не-
прогнозованість і непослідовність правової полі-
тики, зокрема, відзначають невиконання органа-
ми виконавчої влади відповідних законів, за-
мкнутість публічної адміністрації; низьку право-
ву культуру публічних службовців та існування у 
вітчизняному законодавстві значності кількості 
“корупціогенних” норм. До цього фахівці також 
додають нечітку та суперечливу правову політи-
ку, часті безсистемні реорганізації, невідповід-
ність “пропускної здатності” правоохоронних 
органів масиву вчинюваних злочинів, постійні 
зміни кадрового складу (велика плинність та неви-
сокий професійний рівень), низький рівень фінан-
сового забезпечення їх діяльності, практичну від-
сутність імунітету від політичного й адміністрати-
вного впливу, особливо впливу тих представників 
влади, які беруть участь у процедурі призначення 
на посади суддів, прокурорів тощо. 

“Для поліпшення бізнес-клімату, – наголо-
сив у своєму Посланні Українському народові 
Президент України В.Ф. Янукович, – будуть 
здійснені реформи у сфері приватизації та поси-
лено захист прав власності”. Глава держави 
окреслив також завдання “завершити протягом 
п’яти років приватизацію державного майна як 
широкомасштабний проект трансформації дер-
жавної власності”. Він зазначив, що “держава 
залишить за собою лише об’єкти, які забезпечу-
ють виконання державою своїх основних функ-
цій та національну безпеку. Для цього, на його ду-
мку, треба прийняти нову Державну програму 
приватизації та істотно удосконалити приватиза-
ційне законодавство. У цих змінах обов’язково має 
бути передбачена рішуча протидія рейдерству  та 
докорінне поліпшення ефективності управління 
підприємствами державного сектору” [8]. 

Протидія рейдерству задекларована у рі-
шеннях різних органів публічної влади.  Це, зок-
рема,  в Постанові Кабінету Міністрів України 
від 29.11.2006 р. №1673 “Про стан фінансово-
бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення 
боротьби з корупцією та контролю за викорис-
танням державного майна і фінансових ресур-
сів”, що уповноважила ДКЦПФР здійснювати 
протидію рейдерству. Київська міська рада  
19.12.2006 р. прийняла постанову  №288/345 
“Про затвердження Київської міської програми 
підтримки малого та середнього підприємництва 
на 2007-2008 роки”, у якій зазначена  необхідність 
“захищати власність та інтереси суб’єктів підпри-
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ємництва шляхом проведення семінарів з питань 
протидії рейдерству та безпеки підприємництва, а 
також шляхом видання та розповсюдження мето-
дичних рекомендацій для суб’єктів малого та сере-
днього бізнесу щодо протидії рейдерству”. 

Установити кримінальну відповідальність 
за рейдерство запропоновано Указом Президента 
України від 12.02.2007 р. №103/2007 “Про захо-
ди щодо посилення захисту права власності”. 
Кабінету Міністрів України за участю Верховно-
го Суду України та Генеральної прокуратури 
України для забезпечення прав та законних інте-
ресів акціонерів при вирішенні корпоративних 
конфліктів рекомендувалося проаналізувати фа-
кти рейдерства та за результатами аналізу, з ура-
хування міжнародного досвіду, внести до Верхо-
вної Ради України проекти відповідних законо-
давчих актів. У розгорнутому вигляді ці ж вимо-
ги прозвучали і в Указі Президента України від 
26.03.2009 р. №191/2009 “Про додаткові заходи 
щодо посилення захисту права власності”.  

У лютому 2007 року Постановою Кабінету 
Міністрів України  №257 утворено Міжвідомчу 
комісію з питань протидії протиправному погли-
нанню та захопленню підприємств, затверджено 
Положення про комісію та її склад. У березні 
2007 року Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни №316 “Про схвалення Декларації цілей і за-
вдань бюджету на 2008 рік (Бюджетної деклара-
ції)” передбачалося виділення коштів для проти-
дії рейдерству, а також поставлені завдання що-
до створення надійної системи протидії відчу-
женню державного майна та корпоративних прав 
поза процесами приватизації, усунення прогалин 
у законодавстві, що використовуються під час 
протиправних захоплень підприємств (рейдерст-
во).  Постанова Кабінету Міністрів України від 
21.03.2007 р. №544 підбила  підсумки соціально-
економічного розвитку України у 2006 році та 
основні завдання на 2007 рік. У ній  вказувалося 
на необхідність забезпечення реального захисту 
права приватної власності, недопущення неза-
конного відчуження приватної власності, ефек-
тивну протидію рейдерству. 

Пленум Верховного Суду України у жовтні 
2008 року розробив рекомендації для місцевих 
судів щодо забезпечення законності під час 
розв’язання корпоративних суперечок.   

Розпорядженням  Кабінету Міністрів Укра-
їни від 9.06.2010 р. №1199 “Про затвердження 
плану заходів щодо протидії протиправному по-
глинанню та захопленню підприємств” затвер-
джено адресований органам виконавчої влади 
розгорнутий план заходів з протидії рейдерству. 

Вищезгадані концептуальні нормативні ак-
ти, що окреслюють елементи державної правової 
політики протидії рейдерству після детального 
аналізу їх змісту  та  висновків щодо ефективно-
сті виконання поставлених у них завдань свід-
чать про  низький рівень координації дій відпо-
відних органів державної влади у протидії рей-
дерству, а також про  незадовільний стан норма-
тивно-правового забезпечення такої протидії. 

Саме тому актуальним виглядає висновок 
О.М. Сафронової про те,  що на сучасному етапі 
протидії рейдерству украй необхідно “об’єднати 
зусилля всіх гілок влади – законодавчої, виконав-
чої, судової, щоб перетворити епізодичну боротьбу 
з окремими компаніями-загарбниками на цілесп-
рямовану політику недопущення протиправних 
поглинань, створення антирейдерської системи 
захисту корпоративного підприємництва”[9]. 

Дослідник  М.А. Колєсник зазначає, що 
“Ефективна протидія рейдерству в Україні вима-
гає узгоджених спільних зусиль усіх суб’єктів 
протидії рейдерству, спрямованих, серед іншого, 
на вироблення конструктивної державної політи-
ки щодо протидії рейдерству та пошуку дієвих 
інструментів і механізмів протидії цьому суспі-
льно небезпечному явищу”. Він вважає за необ-
хідне виведення діяльності суб’єктів протидії 
рейдерству на якісно новий рівень, зокрема через 
налагодження конструктивної взаємодії між усі-
ма відповідними суб”єктами  [10]. 

 Важливість ретельного наукового аналізу 
змісту та складових правової політики держави у 
галузі протидії рейдерству визначаються також і 
такими мотивами: по-перше, необхідністю сут-
тєвої інтенсифікації правотворчої діяльності 
держави та її органів у галузі протидії рейдерст-
ву, що обумовлює подальше ускладнення за-
вдань і форм реалізації відповідного напряму 
державної політики; по-друге, існуючим високим 
рівнем і тенденцією до зростання кількісної 
складової протиправних посягань у сфері влас-
ності, що охоплюються рейдерськими “схема-
ми”, урізноманітненням останніх і складнощами 
правильної юридичної кваліфікації в ході право-
застосовчої діяльності відповідних правоохорон-
них і судових органів держави.   

Тільки за таких умов можливе  успішне 
розв’язання проблеми здійснення ефективної 
правової політики держави у протидії рейдерству. 
Безперечно,  що потрібен  комплексний підхід до 
глибокого з”ясування сутності конкретних форм 
реалізації цього напряму державної правової полі-
тики, вирішення деяких супутніх питань тощо.  
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Категорія правової політики держави у 
протидії рейдерству є відносно новим поняттям, 
малодослідженим у сучасній юридичній науці. 
Сучасна юридична доктрина перебуває лише на 
стадії констатації необхідності конструювання та 
деталізації феномену правової політики держави 
у галузі протидії рейдерству в Україні й обґрун-
тування пропозицій щодо ролі такої політики у 
системі відповідної протидії. Це, зокрема, пов’я-
зано з відсутністю на законодавчому рівні лега-
льного тлумачення рейдерства, аналізу його сут-
нісних аспектів на науково-теоретичному та 
прикладному рівні, взаємозв’язку та взаємовпли-
ву рейдерства на суміжні правові явища.  

Вочевидь, успішна протидія рейдерству не-
можлива без змістовної та формально-логічної ви-
значеності ознак і характеристик державної право-
вої політики у цій галузі, розрахованої на тривале 
та стабільне застосування. Водночас це і потреба 
нашого часу. Адже рейдерські захоплення не при-
пиняються, а вони завдають величезного збитку 
суспільству, як економічного, так і  морального.    
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Legal policy of counteraction to raiding 
Summary 

The state of the legal policy of raidering opposition is investigated. The issues of necessity of creating 
a single legal system for radering opposition and development of definite measures concerning the defence 
of property rights are under analysis. 

 
Д.В. Кушерець 

Правовая политика противодейстия рейдерству 
Аннотация 

Исследуется состояние правовой политики противодейстия рейдерству, поднимаются вопросы 
необхлодимости создания эдиной правовой системы проводействия рейдерству, разрабюотки конкре-
тных  мероприятий относительно защиты прав собственности. 
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Розкривається поняття соціального призначення інформаційного права,  його сутність, ознаки, види. 
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Постановка проблеми.  Тенденції розвит-

ку суспільства у ХХ1 столітті пов’язуються із 
запровадженням інформаційних процесів, їх 
проникненням у всі сфери життя. Інформатизація 
всіх сфер діяльності, нові технології набули ши-
рокого використання у всіх країнах світу. Не об-
ходять стороною вони і нашу державу, а це ви-
магає подальшого розвитку й удосконалення та-
кої нової галузі вітчизняного права як інформа-
ційне, що суттєво спливає на соціально-політич-
ні та економічні процеси в українському суспіль-
стві, веде до змін пріоритетів у державотворенні 
спонукали вітчизняну юридичну науку до пошу-
ку моделей розвитку інформаційного законодав-
ства в Україні, які ґрунтуються на врахуванні 
нових чинників. Очевидним стало те, що без фу-
ндаментальних наукових досліджень теоретич-
них і прикладних проблем, які виникають у ін-
формаційній сфері, врахування концептуальних 
змін у становленні інформаційного суспільства, 
якісний прорив у справі становлення і функціо-
нування інформаційного права неможливий, для 
цього необхідно також досліджувати соціальне 
призначення інформаційного права. 

У зв’язку з цим існує нагальна потреба у 
розробці науково обгрунтованих рекомендацій 
щодо доктринальних і концептуальних підходів 
пошуку напрямів розвитку інформаційного права 
та інформаційного законодавства, які ґрунтують-
ся на врахуванні нових чинників,  побудові наці-
ональної моделі структури інформаційного пра-
ва, розкритті поняття соціального призначення 
інформаційного права.  

Ступінь наукової розробки. Окремі пи-
тання соціального призначення інформаційного 
права України досліджували такі вчені: Бєліков 
О.,  Бєлкіна Ю.Л., Беляков К.И.,  Баранов В. М., 
Баранов О., Ботвінкін О та інші фахівці  в галузі 
інформаційного й адміністративного права. 

Мета статті. У статті розкрити поняття 
соціального призначення інформаційного права,  
його сутність, ознаки, види. 

Виклад основного матеріалу. Щодо влас-
не призначення інформаційного права, то воно 
буває двох видів: регулятивне й охоронне. Регу-
лятивне призначення інформаційного права 

спрямоване на закріплення суспільних відносин 
або забезпечення їх розвитку. У здійсненні регу-
лятивної ролі інформаційного права особливого 
значення набуває конституційне закріплення 
форм власності й основних політичних інститу-
тів, що існують у суспільстві. Інформаційні від-
носини вводяться інформаційним правом у певні 
рамки. Правове регулювання може бути спрямо-
ване на впорядкування та розвиток інформацій-
них відносин, на визначення конкретних напря-
мів поведінки людей, реалізацію ними своїх ін-
формаційних прав і обов’язків. Тепер в Україні 
це набуває великого значення для розвитку рин-
кових відносин і демократії. Регулятивне призна-
чення інформаційного права здійснюється на осно-
ві правових приписів і дозволів. Регулювання при 
цьому може бути загальним, коли регулюється по-
ведінка широкого кола невизначених суб’єктів 
(наприклад, таємниця інформації про персональні 
дані), або індивідуальним – коли регулюється по-
ведінка конкретної особи чи вузького кола осіб 
(наприклад, через рішення, що виносяться судом 
по інформаційній справі), тобто через акти засто-
сування інформаційного права [1, с. 34]. 

 Завданням охоронного призначення інфо-
рмаційного права є здійснення впливу на інфор-
маційні відносини шляхом поступового витіс-
нення тих явищ, які є небажаними для суспільст-
ва [2, с.58]. Ця діяльність здійснюється заради 
охорони інформації особи і суспільної безпеки за 
допомогою встановлення заборон та негативних 
наслідків порушень, шляхів виконання прийня-
тих щодо правопорушників рішень і т. ін. [3, 
с.89]. Потрібно звернути увагу на дещо умовний 
характер поділу призначення інформаційного 
права: регулятивний і правоохоронний. Обидва 
призначення є проявом однієї властивості інфо-
рмаційного права – бути регулятором суспільних 
відносин, бо і при здійсненні охоронного при-
значення, інформаційні відносини теж регулю-
ються. В обох випадках ідеться про перетворен-
ня нормативності інформаційного права на уре-
гульованість суспільних відносин. Різними за-
лишаються тільки завдання, які виконуються при 
здійсненні регулятивного та правоохоронного 
призначення [4, с.74]. 
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 Здатність інформаційного права бути регу-
лятором суспільних відносин – головна його ко-
рисна властивість і особливість. Саме через на-
явність цієї властивості право має величезну ін-
струментальну цінність – воно необхідний і ко-
рисний для суспільства феномен, важлива складова 
нормативної основи його життя. Так, згідно зі ст. 
3 Конституції України, що визнає людину найви-
щою соціальною цінністю, права і свободи людини 
та їх гарантії визначають сутність і спрямованість 
діяльності держави. Інформаційне право регулюю-
чи інформаційні відносини, сприяє правильному 
поєднанню інтересів громадян і суспільства в ці-
лому. Цінність діючого в суспільстві інформацій-
ного права багато в чому залежить від його розви-
неності, системності, узгодженості, стабільності і 
динамічності, без чого не може існувати розвинена 
система права.  

 Регулюючи інформаційні відносини, ін-
формаційне право вносить у суспільство органі-
зованість, виступає знаряддям організації інфор-
маційної діяльності держави, інформаційного 
контролю тощо. Внаслідок цього інформаційне 
право виступає як унікальний феномен, здатний 
спрямувати розрізнені  дії тисяч і мільйонів людей 
в одному напрямку, перетворюючи їх фактично на 
єдину мету, що відповідає інформаційним інтере-
сам суспільства, має загальний характер і поклика-
не на забезпечення інформаційного прогресу. 

Але цінність призначення інформаційного 
права не обмежується його здатністю регулю-
вати інформаційні відносини. Інформаційне пра-
во має власну, незалежну від притаманних йому 
корисних властивостей, загальнолюдську цін-
ність. Авторитет інформаційного права буде за-
лежати і від рівня легітимності, тобто від того, 
наскільки членами суспільства його вимоги 
сприймаються як справедливі, як такі, що відпо-
відають їх правам й інтересам. 

Цінність призначення інформаційного пра-
ва полягає в його гуманізмі, спрямованості на 
забезпечення пріоритету інформаційних прав 
людини, її інтересів, рівності учасників інформа-
ційних правовідносин, концентрованому вира-
женні в ньому справедливості.  

Цінність ролі інформаційного права полягає 
і в тому, що його сутність є показником рівня циві-
лізованості суспільства. В інформаційному праві 
закріплений досвід українського народу, його до-
сягнення в різних галузях життя, ставлення суспі-
льства до громадян. Звідси і випливає цінність ін-
формаційного права як досягнення суспільства, 
важливого показника правового суспільства. 

Призначення інформаційного права – це 
основні напрями впливу інформаційного права 
на інформаційні відносини з метою їх упорядку-
вання, охорони і захисту. 

Але будь-що має свої види або класифіка-
цію і це також стосується призначення інформа-
ційного права. 

Основна роль інформаційного права поля-
гає в тому, що воно є нормативним і загально-
обов’язковим засобом врегулювання суспільних 
відносин, а отже воно має нормативно-регулюю-
че призначення. Призначення  інформаційного 
права можна класифікувати за різними критерія-
ми, наприклад: 1) за сферою правового впливу; 
2) за характером впливу; 3) за сферою, на яку 
поширюється інформаційне право. 

Також виділяють запобіжне призначення ін-
формаційного права здійснюється для попере-
дження  конфліктів, спорів , воно спрямовано на 
охорону інформаційних прав та забезпечення ін-
формаційної справедливості. Охоронне призначен-
ня виражається у фізичному і психічному примусі, 
іноді винятково у психічному (переконанні). 

На нашу думку, потрібно розмежовувати 
понят-тя «охоронне призначення » і «захисне 
призначення» інформаційного права. 

Іноді один і той же орган наділений правом 
охорони і захисту. Так, суд чи інший юрисдик-
ційний орган, а також його уповноважена поса-
дова особа мають право (правомочність) не тіль-
ки захищати суб’єктів інформаційного права, але 
й охороняти їх за допомогою установлених зако-
ном заходів правового впливу. Захисники, а та-
кож фізичні, посадові та юридичні особи, котрі 
не наділені законом юрисдикційними повнова-
женнями, не мають права займатися «охоро-
ною». Вони можуть здійснювати тільки правовий 
«захист». Правоохоронні органи, їх посадові 
особи наділені правами  охорони і захисту прав 
і свобод суб’єктів інформаційного права. 

Отже, охоронне і захисне призначення ін-
формаційного права не дублюють одне одного, 
однак вони взаємопов’язані і випливають одне 
з одного, бо немає об’єктів, які б тільки охороня-
лися чи тільки захищалися. 

Поняття реалізації призначення інформа-
ційного права розроблено недостатньо. На сьо-
годні спеціальні монографічні дослідження, які 
присвячені цьому питанню, відсутні. Незважаю-
чи на це, зазначене визначення досить широко 
використовується в юридичній літературі. Ма-
буть, це зумовлено очевидністю аксіоматично 
відповідного поняття. Найчастіше реалізація 
призначення інформаційного права ототожню-
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ється зі здійсненням (реалізацією) інформаційно-
го права. Ці явища, звичайно, мають чимало спіль-
ного, проте вони не ідентичні в усіх відношеннях. 
Основна їх відмітність випливає з принципової рі-
зниці категорій. Вище зазначалося, що призначен-
ня інформаційного права – це правовий вплив, що 
здійснюється у трьох формах: інформаційному; 
орієнтаційному; правовому регулюванні. 

Відповідно до цих форм виділяють три фо-
рми реалізації призначення інформаційного пра-
ва: інформаційну,  орієнтаційну,  правового ре-
гулювання. 

Інформаційна форма реалізації призначен-
ня інформаційного права полягає в тому, щоб 
повідомити адресатам інформаційні вимоги дер-
жави, які стосуються поведінки людей, інакше 
кажучи, довести до їх відома, які є в суспільстві, 
схвалюються або допускаються державою мож-
ливості, об’єкти, засоби і методи досягнення су-
спільно корисних цілей і, навпаки, які суперечать 
інтересам суспільства, держави та громадян. 

Джерела, з яких громадяни отримують інфо-
рмацію про сутність норм права, можуть бути най-
різноманітнішими: офіційні, засоби масової інфор-
мації, керівники різних рівнів, друзі, знайомі, ро-
дичі, популярна юридична література та ін. 

Правова інформованість як форма реаліза-
ції призначення інформаційного права має вели-
чезне значення, однак на сьогоднішній день її 
рівень значно відстає від потреб суспільного 
розвитку і потребує суттєвого підвищення. Осо-
бливого значення ця обставина набуває в пері-
оди, коли відбувається інтенсивне оновлення ін-
формаційного законодавства. Тому громадяни 
об’єктивно потребують отримання правової ін-
формації про чинне інформаційне законодавство, 
про зміни, доповнення, виключення, що вносять-
ся до нього, про нові закони і т. д.  

Наступною, не менш значущою, формою 
реалізації призначення інформаційного права 
є орієнтаційний вплив. Справа в тому, що важли-
ві не тільки знання норм інформаційного права, 
а й вироблення у громадян позитивних правових 
установок, які утворюють правову орієнтацію, 
що є наслідком орієнтаційного правового впли-
ву. Сутність правової установки в правовій сфері 
можна визначити як схильність особи до сприй-
няття норм інформаційного права, його оцінки, 
готовність до вдосконалення дії, що має юриди-
чне значення, або ж як імовірність того чи іншо-
го варіанта поведінки (діяльності) у сфері право-
вого регулювання інформаційних відносин. 

Орієнтаційний правовий вплив складається 
із сукупності правових установок і становить 

подвійний процес: формування установок, 
з одного боку, та їх впливу на правову поведінку 
громадян – з другого. Правові установки поділя-
ють на: позитивні (спонукають до правомірної 
поведінки, у тому числі – до правової активності 
громадян); негативні (спонукають до протиправ-
ної поведінки).  

Існуючі дві групи правових установок зна-
ходяться у тісному зв’язку з двома видами пра-
вових орієнтацій. Так, установки, які спонукають 
до правомірної поведінки, у сукупності утворю-
ють позитивну правову орієнтацію, а установки, 
які спонукають до протиправної поведінки, – не-
гативну правову орієнтацію. 

Завданням орієнтаційного впливу права 
є формування позитивних правових орієнтирів. 

Центральне місце в системі правового впли-
ву займає правове регулювання, оскільки воно для 
права є специфічним, безпосередньо юридичною 
дією і здійснюється за допомогою особливої 
системи правових засобів, які утворюють у сукуп-
ності механізм правового регулювання.  

Реалізація призначення інформаційного 
права в рамках цієї форми полягає у з’ясуванні 
наступних принципових положень: умов ефекти-
вності регулювання; процесу правового регулю-
вання; соціальних результатів регулювання. 

Продовжуючи думку про способи (форми) 
реалізації призначення інформаційного права, 
необхідно зупинитися на наступному моменті. 
Якщо однією з форм реалізації інформаційного 
права як такого є правовідносини, а  без реаліза-
ції інформаційного права неможлива реалізація 
його призначення обумовлена реалізацією пра-
вових норм.  Крім того, не викликає сумнівів та 
обставина, що у правовідносинах відображається 
соціальне призначення інформаційного права як 
регулятора життя суспільства. Тому сутність ре-
алізації призначення інформаційного права наба-
гато об’ємніша, ніж просто встановлення відпо-
відних правил поведінки. 

Запропонована характеристика призначен-
ня інформаційного права, звичайно, не вичерпує 
всього різноманіття цієї складної і важливої 
проблеми. Треба також мати на увазі, що поси-
лення ролі інформаційного права в регулюванні 
інформаційних відносин, особливо в захисті ін-
формаційних прав громадян, юридичних осіб, 
розвитку інформаційного суспільства, зумовлять 
і подальшу розробку проблемних питань інфор-
маційного права. 

На нашу думку, існують причини невико-
нання інформаційного призначення інформацій-
ного права. Перелічимо основні з них: 
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Невиконання закону є деформація правово-
го мислення та правової свідомості не тільки 
значної частини громадян, а й посадових осіб. 
Нехтування вимогами закону породжує певні 
проблеми та конфлікти. 

Багато хто з учених вважає, що «виконання 
певних  інформаційних прав та обов’язків зале-
жить від їх точності формулювання, відсутності 
двозначності». Недосконалість веде до неправи-
льного тлумачення й ускладнює застосування 
інформаційного законодавства та використання 
в системі права. 

Труднощі щодо виконання інформаційного 
законодавства зумовлені також відсутністю сис-
темності, внутрішнього зв’язку прийнятих актів. 
Адже чітко і зрозуміло викладений закон – це 
вже запорука його ефективної дії у сфері практи-
ки: він викличе менше труднощів при застосу-
ванні, а також усуне неправильне тлумачення. 
Хоча не можна не погодитися з тим, що найбі-
льша кількість проблем виникає саме у сфері 
практики. 

В Україні не створено чіткої системи юриди-
чної адаптації українського інформаційного зако-
нодавства до європейського. Немає також практи-
ки відстеження недоліків знову прийнятих актів та 
оперативного внесення поправок [5, с. 47]. 

Застосовуючи будь-яку з інформаційної дія-
льності інформаційного права, виникають певні 
недоліки та розгалуження в системі правопорядку. 

 Тож, підсумовуючи викладене, можна зро-
бити висновки: 

1.  Соціальне призначення інформаційного 
права формується, складається з потреб суспіль-
ного розвитку. Відповідно до соціальних потреб, 
потреб суспільства створюється інформаційне 
законодавство, спрямоване на закріплення інфо-
рмаційних відносин, їх регулювання або охоро-
ну. Соціальне призначення інформаційного пра-
ва полягає у врегулюванні, впорядкуванні інфо-
рмаційних відносин, наданні їм належної стабі-
льності, створенні необхідних умов: для реаліза-
ції інформаційних прав громадян і нормального 
існування громадянського суспільства в цілому. 

2. Правовий вплив – це така категорія, яка 
характеризує шляхи, форми, способи впливу 
права на інформаційні відносини. Це реалізація 
правових принципів, заборон, приписів і норм 
у суспільному житті, діяльності держави, її орга-
нів, громадських об’єднань та громадян. 

3. Напрям впливу – найбільш істотний 
компонент  інформаційного права, він є своєрід-
ною відповіддю права на потреби суспільного 
розвитку, результатом законодавчої політики, 

яка концентрує ці потреби і трансформує їх 
у позитивне право. 

Отже, призначення інформаційного права – 
це прояв його іманентних, специфічних властивос-
тей, у призначені  акумулюються такі властивості 
інформаційного права, що випливають з його якіс-
ного самостійного соціального феномену. 

Висновки. Призначення інформаційного 
права випливає з його сутності і визначається 
призначенням права в суспільстві. Призначен-
ня – це «промені» сутності інформаційного права 
в інформаційних відносинах. Водночас, будучи 
проявом іманентних властивостей сутності, при-
значення не зводиться до них і не є простою їх 
«проекцією». Не можна механічно зв’язувати 
призначення і сутність інформаційного права.
 Напрям впливу на поведінку суб’єктів ін-
формаційного права – інформаційні відносини, 
потреба в здійсненні яких породжує необхідність 
існування інформаційного права як соціального 
явища. Стосовно цього можна зазначити, що 
призначення характеризує напрям необхідної дії 
інформаційного права, тобто такого, без якого 
суспільство на цьому етапі розвитку обійтися не 
може (регулювання, охорона, закріплення інфо-
рмаційних відносин) [6, с. 91]. 

Цей засіб врегулювання суспільних відносин 
виражає найбільш істотні, головні риси інформа-
ційного права і спрямований на здійснення основ-
них завдань, що стоять перед інформаційним пра-
вом на певному етапі його розвитку [7, с.56]. 

Однією з найважливіших властивостей ін-
формаційного права є його здатність виступати 
в ролі регулятора інформаційних відносин. Саме 
в цьому полягає соціальне призначення інформа-
ційного права. Правове регулювання відбуваєть-
ся в результаті впливу норм інформаційного пра-
ва на свідомість людей, а через неї – на їх пове-
дінку. Її одноманітність і повторюваність, відпо-
відність вимогам інформаційного права стано-
вить сутність правового регулювання.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ СПЕЦІАЛІСТА-ПСИХОЛОГА ТА НАДАННЯ  

ПСИХОЛОГІЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 
 
Під час написання статті приділялась увага особливостям залучення спеціаліста-психолога та наданню психо-

логічних консультацій під час  судового розгляду. Встановлено, що поза всякими сумнівами, залучення професійно-
го психолога під час судового розгляду дозволить судді компенсувати певний брак знань і компетентності в галузі 
психології, допоможе неупереджено й об’єктивно прийняти одне з рішень, передбачених нормами КПК, забезпечить 
можливість психологічного аналізу відповідних матеріалів провадження з різних позицій.  

Ключові слова:  кримінальний процес, спеціаліст-психолог, психологічні консультації. 
       
Актуальність теми. Розглядаючи кримі-

нальні провадження, цивільні справи та справи 
про адміністративні правопорушення, суддя зу-
стрічається з численними складними життєвими 
ситуаціями, в яких поведінка їх учасників досить 
непередбачувана, а інколи й важко пояснювана, 
при цьому кожна зі сторін, як правило, переко-
нана у своїй правоті.  

Ступінь наукової розробки. Загалом осо-
бливостям залучення спеціаліста-психолога та 
наданню психологічних консультацій під час су-
дового розгляду присвячена значна кількість 
праць українських (Александров Д. О., Андро-
сюк В. Г., Гончаренко В. Г., Грошевий Ю. М., 
Загурський О. Б., Казміренко Л. І., Коновалова В. 
О., Костицький М. В., Котюк І. І., Кощинець В. 
В., Маляренко В. Т., Медведєв В. С., Нор В. Т., 
Шепітько В. Ю., Шибіко В. П. та ін.) та російсь-
ких (Абельцев С. М., Антонян Ю. М., Вінберг А. 
І., Ейсман О. О., Коченов М. М., Нагаєв В. В., 
Сахнова Т. В., Сафуанов Ф. С., Ситковська О. Д. 
та ін.) науковців.  

Мета статті є розробка теоретичних засад 
та практичних рекомендацій щодо особливостей 
залучення спеціаліста-психолога та надання пси-
хологічних консультацій під час судового роз-
гляду з урахуванням юридико-психологічних 
особливостей цього процесу, дослідження меж й 
можливостей використання спеціальних психо-
логічних знань у ході судового розгляду кримі-
нальної справи в суді першої інстанції. 

Виклад основного матеріалу. Одним із 
обов’язків судді, згідно зі ст. 321 КПК України, є 
«забезпечення високого рівня судового проце-
су». Проте далеко не завжди відомості про важ-
ливі щодо провадження факти, які містяться в 
матеріалах кримінального провадження, адеква-
тно відображають реальну дійсність. Це поясню-

ється різними причинами й нерідко суб’єктив-
ного характеру (наприклад, особливостями умов 
сприйняття й особистісними якостями суб’єкта, 
психологічною специфікою поведінки особи в 
різних життєвих ситуаціях тощо). З’ясування цих 
причин у судовому засіданні винятково важливе 
для з’ясування об’єктивної істини в криміналь-
ному провадженні. Отже, саме на виконання цих 
вимог необхідно залучати до участі на підготов-
чому провадженні спеціаліста-психолога та пси-
холога-консультанта.  

На сучасному етапі розвитку української 
держави важко собі уявити висококваліфіковане 
розслідування чи розгляд у суді кримінального 
провадження без залучення психологічних знань. 
Використання наукових досягнень психології 
сприяє більш якісному й ефективному правосуд-
дю, зміцненню законності та правопорядку в на-
шій країні. Питання щодо використання фахових 
знань психологів, в якості спеціаліста і консуль-
танта у кримінальному провадженні надзвичайно 
актуальне й потребує подальшого вивчення з ме-
тою застосування в практичній судовій діяльнос-
ті. Поки що відносно розробленими можна вва-
жати лише декілька напрямів використання таких 
знань. Вони знаходять безпосереднє застосування в 
основах професіограм працівників юридичних 
професій; в оперативно-розшуковій, слідчій і судо-
вій діяльності; часткове – в перевихованні осіб, які 
вчинили правопорушення, і опосередковане – че-
рез експертизи, консультації, участь фахівця-
психолога в юрисдикційному процесі. 

Першим, хто обґрунтовував необхідність 
залучення до участі в судовому розгляді спеціа-
лістів із психології, був Л. Е. Владіміров. Його 
ідеї в подальшому започаткували введення в 
науковий ужиток терміна «психологія криміна-
льного процесу», під яким він розумів «психо-
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логічне дослідження як учиненого злочину, так і 
доказування».  

Відомий учений А. В. Дулов з цього приводу 
зазначав, «...у процесі дослідницької роботи з пі-
знання істини суд не може самостійно розкрити всі 
сторони прояву сутності досліджуваних явищ і 
предметів, усі причини явищ і їх взаємозв’язку. 
Для цього в ряді випадків необхідні знання у пев-
ній галузі науки... У таких випадках звертаються по 
допомогу до фахівців» [1, с.110].  

Такої ж думки дотримується В. В. Нагаєв, 
який пише, що при розгляді кримінальної справи 
в суді можуть виникнути питання, вирішення 
яких через їхню вузьку спеціалізацію і неправо-
вий характер може виявитися не під силу слід-
чому й суду. У таких випадках залучаються інші 
учасники кримінального процесу – особи, які 
володіють спеціальними знаннями, достатніми 
для кваліфікованого розв’язання виниклої про-
блеми, а саме – експерти, спеціалісти, консуль-
танти [2, с.330].  

Під час проведення судових дій суддя завжди 
використовує свої професійні знання, навички й 
уміння. Проте не рідко йому необхідні певні знан-
ня з різних галузей науки та техніки, такі знання, 
навички й уміння він отримує під час професійної 
підготовки при різних формах підвищення кваліфі-
кації, а також безпосередньо під час роботи. В да-
них випадках суддю навчають криміналістичній 
техніці, судовій медицині, судовій психіатрії, судо-
вій психології та судовій бухгалтерії.  

Якщо суддя володіє певними психологіч-
ними знаннями, він не може використовувати їх 
для з’ясування виниклих спеціальних питань у 
функції спеціаліста чи консультанта, однак це 
допомагає йому оцінити висновок експерта, дум-
ку спеціаліста чи консультацію, водночас не усу-
ває необхідності залучення певної форми спеціа-
льних психологічних знань для досягнення мети 
судочинства. Очевидно, що оцінювати докази по 
кримінальній справі суддя, який володіє певними 
психологічними знаннями, буде більш об’єктив-
но та всебічно, а отже, справлятиметься вплив на 
внутрішнє переконання самого судді чи інших 
суддів (у разі колегіального розгляду криміналь-
ного провадження). 

При використанні спеціальних психологіч-
них знань суддя керується статтями 42, 55-59, 69-
72, 226-228, 242-245, 317, 327, 332, 345, 348-350, 
354, 356, 360, 361, 484-486, 491 КПК України. 

На думку багатьох вітчизняних науковців, 
залучення можливостей психології до участі у 
розгляді кримінальної справи реалізується за до-
помогою трьох форм, а саме: консультації з від-

повідним спеціалістом із питань, що потребують 
спеціальних психологічних знань (психологічна 
консультація); залучення психолога до участі у 
провадженні судової дії (участь спеціаліста); 
призначення судово-психологічної експертизи. 
Зазначений підхід сприяє здійсненню правильно-
го вибору тактичних прийомів, за допомогою 
яких найбільш успішно проводяться судові дії. 
Крім того, використання наукових досягнень 
психології при розгляді кримінальних справ 
сприяє більш якісній та ефективній роботі судів, 
зміцненню законності та правопорядку в держа-
ві. Конституція та норми Кримінального кодексу 
України заклали демократичні підвалини для 
реформування кримінально-процесуального за-
конодавства, в тому числі – з питань застосуван-
ня спеціальних психологічних знань у досудово-
му слідстві та суді[4,с.507-515].  

І. Н. Сорокотягін, не визначаючи чіткого 
критерію диференціації форм застосування спе-
ціальних знань, виділяє три їх форми: процесуа-
льну, під якою він розуміє участь обізнаних осіб 
у розслідуванні злочинів поза регламентацією 
КПК (консультації, складання довідок, обсте-
ження спеціальними комісіями, тощо), участь 
спеціаліста і проведення експертизи [5,с.3-10]. 
Очевидно, основним критерієм тут виступає сту-
пінь процесуальної урегульованості або зміст 
діяльності обізнаних осіб. Дехто з інших науко-
вців називає як форми безпосереднє й опосеред-
коване використання спеціальних знань і наго-
лошує на необхідності законодавчого врегулю-
вання ще й консультативної форми[6,с.120].  

В Україні проблему залучення фахівців-
психологів із метою використання психологіч-
них знань на різних рівнях юрисдикційної діяль-
ності найбільш плідно розробляє М. В. Костиць-
кий [7, с.14-38-140].  

Спеціаліст і консультант-психолог беруть 
участь у судовому розгляді, допомагають суду 
при оцінюванні особливостей психічного життя 
обвинувачених, потерпілих та інших учасників 
судового процесу, які не страждають психічними 
захворюваннями.  

Залучення психологів під час судового роз-
гляду може відбуватися у двох формах: психоло-
гічна консультація та участь спеціаліста-
психолога в судовому засіданні. 

Психологічна консультація – це роз’яс-
нення фахівцем психологічних сторін правопо-
рушення, поведінки підсудного, потерпілого, 
свідка, позивача, відповідача й інших осіб, їхніх 
особистісних особливостей, а також сутності окре-
мих психологічних теорій і підходів, що можуть 
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бути застосовані на практиці. Психологічна консу-
льтація може бути як усною, так і письмовою. 
Остання, належно оформлена, долучається до кри-
мінальної справи як документ [8, c.41].  

Офіційна психологічна консультація може 
мати місце на всіх етапах кримінального прова-
дження й надаватися на письмову вимогу органу 
дізнання, слідства, прокурора, суду, адвоката. У 
такому випадку вона повинна мати офіційний 
характер, подаватися в письмовій формі на 
письмову вимогу уповноваженого органу.  

Перелік питань, на які може дати відповідь 
консультант-психолог, уперше зустрічається у 
працях М. В. Костецького [7, с.130-138]. Отже 
під час судового розгляду консультант-психолог 
здатен надавати консультації з таких питань:  
1) основні напрямки та нові досягнення в галузі 
загальної, вікової, юридичної, соціальної психо-
логії; 2) міжіндивідуальні психологічні відмінно-
сті, типологія осіб, специфічні прояви поведінки 
та діяльності окремих учасників попереднього 
розгляду; 3) вікові особливості психічного роз-
витку обвинуваченого, потерпілого, зміна дина-
міки й темпу пізнавальних, мотиваційних та 
емоційно-вольових процесів на різних етапах їх 
становлення та розвитку; 4) вплив на поведінку 
осіб перенесених психічних та соматичних за-
хворювань, затримки розвитку, особливостей 
соціальної дезадаптації; 5) індивідуально-типові 
психологічні риси дорослих та неповнолітніх 
злочинців, реалізовані залежно від особистісних, 
соціальних, криміногенних особливостей особи; 
6) окремі психологічні феномени, стани, проце-
си, їх наявність чи відсутність у обвинуваченого 
та потерпілого в ситуації вчинення злочину; 7) 
рекомендації щодо засобів психологічного впли-
ву на учасників попереднього розгляду з метою 
встановлення психологічного контакту, засобів 
психологічної корекції. 

Крім того, консультант-психолог аналізує 
інтелектуальні, емоційні та вольові особливості 
обвинуваченого, потерпілого та інших учасників 
процесу, сприяє формуванню правильного уяв-
лення про внутрішній світ особи, яка вчинила 
правопорушення. Професійним консультантом-
психологом повинна виступати особа, яка воло-
діє спеціальними психологічними знаннями, має 
вищу психологічну освіту або практичний досвід 
роботи у сфері психології, яку запрошено судом 
до участі в судовому процесі як консультанта.  

Питанню залучення можливостей консуль-
танта-психолога під час судового процесу не 
приділена належна увага в новому кримінальному 
процесуальному кодексі, оскільки, як свідчить ана-

ліз існуючої судової практики, отримання консуль-
тації в галузі психологічної науки з тенденції пере-
творюється в повсякденну практику. Результати ж 
таких психологічних консультацій певною мірою 
можуть вплинути й на формування судового пере-
конання при прийнятті рішення. 

Звичайно, методичний арсенал психолога 
при наданні консультації під час кримінального 
провадження обмежений процесуальними рам-
ками, як переконливо засвідчує судова практика, 
вирішуючи питання у судовому засіданні, судді 
розраховують переважно на власні можливості. І 
це цілком зрозуміло, оскільки для психологічної 
консультації потрібно достатньо часу, якого суд-
ді завжди не вистачає; кваліфікованих фахівців-
психологів на районному рівні недостатньо, а 
звернення в обласний чи регіональний науковий 
центр означає ще й появу додаткових проблем – 
етапування обвинуваченого, грошового утри-
мання тощо. З метою подолання вказаних вище 
перешкод для залучення можливостей консультан-
та-психолога необхідно передбачити в штатному 
розписі районних судів і апеляційних судів облас-
тей посаду судового психолога та внести відповідні 
зміни до процесуального законодавства.  

Другою формою залучення спеціальних 
психологічних знань на підготовчому прова-
дженні є участь спеціаліста-психолога. 

  Спеціалістом у кримінальному прова-
дженні є особа, яка володіє спеціальними знан-
нями та навичками застосування технічних або 
інших засобів і може надавати консультації під 
час досудового розслідування і судового роз-
гляду з питань, що потребують відповідних спе-
ціальних знань і навичок. Спеціаліст може бути 
залучений для надання безпосередньої технічної 
допомоги (фотографування, складення схем, 
планів, креслень, відбір зразків для проведення 
експертизи тощо) сторонами кримінального 
провадження під час досудового розслідування і 
судом під час судового розгляду. Сторони кри-
мінального провадження мають право під час 
судового розгляду заявляти клопотання про за-
лучення спеціаліста або використання його по-
яснень і допомоги. 

Спеціаліст на думку М.В.Костицького, це  
особа яка володіє певною процесуальною право-
суб’єктністю і виконує на базі своїх професійних 
знань офіційну функцію допомоги і сприяння 
слідчому та суду під їхнім керівництво і контро-
лем [9,с.29]. Законодавчо участь спеціаліста в 
кримінальному процесі була передбачена лише 
після внесення доповнень у КПК УРСР у 1971 р. 
та нормативно закріплена у ст. ст. 128-1, 270-1 



Особливості залучення спеціаліста-психолога та надання психологічних консультацій під час судового розгляду 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 644. Правознавство. 113 

КПК України 1961 року [10, с.52].  
На думку більшості науковців, спеціаліста 

можна запрошувати для надання консультації зі 
спеціальних питань на підготовчому проваджен-
ні, і тоді така консультація повинна фіксуватися 
в документі з назвою «Висновок спеціаліста».  

Участь спеціаліста – процесуальна форма ви-
користання знань обізнаної особи, яка полягає у 
сприянні суду у виявленні і закріпленні доказів, 
зверненні їх уваги на психологічно значущі обста-
вини, наданні пояснень зі спеціальних питань, що 
виникають при проведенні процесуальних дій, у 
збиранні необхідних матеріалів та допомозі при 
складанні процесуальних документів [11, с.89].  

Спеціаліст-психолог – це особа, обізнана в 
галузі психології, запрошена для участі в прова-
дженні судових дій як консультант чи помічник. 
Закон прямо не передбачає необхідності виклику 
до суду спеціаліста-психолога, однак він не міс-
тить і обмежень із приводу того, яких саме спе-
ціалістів  викликати до суду. Тому в разі виклику 
до суду спеціаліста-психолога на підготовчому 
провадженні належить керуватися загальними 
нормами, які передбачають участь спеціаліста в 
судовому розгляді.  

Новелою нового КПК України є норма за-
кону (ч.4 ст. 71 КПК України), яка регулює права 
та обов’язки спеціаліста. 

Крім того, стаття 72 КПК України закріплює 
також відповідальність спеціаліста. Так, у разі не-
прибуття до суду без поважних причин або непові-
домлення про причини неприбуття на спеціаліста 
судом покладаються всі витрати, пов'язані з ого-
лошенням перерви в судовому засіданні. 

Не підлягає сумніву право спеціаліста звер-
тати увагу судді на помічені ним обставини, що 
мають значення для провадження. Він також має 
право з дозволу і під контролем суду зробити по-
переднє дослідження матеріалів кримінального 
провадження. При цьому припустимо застосовува-
ти тільки такі засоби і методи, що не виключають 
можливості проведення надалі експертних дослі-
джень і не ускладнюють проведення експертизи. 

Аналіз практики свідчить, що консультація 
професіонала-психолога в багатьох випадках пе-
редує призначенню психологічної експертизи, 
допомагає зібрати максимальну кількість важли-
вої інформації про психічний стан, явища та 
процеси стосовно психіки обвинуваченого для 
правильної кваліфікації дій обвинуваченого, оці-
нити його показання чи показання свідків, поте-
рпілого та ін. [10, с.52].  

Суддя може залучати до участі в криміна-
льному провадженні спеціаліста-психолога, і це 

залежить, перш за все, від особистої волі судді, 
оскільки кримінальне процесуальне законодавст-
во не обмежує коло судових дій, в яких може 
бути задіяний спеціаліст.   

Розповсюджена думка, згідно з якою необ-
хідно піддавати психологічному дослідженню 
кожного неповнолітнього допитуваного, а також 
провадити психіатричний огляд, навіть якщо 
підліток вважається психічно здоровим.  

Зрозуміло, що участь спеціаліста-психоло-
га сприятиме встановленню психологічного кон-
такту між обвинуваченим та іншими учасниками 
кримінального провадження, що призведе до ви-
роблення правильної тактики наступної стадії 
судового розгляду.  

Участь педагога та лікаря на досудовому 
слідстві та при розгляді кримінального прова-
дження в суді, учасниками якого є неповнолітні, 
безумовно, потрібна для встановлення рівня роз-
витку, здібностей та психологічних особливостей 
неповнолітніх. Однак участь психолога в цьому 
випадку підвищила б ефективність підготовчого 
провадження а саме: допомогла б у налагодженні 
психологічного контакту, правильному сприй-
нятті неповнолітнім судового провадження, 
створенні неофіційної атмосфери, мінімізувала б 
можливий стан скованості, настороженості та ін.  

Отже, з метою реального забезпечення га-
рантій прав особи в кримінальному судочинстві, 
більш повного забезпечення  загальних засад 
кримінального провадження, таких як верховен-
ство права, змагальність сторін та свобода в по-
данні ними суду своїх доказів і у доведенні перед 
судом їх переконливості, безпосередність дослі-
дження показань, речей і документів, публіч-
ність, диспозитивність, гласність і відкритість 
судового провадження, забезпечення права на 
захист, а також для вдосконалення роботи суддів 
та ефективного реформування структури органів 
досудового слідства, доцільно при здійсненні 
судового розгляду залучати судового психолога. 
Це, безперечно, істотно сприятиме вдосконален-
ню судового провадження, підвищить його нау-
ковий рівень, дозволить діяти більш диференці-
йовано й альтернативно при кваліфікації вчине-
ного, визначенні процесуального статусу конк-
ретної особи та при прийнятті рішення за резуль-
татами кримінального провадження.  
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O.K. Chernovsky  

Features of specialist-psychologyst engagement, and providing the psychological  
consultations during the trial 

 
Summary 

While preparing the research much attention was paid to the paculiarities of psychologist attraction and 
psychological consulting during the trial. Beyond any doubt  psychologist attraction to the trial enables the 
judge to compensate the lack of expertise in psychology, assists the judicial unbiased decisionmaking, 
provides psychological analysis during the trial.  

Key words: trial, psychologist, psychological consulting. 
 

 О.К. Черновский 
Особенности привлечения специалиста-психолога и предоставление психологических  

консультаций во время судебного разбирательства 
Аннотация 

Во время написания статьи уделялось внимание особенностям привлечения специалиста-
психолога и предоставлению психологических консультаций во время судебного разбирательства. 
Установлено, что вне всяких сомнений, привлечение профессионального психолога во время судеб-
ного разбирательства позволит судьи компенсировать определенный недостаток знаний и компетент-
ности в области психологии, поможет беспристрастно и объективно принять одно из решений, пред-
усмотренных нормами УПК, обеспечит возможность психологического анализа соответствующих 
материалов производства из разных позиций. 

Ключевые слова: уголовный процесс, специалист-психолог, психологические консультации. 
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ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  
ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕКОНАННЯ СУДДІ 

 
На підставі узагальнення дослідження вітчизняних і зарубіжних учених і особистої практики автор роз-

криває поняття внутрішнього переконання судді в кримінальному провадженні. Також аналізує нове криміна-
льне процесуальне законодавство, що регламентує дану проблему. Вивчає психологічну сторону поняття "вну-
трішнє переконання судді".     

Ключові слова: внутрішнє переконання судді, доведення, судове виробництво, оцінка доказів, судове рішення. 
 
Постановка проблеми. Професія судді 

пов’язана з необхідністю приймати важливі й 
відповідальні рішення, визначати долі інших лю-
дей, їхню винність чи невинуватість у вчиненні 
правопорушень. Найбільшу увагу при здійсненні 
правосуддя треба приділяти такій психологічній 
категорії, як проблема внутрішнього переконан-
ня судді. При здійсненні правосуддя, після оці-
нювання всіх доказів по справі, це чи не найго-
ловніший чинник, який впливає на прийняття 
суддею процесуального рішення – прийняття 
рішення в кримінальному провадженні. Суд оці-
нює докази за своїм внутрішнім переконанням, 
що ґрунтується на всебічному, повному й 
об’єктивному розгляді всіх обставин справи в їх 
сукупності, керуючись законом. На всі питання, 
винесені на розгляд суду, повинна бути отримана 
категорична позитивна чи негативна відповідь.  
В основі судового рішення повинна знаходитися 
не тільки логічна неминучість, а й моральна 
обов’язковість. У деяких випадках допускаються 
судові помилки через поверхове дослідження 
доказів, унаслідок чого можуть бути як невипра-
вдано жорсткі, так і надто м’які вироки.  

Ступінь наукової розробки проблеми.  
В юридичній літературі ця проблема досліджу-
валася протягом тривалого часу. Значна увага 
питанням формування «внутрішнього переко-
нання» приділялася у працях багатьох відомих 
учених, зокрема: В. Ф. Бойка, В. Л. Васільєва,  
Л. Є. Владімірова, Л. М. Головченка, В. В. Гор-
дєєва, Ю. М. Грошевого, Н. Л. Дроздович,  
А. Я. Дубінського, В. С. Зеленецького, Г. В. Кат-
кової, Н. І. Клименко, О. Ф. Коні, В. О. Конова-
лової, М. В. Костицького, В. Т. Маляренка,  
М. М. Михєєнка,  М. А. Погорецького, О. Р. Ра-
тінова, Г. М. Рєзніка, М. С. Строговича,  
О. К. Черновського, І. Я. Фойницького, С. Я. Фу-
рси та ін. Проте залишились поза увагою вчених 
окремі юридико-психологічні особливості фор-
мування внутрішнього переконання судді. 

Мета статті зумовлена необхідністю до-
слідження особливостей формування внутріш-
нього переконання судді в кримінальному про-
вадженні для підвищення ефективності криміна-
льного судочинства. 

Виклад основного матеріалу. Законодавець 
передбачив поняття «внутрішнє переконання суд-
ді» в статті 94 КПК України, де йдеться мова про 
оцінку доказів. Слідчий суддя, суд за своїм внут-
рішнім переконанням, яке ґрунтується на всебіч-
ному, повному й неупередженому дослідженні всіх 
обставин кримінального провадження, керуючись 
законом, оцінюють кожний доказ з точки зору на-
лежності, допустимості, достовірності, а сукуп-
ність зібраних доказів – з погляду достатності та 
взаємозв’язку для прийняття відповідного проце-
суального рішення. Жоден доказ не має наперед 
встановленої сили [11, Ст. 94]. 

Судове рішення, у якому суд вирішує об-
винувачення по суті, викладається у формі виро-
ку. Судове рішення, у якому суд вирішує інші 
питання, викладається у формі ухвали. Судове 
рішення повинно бути законним, обґрунтованим 
і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене 
компетентним судом згідно з нормами матеріа-
льного права з дотриманням вимог щодо кримі-
нального провадження, передбачених Криміна-
льним процесуальним кодексом. Обґрунтованим 
є рішення, ухвалене судом на підставі об’єктивно 
з’ясованих обставин, які підтверджені доказами, 
дослідженими під час судового розгляду та оці-
неними судом відповідно до внутрішнього пере-
конання. Умотивованим є рішення, в якому наве-
дені належні й достатні мотиви та підстави його 
ухвалення. Прийняття таких рішень ґрунтується на 
внутрішньому переконанні осіб, які приймають 
рішення на підставі оціночної діяльності. 

Тому суд (суддя) завжди постає перед 
складною проблемою внутрішнього переконання 
в правильності свого рішення, оскільки за цим 
рішенням нерідко стоять долі людей, а також 
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авторитет як самого судді, так і судової системи 
в цілому [11, Ст. 370]. 

Процес формування внутрішнього переко-
нання судді пов’язаний із безперервними усу-
неннями сумнівів, які виникають при розгляді 
справи. На внутрішнє переконання судді впливає 
вся доказова інформація, яка досліджується згід-
но із загальними правилами судового процесу, – 
безпосередньо, усно й безперервно, під голову-
ванням головуючого судді та з дотриманням рів-
ності прав учасників процесу.  

У філософській літературі процес форму-
вання внутрішнього переконання судді переда-
ється формулою „пізнано – усвідомлено – пере-
жито – прийнято за істину” [3; 4; 6].  

А в гносеологічному аспекті процес форму-
вання суддівського переконання розгортується в 
системі „незнання – знання”: від вірогідного знан-
ня до знання істинного і достовірного, отриманого 
в результаті досліджень сукупності доказів [5].  

У психологічному аспекті суттєвим для 
процесу формування внутрішнього переконання 
судді є переростання сумніву (як наслідку ймові-
рних знань) у переконаність судді.  

У соціальній психології прийняття рішення 
розглядається як волевиявлення індивіда або 
групи людей, спрямоване на формування послі-
довності дій і вибір альтернативи. При цьому 
складність ухвалення рішення може бути 
пов’язана зі ступенем невизначеності ситуації, 
що припускає настання неоднозначних наслідків 
– позитивних чи негативних [15]. 

Фойницький І. Я. зазначав: «… не можна 
змішувати вирішення справи за системою вільної 
оцінки з його вирішенням на підставі безпосере-
днього враження. Перше передбачає знання 
справи шляхом його вивчення за об’єктивними 
даними, які є у справі; друге обмежується при-
йняттям того відбитка, яке справа чи її окремі 
моменти залишили в наших почуттях. Оцінка 
доказів – це розумова діяльність, що вирішується 
сумнівами або переконаннями; враження є про-
дуктом лише окремих чуттєвих сприйняттів, не 
перевірених розумовим процесом. З іншого боку, 
не можна змішувати вирішення справи при віль-
ній оцінці доказів з її вирішенням за довільним 
розсудом… Для того, щоб внутрішнє переконан-
ня не переходило в особистий розсуд, закон, не 
зв’язуючи суддю легальними правилами, піклу-
ється, однак, про створення його переконання за 
умов і в порядку, коли всяка розсудлива людина 
при тих же даних дійшла б однакового виснов-
ку» [17, с. 164]. 

Н. Л. Дроздович вважає, що існує лише дві 
системи доказування – формальна та вільна оці-
нка доказів. Вільна оцінка доказів заснована на 
внутрішньому переконанні. Там, де є чітке пра-
вило, жорсткий алгоритм, отримання висновку та 
прийняття рішення, немає місця внутрішньому 
переконанню. Формалізований шлях пізнання 
має ряд переваг. Він виключає або зводить до 
мінімуму помилки, не залишає місця суб’єкти-
візму або довільному розсуду, а також більш 
економічний. Але все це можливе лише за умови 
правильності алгоритму. Формальна система до-
казів, заснована на припущеннях можливих жит-
тєвих ситуацій, не виправдала себе перш за все з 
гносеологічних позицій з огляду на ненадійність 
алгоритму. Основою наукового чи будь-якого 
іншого пізнання є змістові творчі процеси, які 
неможливо звести до формально-логічних конс-
трукцій. Ці положення стосуються й судового 
доказування з його безмежним різноманіттям 
конкретних ситуацій. Універсального алгоритму, 
придатного для всіх випадків доказування, не 
існує й навряд чи такий можливо створити. Тому 
основою оцінки доказів залишається внутрішнє 
переконання [8, с. 252].   

Бойко В. Ф. переконаний, що проблема 
внутрішнього переконання напрочуд важлива. 
Це світогляд судді. А він формується з наро-
дження, протягом усього життя – тобто це жит-
тєвий досвід, загальна культура, юридичний до-
свід тощо [1; 2]. 

Костицький М. В. дослідив, що складовою 
внутрішнього переконання судді є пізнання, а ре-
зультатом пізнання (філософського, наукового та 
буденного) є встановлення істини в кримінальному 
провадженні. Сутністю і результатом процесу пі-
знання є встановлення істини, під якою розумієть-
ся адекватне відображення об’єкта, який пізнається 
суб’єктом, відтворення його таким, яким він існує 
сам по собі, незалежно від людини та її свідомості. 
Істина – це такий склад людських уявлень, який 
залежить від суб’єкта, тобто не залежить ні від лю-
дини, ні від людства [10].    

Фурса С. Я. вважає, що внутрішнє переко-
нання судді – це не несвідоме враження, відчут-
тя, яке не піддається контролю, а впевненість у 
правильності його висновків, які складають ос-
нову судового рішення [12].  

Зазначимо, що переконання судді, незале-
жно від того, чи є він професійним суддею чи 
народним засідателем (справи окремого прова-
дження), повинно бути не лише внутрішнім, а й 
раціональним, відповідати здоровому глузду, і 
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мотивованим (обґрунтованим), перш за все ви-
ражаючи неупередженість судді. 

Оцінка доказів проводиться судом за внут-
рішнім переконанням відповідно до об’єктивно 
встановлених у справі обставин в їхній сукупно-
сті. Розбіжність погляду судді, який діяв добро-
совісно на основі внутрішнього переконання, з 
поглядом зору вищестоящого суду, уповноваже-
ного на перегляд рішення судді, навіть у випадку 
скасування такого рішення, не дає підстав для 
притягнення судді до відповідальності. Навпаки, 
таке притягнення протизаконне, воно порушує 
принцип незалежності судді. Саме тому в Законі 
України «Про судоустрій і статус суддів» зазна-
чено, що скасування або зміна судового рішення 
не тягне за собою дисциплінарної відповідально-
сті судді, який брав участь у його ухваленні, крім 
випадків, коли порушення допущено внаслідок 
умисного порушення норм права чи неналежного 
ставлення до службових обов’язків [9, Ст. 82]. 
Отже, законодавець прагне забезпечити внутрі-
шню свободу суддів при прийнятті рішень у 
справах, що розглядаються (їх правову позицію), 
здійснивши розмежування між судовою помил-
кою, яка не тягне за собою відповідальності, і 
проступком, який є підставою для притягнення 
до дисциплінарної відповідальності. 

Грошевий Ю. М. вважає, що внутрішнє пе-
реконання судді становить собою усвідомлену 
потребу судді, використання ним власних думок, 
поглядів і знань.  Воно пов’язане із правосвідо-
містю судді, яка розглядається як форма суспіль-
ної свідомості, що поєднує систему поглядів, 
ідей, уявлень, теорій, а також почуттів, емоцій і 
переживань. Вони характеризують ставлення лю-
дей і соціальних груп (у тому числі й через факти-
чну поведінку) до діючої і бажаної правової систе-
ми. У структурі правосвідомості виділяють світо-
глядну (погляди, ідеї, теорії), психологічну (почут-
тя, емоції, переживання) і поведінкову (правомірна 
поведінка, правова активність, правопорушення 
тощо, які характеризують фактичну реакцію люди-
ни на функціонування елементів правової системи 
зазначається устоями конкретного суспільства на 
певному етапі його розвитку) сторони [7]. 

Правосвідомість судді це суб’єктивна реа-
кція судді на правові норми, тобто сукупність 
поглядів, ідей, які виражають його ставлення до 
традицій, звичаїв, моральних принципів, норм 
поведінки, професійних обов’язків, норм права, 
законності, правосуддя, уявлення про те, що є 
правомірним і неправомірним. Складний процес 
постановлення законного, обґрунтованого, спра-
ведливого та ефективного рішення суду, який 

носить виховний характер, вимагає глибокої ана-
літичної діяльності суддів. 

Внутрішнє переконання судді є правовою 
категорією, що забезпечує функціонування судді 
в межах наданих йому прав і обов’язків, які не 
перекручують самостійного сприйняття і розу-
міння суддею об’єктивної дійсності, що стала 
предметом дослідження в суді. Вимоги, які ви-
значають параметри внутрішнього переконання, – 
це свобода і обґрунтованість. Свободу і незалеж-
ність внутрішнього переконання судді неможна 
розуміти як сваволю, як особистий і ні від чого не 
залежний розсуд. Вільним може вважатися тільки 
те переконання, яке правильне і повно відображає 
факти, що тягнуть за собою застосування закону. 
Водночас обґрунтованість внутрішнього переко-
нання складає його невід’ємну властивість. 

Для правильної оцінки доказів судді необ-
хідно використовувати в доказуванні основні 
принципи вільної оцінки доказів. Принципами 
вільної оцінки доказів у кримінальному судочин-
стві є ті найважливіші положення процесуально-
го права, що закріплені українським законодав-
ством як основні начала діяльності суду при оці-
нці доказів і здійсненні правосуддя. До цих 
принципів належать: вільна оцінка наявних дока-
зів; усебічність, повнота й об'єктивність оцінки 
доказів; оцінка доказів у сукупності; презумпція 
невинуватості обвинуваченого; участь у відправ-
ленні правосуддя народних засідателів, присяж-
них; безпосередність; змагальність [13].  

Принцип вільної оцінки доказів полягає, 
насамперед, у тому, що під час оцінки доказів 
суддя вільний у своїх оціночних судженнях, у 
висновках, що робляться на основі дослідження і 
розгляду всіх обставин справи. Вони оцінюють 
усі наявні докази по справі вільно, за своїм внут-
рішнім переконанням, заснованим на всій сукуп-
ності обставин справи, і не обмежені при оцінці 
ніякими формальними розпорядженнями. Цей 
принцип оцінки доказів полягає також у тому, 
що жоден доказ для суду не має наперед устано-
вленої сили [11, Ст. 94 ]. 

Оскільки принцип вільної оцінки доказів є 
об'єктивним правовим положенням, закріпленим у 
законі велінням держави, внутрішнє переконання 
як складову частину цього принципу належить 
розглядати також і як правову кримінальну проце-
суальну категорію, що має важливе значення для 
вирішення всієї справи та окремих її питань. 

Розкриваючи поняття «внутрішнє переко-
нання», з яким процесуальний закон пов'язує 
сутність оцінки доказів, Рєзник Г. М. звертає 
увагу на те, що воно має специфічний зміст, сут-
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ність якого виявляється в усуненні із закону пра-
вил про вірогідність і силу доказів. Це відбулося 
в результаті усвідомлення об'єктивної неможли-
вості передбачити у законі всі можливі в конкре-
тному кримінальному провадженні комбінації 
доказів, їх взаємний зв’язок і доказову силу [16]. 

Як правильно відзначав М.М. Михеєнко, 
важливе значення для розкриття ролі внутріш-
нього переконання в оцінці доказів мають також 
його психологічний і гносеологічний аспекти. У 
першому аспекті внутрішнє переконання можна 
розглядати в динаміці (як процес його форму-
вання) і статиці (як результат). У процесі його 
формування створюється власна думка, долають-
ся й усуваються сумніви, невпевненість. У під-
сумку суддя приходить до внутрішнього переко-
нання як стану твердої впевненості в правильно-
сті своїх висновків, рішучості зафіксувати їх у 
процесуальних документах і при необхідності 
публічно їх висловити, готовності відстоювати їх 
у відповідних (процесуальних та інших) інстан-
ціях, нести за них відповідальність [14]. 

У гносеологічному аспекті внутрішнє пере-
конання – це знання як про окремі фактичні обста-
вини, що становлять предмет доказування в прова-
дженні, так і про висновки в провадженні, у тому 
числі ті, які стосуються юридичної оцінки, кваліфі-
кації встановлених фактів, обставин, подій. 

Крім того, процесуальне значення резуль-
татів, формування оціночних суджень, що стосу-
ється й внутрішнього переконання судді, зале-
жить від впливу об'єктивних і суб'єктивних фак-
торів. Також прийняття остаточного рішення 
значною мірою залежить від самого суб'єкта оці-
нки, його професійного рівня та психологічних 
особливостей – емоцій, волі, рішучості, конфор-
мності, стійкості, незалежності та ін. 

Висновки. Внутрішнє переконання судді – 
це не несвідоме враження, відчуття, яке не підда-
ється контролю, а впевненість у правильності 
його висновків, які складають основу судового 
рішення. Внутрішнє переконання є елементом 
розумової діяльності з дослідження та оцінки 
доказів і виражає фактичний склад правовідно-
син, встановлених у справі. Внутрішнє переко-
нання судді складає суб’єктивну частину його 
діяльності, яка виражається в об’єктивно ухвале-
них ним у справі рішеннях при дослідженні су-
дом обставин справи. Суддя не може нести від-
повідальність за своє внутрішнє переконання у 
справі, він несе відповідальність за неправовий, 
неправомірний розсуд при застосуванні норм 
доказового права. 
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The concept and juridical-psychologycal features of the judge’s internal conviction formation 
 

Summary 
On the basis of summarizing of research of domestic and foreign scientists, and personal practice, the 

author discovers the concept of the judge’s internal conviction during the criminal trial. Also he analyses 
new legislation on criminal procedure, which regulates this issue. He studies the psychological side of the 
concept “judge’s internal conviction”.  
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Понятие и юридико-психологические особенности формирования  
внутреннего убеждения судьи 

 
Аннотация 

На основании обобщения исследования отечественных и зарубежных ученых и личной прак-
тики автор раскрывает понятие внутреннего убеждения судьи при рассмотрении уголовных произ-
водств. Также анализирует новое уголовное процессуальное законодательство, которое регламенти-
рует данную проблему. Изучает психологическую сторону понятия «внутреннее убеждение судьи».     

Ключевые слова: внутреннее убеждение судьи, доказательства, доказывание, судебное произ-
водство, оценка доказательств, судебное решение. 
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ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ: ПРИРОДА ТА ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ  
(СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД) 

 
Автор робить спробу розкрити природу організованої злочинності за допомогою системно-

функціонального підходу. Відзначено, що діяльність сучасних злочинних організацій пов’язана не тільки зі 
злочинним промислом, але й легальними сферами економіки, що повинно враховуватися у процесі протидії 
цим структурами. Автором пропонуються шляхи протидії цьому суспільно-небезпечному явищу.  

Ключові слова: організована злочинність, природа організованої злочинності, протидія організованій зло-
чинності, системно-функціональний підхід. 
 

Постановка проблеми. Однією із най-
більш виразних ознак сучасності є зміщення за-
гроз національній та міжнародній безпеці у «ті-
ньовий» сектор. Основними факторами цього 
процесу є різного роду транснаціональні злочин-
ні утворення, потужності яких часом перевищу-
ють наявні можливості протидії їм у більшості 
держав світу. За таких умов протидія організова-
ній злочинності набуває особливого значення як 
ключова складова політики безпеки усіх держав 
та міжнародного співтовариства загалом. 

Незважаючи на те, що протидія організова-
ній злочинності вже тривалий час перебуває на 
порядку денному діяльності світової спільноти, 
природа цього явища залишається недостатньо 
вивченою. Визначення, що містяться у нормати-
вно-правових актах національного рівня, як пра-
вило, слугують потребам правозастосовчої прак-
тики і не повною мірою розкривають сутність 
цього феномену. Наприклад, наведене у ст. 28 
КК України [1] визначення злочинної організації 
як ієрархічного об’єднання декількох осіб (п’ять 
і більше), члени якого або структурні частини 
якого за попередньою змовою зорганізувалися 
для спільної діяльності з метою безпосереднього 
вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів 
учасниками цієї організації, або керівництва чи 
координації злочинної діяльності інших осіб, або 
забезпечення функціонування як самої злочинної 
організації, так і інших злочинних груп, не сто-
сується змісту організованої злочинності як сус-
пільного явища. Не врахована така її особливість 
і у визначенні, яке дається у Конвенції Організа-
ції Об'єднаних Націй проти транснаціональної 
організованої злочинності [2] та інших міжнаро-
дних нормативно-правових актах. 

З огляду на необхідність удосконалення 
системи протидії організованій злочинності, яка 
під впливом глобалізації динамічно розвиваєть-
ся, еволюційно переформатуючи традиційні зло-
чинні угрупування у гнучкі структури мережево-

го типу [3, с. 204], потребує також і уточнення тер-
мінологічного визначення цього явища, що може 
бути досягнуто із використанням системно-
функціонального підходу при його дослідженні. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідженню організованої злочинності присвя-
чено широке коло наукових праць вітчизняних 
на зарубіжних вчених. В Україні це явище, за-
звичай, розглядається як транснаціональний фе-
номен у контексті забезпечення національної 
безпеки та міжнародного правопорядку. Мають-
ся на увазі праці М.Г. Вербенського, В.В. Голіни, 
Н.А. Зелінської, В.М. Дрьоміна, А.П. Закалюка, 
О.М. Литвака, О.М. Литвинова, Ю.В. Нікітіна, 
В.Я. Тація, В.А. Тимошенка та В.Ф. Ущаповського. 
У інших країнах на пострадянському просторі до-
слідження цієї проблеми проводилися Ю.В. Голі-
ком, А.І. Долговою, В.В. Лунєєвим, В.В. Мерку-
шиним, В.С. Овчинським та С.Л. Пановим. У краї-
нах Євросоюзу та США доцільно згадати праці Г. 
Абадинського, Дж. Албанезе, С. Брауна, П. Готт-
чалка, М. Дайка, П. Дайна, П. Ройтера, Дж. Р. Річа-
рдса, М. Рута, С. Снайдера та Л. Шеллі.  

Втім, останнім часом під впливом глобаліза-
ційних процесів відбуваються певні зміни в органі-
зованій злочинності, які вимагають більш ґрунто-
вного дослідження цього явища. Відсутність чітко-
го розуміння того, що сьогодні є «організованою 
злочинністю» ускладнює боротьбу національних 
правоохоронних органів та міжнародних спеціалі-
зованих структур з цим негативним явищем.  

Враховуючи викладене, спираючись на ре-
зультати уже проведених наукових досліджень, а 
також власні напрацювання маємо за мету по-
шук оптимальних шляхів удосконалення поняття 
організованої злочинності.  

Виклад основного матеріалу. Протидія 
організованій злочинності може бути ефектив-
ною лише за умови, що вона базується на науко-
во обґрунтованих результатах дослідження цієї 
проблеми, чітко визначеній стратегії й ідеології 



Організована злочинність: природа та шляхи протидії (системно-функціональний підхід) 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 644. Правознавство. 121 

правоохоронної діяльності та відповідних науко-
во-методичних рекомендаціях. 

Динамічний еволюційний розвиток цього 
явища, з одного боку, та потреби правоохоронної 
практики з іншого, вимагають постійного науко-
вого опрацювання феномену організованої зло-
чинності. Лише безперервний процес наукового 
пізнання дозволить здійснити переоцінку уста-
лених уявлень та розуміння того, що існуючі те-
оретичні моделі цього явища не завжди відпові-
дають його сутності на тому чи іншому етапі іс-
торичного розвитку. 

На нашу думку, для кращого розуміння 
природи організованої злочинності доцільно ви-
користати системно-функціональний підхід, 
який дозволяє розглядати цей феномен як систе-
му, орієнтовану на досягнення певного результа-
ту – отримання надприбутків. У межах цього по-
требує дослідження сучасне розуміння організа-
цій як соціальних систем, сформованих на основі 
спільних інтересів [4, с. 22], що взаємодіють з 
оточуючим середовищем. 

Сучасні організації, які діють як у легаль-
ному, так і в нелегальному секторах, є об’єднан-
ням не стільки структурних елементів, скільки 
певних функціональних можливостей, якими ці 
елементи володіють. Це володіння не є ексклю-
зивним – за наявності достатньої мотивації, одні 
елементи можуть досить легко замінятися на ін-
ші, що виконуватимуть ті ж функції. Такий під-
хід до визначення організації можна охарактери-
зувати як системно-функціональний. Системоут-
ворюючим чинником між елементами системи тут 
виступають не адміністративні регуляційні прави-
ла, а відносини, як правило, «горизонтального» 
типу. У комерційних структурах такі відносини 
мають переважно економічний характер, а в неле-
гальному бізнесі – виключно економічний. Різниця 
між цими організаціями полягає у протиправному 
характері діяльності останніх. 

Отже, ґрунтуючись на системно-функціо-
нальному підході, організацію можна охаракте-
ризувати як систему, функціонування якої спря-
мовано на досягнення певної, спільної для усіх її 
елементів, мети. У випадку організованої зло-
чинності цією метою є отримання надприбутку 
від протиправної діяльності. 

Саме системний характер (а не такі факу-
льтативні ознаки, як наявність лідера та ієрархії, 
певне число учасників, застосування насильства, 
спільні фінансові ресурси, ідеологія, дисципліна 
тощо) відрізняє організовану злочинність від 
«неорганізованої», тому організовану злочин-
ність можна характеризувати як «системну». 

Як система, сучасна організована злочин-
ність має такі ознаки: 1) динамічність – здатність 
до змін як реактивного, так і проактивного хара-
ктеру; 2) гетерогенність – тобто різнорідність 
елементів, якими можуть бути як окремі індиві-
дууми, так і структури різного типу, у тому числі 
й ієрархії; 3) здатність до розвитку, у тому числі 
нелінійного, тобто такого, що не обмежується 
лише кількісним збільшенням числа елементів; 
4) відкритість до зовнішнього середовища – зда-
тність його експлуатувати, пристосовуватися до 
нього та протидіяти негативному впливу з його 
боку; 5) розвиток такої системи може здійснюва-
тися як на рівні самих елементів (субстрактно), 
так і на рівні взаємовідносин між ними, тобто 
структурно; 6) складність, що характеризується як 
її гетерогенністю, так і характером взаємозв’язків 
між окремими елементами, різноманіттям можли-
востей їх поведінки та реакції; 7) органічність – 
кожен елемент значно більшою мірою залежить від 
системи, аніж система від окремого елемента; 8) 
здатність до самоорганізації, самовідтворення та 
самовдосконалення; 9) високий рівень життєздат-
ності, що включає і регенеративність – здатність 
відновлювати втрачені елементи. 

Розглядаючи організовану злочинність у її 
історичному розвитку можна виділити існування 
у ній трьох видів організацій: 1) «традиційні», 
побудовані за сімейною, клановою, етнічною або 
племінною ознакою, належністю до певної гіль-
дії, групи осіб тощо; 2) бюрократичні, «корпора-
тивні», побудовані за моделлю «раціональної 
бюрократії» та 3) мережеві.  

У сфері організованої злочинності перші 
характеризуються побудовою за певними етніч-
ними, сімейними чи релігійними ознаками, ма-
ють чітко виражені кодекси поведінки (досить 
часто, ірраціональні), орієнтовані на здійснення 
територіального контролю і є відносно невели-
кими за числом членів та масштабами операцій. 
Структурно вони становлять прості дворівневі 
ієрархії, що очолюються главою родини, клану 
або групи іншого роду. Найпростішою моделлю 
злочинної організації є «банда», що складається 
із лідера та підлеглих, із яких може бути (але не 
обов’язково) виділена певна група, що користу-
ється особливими правами. Такі структури існу-
ють впродовж тисячоліть і відомі з часів Старо-
давнього світу. Сила банди полягає у її чисельнос-
ті. Вона функціонує, передусім, завдяки лідеру, що 
віддає обов’язкові для виконання накази, влада 
якого ґрунтується на певних організаційних прин-
ципах, як правило, на залякуванні інших. 
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Корупційні зв’язки будуються шляхом вве-
дення членів угрупування до органів влади чи 
управління або шляхом прямого підкупу та заля-
кування. До таких структур можна віднести пе-
реважну більшість етнічних угруповань. У від-
носинах між собою вони, як правило, перебува-
ють у стані конфлікту, але з часом можливим є їх 
об’єднання у більші за масштабами структури, як 
це мало місце із японською «якудзою», китайсь-
кими «тріадами» та італійською мафією. Подібну 
структуру мали злочинні угруповання, що діяли 
на території колишнього СРСР.  

Побудовані за такою простою моделлю ор-
ганізації є ефективними, коли їх діяльність об-
межена тим, аби лише відняти майно, що нале-
жить іншим, тоді як для отримання сталого при-
бутку потрібні організації, побудовані за корпо-
ративним принципом. Для функціонування «ба-
нди» необхідно, аби майно, що вона збирається 
привласнити, вже було б кимось створене. Кор-
порація (у тому числі кримінальна) сама має мо-
жливості створювати майно та виробляти товари, 
які вона пропонує для продажу на ринку. 

Угруповання бюрократичного типу органі-
зовані за моделлю індустріальних корпорацій, як 
правило, мають розгалужену ієрархічну структу-
ру. На етапі формування членство формується із 
найближчого кримінального оточення, але потім 
розширюється за професійною ознакою. Правила 
поведінки також існують, але є раціональними та 
обумовлені потребою максимізації прибутку. 
Ядро таких «кримінальних корпорацій» стано-
вить, як правило, оточення лідера, тож може зда-
тися, що вони побудовані за етнічною або тери-
торіальною ознакою. У той же час, на рівні опе-
раційного управління основні обов’язки викону-
ють професійні злочинці, залучені до структур 
відповідно до їх професійних можливостей. Час-
то «кримінальні корпорації» є подальшим етапом 
розвитку «традиційних» структур – якщо останні 
не здатні трансформуватися, то вони, як правило, 
витісняються із ринків. Мета таких «корпорацій» 
– розширення ринків збуту, передусім шляхом 
розширення територіального контролю. Взаємо-
відносини із іншими структурами будуються, як 
правило, на конфліктній основі, інколи налаго-
джується співробітництво, яке пізніше може пе-
рейти у конфлікт. Корупційні зв’язки встанов-
люються шляхом налагодження довготривалих 
контактів з представниками органів влади та 
управління і підтримуються безпосередньо ліде-
ром угруповання або його найближчими 
зв’язками. Зазначена структура була і є характе-
рна для Медельїнського та Калійського наркока-

ртелів, сучасних мексиканських картелів, а та-
кож злочинних угруповань, що діяли на постра-
дянському просторі у 1990-ті роки. 

Структури мережевого типу за своєю по-
будовою подібні до соціальних мереж, форму-
ються відповідно до потреб здійснення окремих 
чи регулярних операцій, можуть включати у себе 
різні елементи. Правила поведінки та будь-яка 
інша регламентація діяльності відсутні, хоча, як 
правило, усі учасники дотримуються певної 
кримінальної ідеології, що полягає у нехтуванні 
законом та абсолютизації матеріального збага-
чення. Елементи структури користуються по-
вною автономністю, єдиною вимогою до них є 
забезпечення реалізації конкретної акції (опера-
ції). Мета діяльності таких структур – розширен-
ня ринків збуту, вихід на нові ринки та їх форму-
вання. Взаємовідносини із іншими структурами 
будуються, переважно, на основі співробітницт-
ва, налагодження взаємовигідних комерційних 
зав’язків, що, звичайно, не виключає можливості 
конфліктів як всередині мережі, так і між елеме-
нтами різних мереж. Корупційні контакти буду-
ються на операційному рівні, при цьому коруп-
ціонери самі є членами таких мереж, отримують 
від їх діяльності прибуток на довготривалій ос-
нові і часто ініціюють та координують здійснен-
ня певних акцій. Подібну побудову мають сього-
дні кримінальні структури Колумбії та інших 
країн регіону Південної Америки, вона поступо-
во є домінуючою на каналах контрабанди герої-
ну афганського походження (окремі угруповання 
тут виступають елементами мереж). Мексикан-
ські картелі, що на сьогодні зберігають «корпо-
ративну» побудову, поступово еволюціонують у 
напрямі кримінальних мереж. Також переважно 
мережеву структур мають злочинні угруповання, 
що діють на пострадянському просторі. 

В залежності від можливостей, що визна-
чаються наявними ресурсами, які можна витра-
тити, організації – як легальні, так і нелегальні – 
не лише пасивно сприймають оточуючий світ, а 
й активно впливають на нього [5, с. 18]. Маючи у 
своєму розпорядженні величезні ресурси та не 
будучи обмеженими правовими бар’єрами, зло-
чинні організації активно формують ринки збуту, 
здійснюють цілеспрямований вплив на державу 
та суспільство, ставлять під контроль цілі секто-
ри легальної економіки. Саме такий вплив, на 
нашу думку, і характеризує рівень загрози з боку 
організованої злочинності для національної без-
пеки і, відповідно, визначає задачі із протидії 
цьому явищу з боку органів, покликаних цю без-
пеку забезпечувати. 
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Окрім переходу на мережеву модель, су-
часне розуміння організованої злочинності по-
требує врахування двох інших чинників, що на-
були особливої актуальності впродовж останніх 
років. По-перше, це розширення сфери діяльнос-
ті організованих злочинних угруповань – як те-
риторіальне, що проявляється у їх транснаціона-
лізації, так і функціональне, що проявляється у 
розширенні спектру їх дій на нові сфери – інфо-
рмаційний простір, міждержавні відносини, соці-
альні процеси тощо. По-друге, сучасні злочинні 
угрупування все частіше уникають прямої кон-
куренції між собою, віддаючи перевагу налаго-
дженню співробітництва [6, с. 218]. Врахування 
цих чинників, а також те, що організована зло-
чинність, це, передусім, певний процес, аніж 
причетні до нього злочинці, дозволяє ширше 
зрозуміти природу цього феномену. 

Будь-яка організація має певну організа-
ційну культуру, тобто цінності та норми поведі-
нки, що поділяються її співробітниками. Ця ор-
ганізаційна культура може свідомо створюватися 
та впроваджуватися менеджментом організації 
або ж виникати спонтанно, виходячи із мети іс-
нування організації. Якщо у кримінальних струк-
турах метою організації є отримання надприбут-
ку без урахування етичних чи правових обме-
жень, то саме це і буде становити ядро їх органі-
заційних культур. Проникаючи у суспільство, 
кримінальні організації привносять до нього і 
власну культуру, що стає соціально-прийнятною. 
Суспільство не лише втрачає волю протидіяти 
злочинності, а й приймає її ідеологію як власну. 
Це, з одного боку, розширює соціальну базу зло-
чинності, а з іншого – формує для неї безпечне 
операційне середовище, що дозволяє максимізу-
вати прибутки та мінімізувати можливі втрати. 
Особливої небезпечності це явище набуває за 
обмежених можливостей для самореалізації ін-
дивідуума у легальному секторі, а також слабко-
сті формальних інститутів, коли їх місце займа-
ють неформальні.  

Виступаючи формою економічної діяльності, 
організована злочинність безпосередньо пов’язана 
із функціонуванням легальної економіки. Зазначе-
ний зв’язок має подвійний характер. 

З одного боку, організована злочинність 
зацікавлена у встановленні контролю над лега-
льною економікою з метою легалізації як дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, так і соціа-
льного статусу причетних до цього осіб. Система 
відмивання доходів значно перевищує межі лише 
приховування зв’язку між доходами та злочин-
ним джерелом їх надходження і слугує основним 

інструментом, завдяки якому злочинцям вдається 
змінити свій соціальний статус та отримати сус-
пільне становище, до якого вони прагнуть. Таким 
чином, злочинність виступає у ролі «соціального 
ліфта», що, за певних умов, може замінити собою 
легальні можливості, будучи більш привабливим 
та ефективним. Це, у свою чергу, призведе до кри-
міналізації суспільного життя, поширення та інсти-
туціоналізації кримінальних практик як прийнятної 
моделі поведінки, що дозволяє досягти бажаного 
результату найбільш швидким, та, фактично, соці-
ально-прийнятним способом. 

По-друге, організована злочинність вико-
ристовує легальну економіку для здійснення 
конкретних злочинних акцій. Так, переміщення 
значних партій наркотику передбачає викорис-
тання транспортної та портової інфраструктур 
держави. Окремі перекази грошей, здобутих зло-
чинним шляхом або з метою здійснення злочину, 
не обов’язково передбачають їх легалізацію, але, 
як правило, здійснюються за допомогою легаль-
ної фінансової системи. Торгівля зброєю, як пра-
вило, пов’язана із її придбанням у легальних по-
стачальників та подальшим виведенням у неза-
конний обіг. Подібна ситуація має місце на неза-
конному ринку прекурсорів, які, здебільшого, 
виробляються легальною хімічною промисловіс-
тю. Легальні суб’єкти підприємництва тим чи 
іншим чином на різних етапах використовуються 
і іншими формами організованої злочинності. 

Результатом такого впливу злочинності на 
легальну економіку стає формування цілого 
прошарку осіб – фінансистів, адвокатів, тощо, 
що обслуговують інтереси злочинності, при чому 
їх дії можуть бути самі по собі формально лега-
льними. Це не лише спотворює економічну сис-
тему країни, а й суспільство у цілому, формуючи 
у ньому групи осіб, залежних від організованої 
злочинності, зацікавлених у її існуванні та гото-
вих відстоювати її інтереси. 

З огляду на це, найбільш ефективним на-
прямом протидії організованій злочинності, на 
нашу думку, є забезпечення безпеки функціону-
вання легальної економіки, попередження її ви-
користання структурами організованої злочиннос-
ті. Посилення правоохоронної діяльності на цьому 
напрямі не лише дозволить підірвати фінансове 
підґрунтя криміналітету, запобігти проведенню 
окремих протиправних акцій та зруйнувати уста-
лені канали здійснення незаконних транснаціона-
льних операцій, а й отримувати на постійній основі 
упереджувальну інформацію щодо спрямувань ор-
ганізованих злочинних угруповань. 
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Звичайно, найважливішим напрямом зме-
ншення уразливості економіки є забезпечення 
відкритості та прозорості її функціонування. Ус-
пішна політика у цій сфері передбачає оптима-
льне поєднання заходів із регуляції та дерегуля-
ції. Регуляційні механізми можуть сприяти удо-
сконаленню контролю з метою запобігання лега-
лізації доходів чи інших подібних зловживань. З 
іншого боку, надмірна зарегульованість послаб-
лює конкуренцію, що, у свою чергу, може бути 
використане злочинністю через застосування ме-
ханізмів корупційного впливу. Регулювання мо-
же бути ефективним, коли необхідно встановити 
певних учасників операцій на ринку, тоді як де-
регуляція є ефективною з точки зору зменшення 
можливостей злочинних угруповань створювати 
кримінальні монополії. 

Проведений аналіз сучасної організованої 
злочинності дозволяє сформулювати певні по-
ложення актуалізації підходів до протидії цьому 
суспільно-небезпечному явищу. 

Сучасні стратегії протидії організованій 
злочинності орієнтовані, передусім на парадигму 
«боротьби», що передбачає виявлення та роз-
криття злочинів, притягнення винних осіб до 
кримінальної відповідальності. Зазначена страте-
гія не повною мірою відповідає потребам проти-
дії організованій злочинності, через низку обста-
вин. Так, організована злочинність характеризу-
ється вкрай високим рівнем латентності, обумов-
леним, у тому числі і тим, що злочини такого 
роду, як правило, не мають потерпілих. Виявити 
такі злочинні дії після того, як їх було вчинено, 
малоймовірно. Так само малою є і ймовірність 
отримання правоохоронними органами інформа-
ції від громадян щодо вчинених організованими 
злочинними угрупованнями злочинів. 

Іншим чинником є вкрай високий рівень 
суспільної небезпечності злочинів, що вчиня-
ються організованими злочинними угруповання-
ми. З огляду на це, притягнення до відповідаль-
ності винних після вчинення злочинів не дасть 
можливості усунути суспільно-небезпечні нас-
лідки цих діянь. 

Слід також зазначити, що структури орга-
нізованої злочинності як ієрархічного, так і 
більш сучасного мережевого типу мають побу-
дову, що фактично унеможливлює їх руйнацію 
шляхом притягнення до відповідальності безпо-
середніх виконавців злочинів. У структурах ієра-
рхічного типу виконавці організаційно відділені 
від організаторів злочинів, лідерів кримінальних 
структур, тож у більшості випадків встановити 
зв’язок між ними не є можливим. У структурах 

мережевого типу усунення будь-якого вузла ме-
режі не матиме суттєвого впливу на її функціо-
нування, навіть якщо цей «вузол» є місцем кон-
центрації ресурсів – у разі його ліквідації він бу-
де замінений на аналогічний без суттєвого впли-
ву на систему у цілому. 

І, нарешті, слід враховувати, що транснаці-
ональний характер сучасної організованої зло-
чинності обумовлює географічну віддаленість 
різних ланок її структур, що також суттєво 
ускладнює їх виявлення та ліквідацію за допомо-
гою «традиційної» правоохоронної практики. 

Таким чином, парадигма «боротьби», дія-
льності держави як реакції на протиправні дії у 
випадку транснаціональної організованої зло-
чинності є малопродуктивною. У найкращому 
випадку такі дії можуть дещо обмежити прояви 
«традиційної» злочинності низького рівня. 

Організація протидії сучасній транснаціо-
нальній організованій злочинності вимагає, на 
нашу думку, інших підходів, що мають ґрунтува-
тися на парадигмі безпеки, орієнтованій на проа-
ктивні дії, спрямовані на усунення передумов 
діяльності організованої злочинності, захист на-
ціональних інтересів від посягань кримінальних 
структур та окремих об’єктів, уразливих для 
впливу організованої злочинності. Це, у свою 
чергу, вимагає переорієнтації правоохоронної 
діяльності на проактивну роботу, спрямовану на 
виявлення та недопущення вчинення протиправ-
них дій, що потребує приділення основної уваги 
двом напрямам: кримінальному розшуку, який 
включає у себе як роботу із здобуття інформації, 
так і інформаційний аналіз як підґрунтя право-
охоронної діяльності у цілому; міжнародному 
співробітництву, орієнтованому на спільну роз-
робку організованих злочинних угруповань, за-
безпечення постійного інформаційного обміну та 
проведення узгоджених операцій із попереджен-
ня протиправних дій. При цьому основний ак-
цент має бути зроблено на профілактику злочин-
ної діяльності на усіх рівнях як основа правоохо-
ронної політики держави, постійний моніторинг 
ситуації у суспільстві в цілому та у групах ризи-
ку зокрема, розробка та впровадження системи 
«раннього втручання» щодо осіб із групи ризику. 

Необхідним також є забезпечення прозоро-
сті діяльності органів державної влади, фінансо-
вих та інших установ, які є об’єктами потенцій-
ного інтересу з боку організованої злочинності, 
зменшення у них корупційних ризиків. 

Парадигма безпеки може розглядатися як 
«кримінальна складова» більш широкої парадиг-
ми безпеки людини (human security), змістом якої 
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є забезпечення людського розвитку як основи 
діяльності сучасної держави. 

Висновки. Узагальнюючи викладене, мо-
жна дійти висновку про те, що організована зло-
чинність – прояв злочинності як соціального 
явища, що полягає у вчиненні злочинних діянь 
окремими особами або їх об’єднаннями, які зна-
ходяться між собою у стані взаємодії з приводу 
вчинення зазначених діянь та отримання від них 
матеріального або іншого зиску. Такого роду 
злочинність можна охарактеризувати як «систе-
мну», оскільки вона має виражений системний 
характер. При цьому системоутворюючим чин-
ником є отримання певного зиску, як правило, 
матеріального надприбутку. Ступінь організова-
ності таких систем може бути різною та зале-
жить від кількості їх елементів, тривалості їх фу-
нкціонування, тобто усталеності та здатності за-
безпечувати власну життєдіяльність, та ефектив-
ності, що виражається у здатності отримувати 
надприбутки. У широкому розумінні така систе-
ма може складатися лише із двох елементів (так 
само, як і у легальному бізнесі суб’єкти господа-
рювання можуть суттєво відрізнятися як за роз-
мірами, так і за масштабами діяльності) – у той 
же час, з точки зору організації протидії найбі-
льшу загрозу становлять кримінальні системи 
високого рівня організації і, відповідно для за-
безпечення протидії ним потрібним є застосу-
вання іншого правоохоронного інструментарію. 

Причиною існування організованої зло-
чинності є те, що вона задовольняє певні суспі-
льні потреби, які не задовольняє легальна еконо-
міка, такі як наркотики, або надає послуги, які не 
може надати держава, наприклад, захист від ре-
кету. Злочинність є відображенням суспільних 
практик, що реалізуються незаконним шляхом. 
Чим більш організованим стає сучасне суспільс-
тво, тим більш організованою стає і злочинна 
діяльність. Правоохоронна система держави мо-
же руйнувати окремі кримінальні структури, 
притягуючи їх членів до відповідальності та ви-
лучаючи отримані злочинним шляхом кошти. 
Але найбільш ефективною протидія злочинності 
буде тоді, коли держава зможе мінімізувати її 
вплив, тобто відокремити її від легальної еконо-
міки, запобігти її проникненню до демократич-

них суспільних інститутів, встановленню над 
ними контролю та їх дестабілізації. Протидія 
злочинності також потребує мобілізації суспільс-
тва, утвердження атмосфери довіри між грома-
дянами та державою, що, у свою чергу, суттєво 
зменшить поле діяльності організованих злочин-
них угруповань. 

Розробка та впровадження нових підходів 
до протидії організованій злочинності у широко-
му контексті забезпечення національної безпеки 
вимагають концептуальної зміни підходу з пара-
дигми «боротьби» на парадигму «безпеки», оріє-
нтованої на реалізацію випереджувальних захо-
дів, спрямованих на усунення передумов зло-
чинності та захист суспільства від кримінального 
впливу. Суттєвою складовою антикримінальної 
політики має бути забезпечення постійного моні-
торингу кримінальної ситуації у країні відповід-
но до чітко визначених критеріїв, у тому числі 
незаконних ринків, що є об’єктами інтересу ор-
ганізованої злочинності. 
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Summary 
In the article the author makes an attempt to discover the nature of organized crime by means of the 

systemic-functional approach. It is noted that the activity of the modern criminal organizations is not only 
connected with the criminal business, but also with the legal spheres of economics, which should be taken 
into account in the process of counteraction to these structures. The author suggests the ways of counterac-
tion to this socially dangerous phenomenon. 
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(СИСТЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД) 
 

Аннотация 
Автор делает попытку раскрыть природу организованной преступности при помощи системно-

функционального подхода. Отмечено, что деятельность современных преступных организаций связа-
на не только с преступным промыслом, но и легальными сферами экономики, что должно учитывать-
ся в процессе противодействия этим структурам. Автором предлагаются пути противодействия этому 
общественно-опасному явлению.  

Ключевые слова: организованная преступность, природа организованной преступности, проти-
водействие организованной преступности, системно-функциональный подход. 
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ОСУДНІСТЬ У СТРУКТУРІ СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ 
 

Стаття присвячена дослідженню поняття, змісту та критеріїв осудності в науці кримінального права 
України. Адже аксіоматичним положенням кримінального права є те, що правильно оцінювати фактичні ознаки 
вчинюваного діяння й усвідомлювати його суспільно небезпечний характер, а також керувати своїми діями 
(бездіяльністю), що є необхідною умовою вини, може тільки осудна особа. 

Ключові слова: суб’єкт, осудність, критерії осудності. 
 

Постановка проблеми. Проблеми, які сто-
суються суб’єкта злочину, завжди привертали 
увагу різних галузей наук. Це пов’язано з тим, 
що ці кримінально-правові питання пов’я-зані 
загально філософськими проблемами свободи 
волі, детермінації поведінки та відповідальності 
за неї. Теоретичний та практичний інтерес до 
проблем осудності зумовлений насамперед тим, 
що вони торкаються найбільш складної сторони 
суспільного життя та соціальної діяльності лю-
дей, а саме – їх здатності бути винними та кри-
мінально відповідальними за свідому та вольову 
кримінально карану поведінку. Адже проблема 
осудності – проблема кримінального права, 
розв’язання якої ґрунтується на закономірностях 
соціального та природничо-наукового порядку, 
визначаючих психічну діяльність людини. Про-
блема осудності безпосередньо пов’язана з тео-
ретичними положеннями психології та психіат-
рії, але це не дає приводу розуміти осудність як 
інститут психології або психіатрії, як це роблять 
деякі вчені, визначаючи осудність як медико-
психологічний інститут [1, c. 20].  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
При формулюванні теоретичних положень були 
використані праці: Ю.М. Антоняна, Ю.С Богомя-
гкова, С.В. Бородіна, В.М. Бурдіна, А.А. Василь-
єва, В.А. Клименко, В.М. Куца, В.В. Леня, Н.С. 
Лейкіної,   В.Я. Марчака, Р.І. Міхеєва, В.Б. Пер-
вомайського, Т.М. Приходько, М.С. Таганцева, 
B.C. Трахтерова та інших вчених. Порушені на-
ми питання неоднозначно вирішуються в науко-
вій літературі, у зв’язку з чим спробуємо розгля-
нути різні погляду на вказані проблеми, а також 
запропонувати власне бачення. 

Мета статті полягає в дослідженні поняття 
та сутності осудності у структурі суб’єкта злочину. 

Виклад основного матеріалу. У науці 
кримінального права існували дві теорії осуднос-
ті: теорія індетермінізму і теорія детермінізму. 
Індетерміністи, які сповідували “свободну во-
лю”, вважали, що, кожна людина абсолютно ві-
льна і може поводитися так, як їй підказує воле-

виявлення. На їх думку, осудною особа може бу-
ти визнана тільки та, яка володіє свободною во-
лею. На теперішній час ця теорія в літературі не 
обговорюється [6, c.19]. 

Як зазначає В.В. Лень, теорія детерміністів 
свого часу отримала широке розповсюдження.  
В окремих аспектах вона продовжує жити і зараз. 
Прихильники цієї теорії вважали, що дії людини 
проявляються по законах природи. Іншими слова-
ми, людське життя керується природними закона-
ми і свободи волі людини взагалі не існує. За твер-
дженням Адольфа Кетлє, людське суспільство роз-
глядається як ціле, що уявляє собою сукупність 
явищ, в сфері яких діють ті ж фізичні сили, як і в 
іншій природі, на підставі тих же законів, які ке-
рують цілим світом, навколо людини [6, c. 20]. 

В етимологічному розумінні осудність, си-
нонім  «імпутабельність» (imputabilitas – від 
лат. іmputo – ставити за вину, зараховувати), 
означає суб’єктивну можливість особи нести 
відповідальність за вчинене нею кримінально-
каране діяння [9, c.81]. 

Однак осудність у кримінальному праві як 
поняття та як правовий інститут  багатогранне й 
багатоаспектне поняття. Його можна охарактери-
зувати з різних сторін: як юридичний інститут та 
правову категорію; як передумову вини та кри-
мінальної відповідальності; як одну із загальних 
ознак складу злочину, яка характеризує суб’єкта 
злочину; як показник злочинного та караного; кри-
терій відмежування винної поведінки від вчинених 
без вини суспільно небезпечних дій неосудного 
тощо. Але все це лише багаторівнева характерис-
тика одного і того ж поняття осудності, яка відби-
ває його зміст, сутність, призначення та функціо-
нальну роль у кримінальному праві [9, c.81]. 

У науці кримінального права відсутня єд-
ність думок щодо поняття осудності. Погоджую-
чись із думкою, А.А. Васильєва, який зазначає, 
що одними вченими вона визначається як обумо-
влена станом психічного здоров’я особи здат-
ність усвідомлювати вчинені нею суспільно не-
безпечні дії та керувати ними (В. С. Трахтеров); 
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здатність бути винним і відповідальним 
(П. С. Дагель), здатність особи «в момент» вчи-
нення злочину усвідомлювати свої дії та керува-
ти ними (Ш. С. Рашковська); здатність особи ус-
відомлювати свої дії та керувати ними і 
пов’язана з нею здатність бути винною і відпові-
дальною за вчинення суспільно небезпечної дії 
(Н. П. Грабовська, Н. С. Лейкіна). На думку ін-
ших учених, поняття «осудність» визначає стан 
особи, яка вчиняє злочин, усвідомлюючи свої дії 
і керуючи ними в силу більш-менш повного ду-
шевного здоров’я (І. К. Шахріманьян); передба-
чає такий психічний стан людини, при якому во-
на «в момент» вчинення злочину могла усвідом-
лювати свої дії та керувати ними (В. С. Орлов); є 
характеристикою злочинця, його психічного ста-
ну «в момент» вчинення злочину (М. П. Карпу-
шин, В. І. Курляндській); нормальний стан особи 
(О. М. Лазарєв) і т. ін. [2, c. 18]. 

На думку А.А. Васильєва, осудність – пе-
редбачена законом обставина, що є фіксованим 
показником достатніх в особи здібностей для 
усвідомлення своїх дій (бездіяльності) і керуван-
ня ними під час вчинення злочину, що є необхід-
ною умовою наявності суб’єкта злочину та його 
можливості зазнавати заходів кримінально-
правового впливу [2, c. 21]. 

Лень В.В. під осудністю розуміє психічний 
стан особи (рівень соціально-психічного розвитку, 
психічне здоров’я, вік), яка здатна давати собі звіт 
про свої дії (бездію), усвідомлювати їх суспільне 
значення та керувати ними, а також поєднана з цим 
спроможність нести за вчинений злочин криміна-
льну відповідальність й покарання [2, c. 46]. 

Як зазначає В.Я. Марчак, осудність – це 
нормальний стан психічно здорової людини. Іс-
нує презумпція психічного здоров’я: кожна осо-
ба вважається такою, яка не має психічного роз-
ладу, доки наявність такого розладу не буде 
встановлено на підставах і в порядку, передбаче-
них законом. Якщо виникає сумнів із приводу 
осудності, органи досудового розслідування чи 
суд призначають судово-психіатричну експерти-
зу. Особа повинна бути  визнана судом осудною 
чи неосудною не взагалі, а лише стосовно діяння, 
що їй інкримінується [7, c. 117]. 

В. М. Куц визначає осудність як «… здатність 
особи в момент скоєння злочину за своїм психічним 
станом усвідомлювати фактичний характер і суспі-
льну небезпечність діяння та керувати ним, а вна-
слідок цього – здатність підлягати кримінальній від-
повідальності за скоєне діяння [4, c. 19]. 

У визначенні  осудності,  на думку автора, 
повинні знайти відображення такі ознаки: по-

перше, у ньому повинно бути зазначено, що осу-
дність  це правова категорія, яка характеризує 
здатність особи визнаватися злочинцем; по-
друге, у ньому повинен бути підкреслений не-
розривний зв’язок осудності з діянням у цілому 
(не лише дією, але й бездіяльністю) та з часом 
його вчинення; по-третє, в ньому повинен бути 
зазначений зв’язок осудності з виною та кримі-
нальною відповідальністю, адже осудність є пе-
редумовою вини особи та її кримінальної відпо-
відальності; по-четверте, у ньому повинні бути 
зазначені суттєві ознаки осудності. Більшість 
сучасних вчених, які досліджують проблеми 
осудності підтримують позицію Р.І. Михеєва, 
який зазначає, що для законодавчих цілей, де 
вимагається оптимальна чіткість та економіч-
ність, прийнятним є таке визначення осудності: 
«Осудним є той, хто здатний під час учинення 
злочину усвідомлювати фактичний характер та 
суспільну небезпечність своїх дій (бездіяльності) 
та керувати ними» [8, c. 50; 9, с.84; 2 с.19].  

У частині 1 ст.19 КК України говориться: 
«Осудною визнається особа, яка під час вчинен-
ня злочину могла усвідомлювати свої дії (бездія-
льність) і керувати ними». На думку Т.М. При-
ходько, така позиція законодавця викликає сум-
нів у правильності використання в даній статті 
слова «могла». Як зазначає вищезгаданий автор, 
як при обмеженій осудності, так і при осудності 
мова повинна йтися саме про «здатність», а не 
про «можливість» [9, c. 84].  

Р.І. Михеєв вважає, що багато непорозу-
мінь і неточностей у трактуванні визначення 
осудності пов’язані з відсутністю її законодавчої 
формули у кримінальному праві, незважаючи на 
те, що позитивне окреслення осудності в кримі-
нальному законі та дослідження її позитивного 
аспекту в кримінально-правовій доктрині об’єк-
тивно направлені на  зміцнення законності при 
здійсненні правосуддя [8, c. 55]. 

Польський учений В.Вольтер пише, що не-
осудність є заперечення осудності. На його дум-
ку, не без причини проблемою кримінального 
права є саме неосудність як обставина, що ви-
ключає кримінальну відповідальність за злочин, 
а не осудність, як необхідна умова відповідаль-
ності за злочин, хоча, вважає він, із логічного 
погляду тут немає ніякого протиріччя. Виріша-
льною тут є статистична думка, згідно з якою 
більшість дорослих людей, тобто людей кримі-
нально-відповідальних,  це люди осудні, тобто 
нормою є осудність і пов’язана з нею криміналь-
на відповідальність, тоді як неосудність  це ви-
няток із правила. Метод виключення з правила 
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має значення тому, що так не перевіряється осу-
дність кожної людини, яка вчинила заборонену 
дію, вже з тої причини, що вона вчинила таку 
дію, але встановлюється осудність і повинна 
встановлюватися тоді, коли виникає обґрунтова-
ний сумнів відносно осудності суб’єкта, інакше 
кажучи, досліджується питання: чи є той, хто 
вчинив злочин, неосудним, а не питання  чи є 
він осудним [9, c. 85].  

Як слушно відзначає Р.І. Михеєв, осудність – 
первинна ланка системи «осудність  вина  відпо-
відальність», вихідний пункт принципу суб’єктив-
ного ставлення. Тому регламентація в криміналь-
ному законі інституту осудності була б логічним 
завершенням та юридичним оформленням самого 
принципу суб’єктивного ставлення – «осудний  
винний  відповідальний» [8, c. 55-56]. 

Більшість учених підтримують позицію 
про те, що осудність повинна одержати відбиття 
в кримінальному законодавстві та зазначають, 
що в такому випадку  не буде непорозумінь і не-
точностей у трактуванні визначення осудності. 
На думку В.А. Клименко, В.Б. Первомайського, 
Т.М. Приходько, чим більше буде кримінально-
правових понять (категорій, інститутів) закріп-
лено в кримінальному законодавстві, тим повні-
шим й об’єктивнішим воно буде, а також буде 
точніше  відбивати реальну дійсність. Тому, як-
що в законі буде відповідне визначення кожного 
поняття формули осудність  неосудність, а та-
кож поняття обмеженої осудності, то у такому 
разі, по-перше, закон буде відображати сучасний 
рівень наукових знань юриспруденції та відпові-
дати дійсному стану речей; по-друге, буде одна-
кове розуміння категорій осудність, обмежена 
осудність та неосудність; по-третє, закон буде 
об’єктивним, повним і завершеним, а це дозволить 
об’єктивно вирішувати питання про застосування 
кримінального законодавства, призначення пока-
рання та досягнення його цілей, а в цілому додер-
жання законності [9, c. 87-88]. 

Законодавець у ч. 1 ст. 19 КК України 
«Осудність» закріпив, що «... осудною визнаєть-
ся особа, яка під час учинення злочину могла 
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати 
ними». Дане формулювання в стислому вигляді 
характеризує здатність особи бути відповідаль-
ною у разі вчинення злочину і дає визначення у 
«вузькому значенні». 

Сконструйована таким чином в законі фо-
рмула вказує лише на певний стан особи під час 
вчинення злочину. Визначаючи осудність в «ши-
рокому значенні», необхідно вказати, що осуд-
ність виступає необхідною умовою наявності 

суб’єкта злочину та його можливості зазнавати 
заходів кримінально-правового впливу, а також 
передумовою вини в діянні суб’єкта злочину.  

Отже, на підставі вищевикладеного автор 
пропонує таку класифікацію осудності: 1) за об-
сягом: а) повна; б) обмежена; 2) за суб’єктом: а) 
загальна (повна, обмежена); б) спеціальна (по-
вна, обмежена). 

Що стосується спеціальної осудності, то на 
нашу думку, - це та осудність, яка додатково об-
межується певними обставинами (необхідна 
оборона, уявні оборона, спеціальний склад зло-
чину (ст.116 КК України).  

Закріплене в законі поняття осудності при-
пускає наявність нерозривної сукупності двох 
здібностей: 1) здібності усвідомлювати свої дії 
(бездіяльність); 2) здібності керувати ними.  

Такі здібності особи є результатом психофізіо-
логічного та соціального розвитку людини [8, c. 60]. 

В. С. Трахтеров, визначаючи зміст ознак 
осудності, запропонував використовувати для 
характеристики осудності два юридичних (пси-
хологічних) критерії: «інтелектуальний» та «во-
льовий», які визначаються на підставі тлумачен-
ня слів «не могла усвідомлювати своїх дій або 
керувати ними», що містяться у формулі неосуд-
ності [10, c. 6]. Отже, на його думку, осудність 
визначатиметься на підставі лише одного крите-
рію – юридичного, в якому міститимуться два 
самостійних: інтелектуальний та вольовий.  

Аналіз кримінально-правової норми про осуд-
ність дозволяє виділити такі критерії  – юридичний 
(психологічний) та медичний (біологічний). 

Юридичний критерій осудності полягає у 
здатності особи усвідомлювати свої дії або безді-
яльність (їх фактичний зміст і суспільно-правове 
навантаження) та керувати ними. 

Медичний критерій осудності – це стан 
психіки особи під час учинення суспільно небез-
печного діяння, який дозволяє характеризувати її 
як достатньо психічно здорову. 

Обидва вищеназвані критерії взаємопов'я-
зані й у своїй сукупності дозволяють визнати 
особу осудною, тобто такою, яка підлягає кримі-
нальній відповідальності.  

Автор підтримує позицію В. М. Куца і 
вважає, що більш доцільно виділяти три критерії 
осудності: медичний, психологічний та юридич-
ний [3, c. 11]. Медичний критерій повинен ви-
значатися словами «за своїм психічним станом» і 
означає, що суб’єкт під час учинення злочину, 
по-перше, досяг певного рівня психічних функ-
цій та соціалізації, який дозволяє йому усвідом-
лювати істинний сенс того, що діється, та керу-
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вати своїми вчинками, по-друге, він не страждає 
жодною з хворобливих вад психіки, що позбав-
ляє його спроможності звітувати в своїх діях чи 
керувати ними. 

Психологічний критерій осудності, на його 
думку, формулюється, як і в класичному розу-
мінні цього критерію – це здатність особи усві-
домлювати фактичний характер і суспільну не-
безпечність діяння та керувати ним. 

Юридичний критерій виростає з двох по-
передніх і позначає здатність особи, яка вчинила 
злочин, бути відповідальною за вчинене діяння, 
підлягати кримінальній відповідальності. Осуд-
ність, отже, – це здатність особи до усвідомлення 
та сприйняття сенсу осуду [4, c. 20].  
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S.V. Chornei 
Sanity in the structure of subject of a crime 

Summary  
The article is devoted to research the concept, content and criteria of sanity in the science of criminal law in 

Ukraine. However the axiomatic principle in the criminal law is that to estimate correctly the actual evidence of 
the action committing and to realize its socially dangerous character, and also to control ones actions (inactions), 
which is the necessary condition of guilt, can only criminally sane person.  

Key words: subject, sanity, sanity criteria. 
 

С.В. Чорней  
Вменяемость в структуре субъекта преступления 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию понятия, содержания и критериев вменяемости в науке уголо-

вного права Украины. Поскольку аксиоматическими положениями криминального права является то, 
что правильно оценивать фактические признаки совершенного действия и осознавать его обществен-
но небезопасный характер, а также руководить своими действиями (бездействием), что есть необхо-
димым условием вины, может только вменяемая особа. 

Ключевые слова:  субъект, вменяемость, критерии вменяемости.        
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ОСОБЛИВОСТІ СУБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  
(СТ. 205 КК УКРАЇНИ) 

 
Стаття присвячена аналізу суб'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 205 КК України, її 

суттєвих юридичних ознак. 
Ключові слова: суб'єктивна сторона, мотив, мета, обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони, фіктивне під-

приємництво.  
 

Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого 
статтею 205 Кримінального кодексу України (далі 
– КК), більшістю науковців, зокрема авторами нау-
ково-практичних коментарів до КК України, хара-
ктеризується виключно умисною формою вини за 
наявністю прямого умислу [9, c.738].  

У цілому підтримуючи такі наукові позиції, 
ми вважаємо за необхідне враховувати механізм 
посягання, який характеризує ці злочини з ура-
хуванням його суб’єктивних ознак.  

Наука кримінального права, виходячи із 
конституційного принципу винуватої відповіда-
льності (ст. 62 Конституції України), розглядає 
вину особи (суб'єкта злочину), як факт об'єктив-
ної дійсності, який згідно з Кримінально-
процесуальним кодексом 2012р. (далі – КПК) 
підлягає встановленню і доказуванню судом у 
кожній кримінальній справі. Відсутність вини 
виключає суб'єктивну сторону і тим самим кри-
мінально-правову відповідальність. Особа вва-
жається невинуватою у вчиненні злочину і не 
може бути піддана кримінальному покаранню, 
доки її вину не буде доведено в законному по-
рядку і встановлено обвинувальним вироком су-
ду (ч. 2 ст. 2 КК).  Законодавство України закріп-
лює поняття вини як елемента злочину (ч. 1 ст. 
11 КК), а також форми і види вини (ст.ст. 23, 24, 
25). Отже, вина — це не тільки обов'язкова озна-
ка суб'єктивної сторони, а й передумова кримі-
нальної відповідальності і покарання, оскільки її 
змістом завжди виступає завідомість, як сконце-
нтрований вираз свідомості і волі особи, яка 
вчиняє злочин.   

Науковцями виказана думка про те, що за-
відомість завжди передбачає обізнаність особи з 
певними обставинами, а отже, є ознакою, яка ха-
рактеризує інтелектуальний момент вини. Будь-
яких даних про стан волі особи поняття завідо-
мості не містить. З таким судженням в частині 
стану волі особи по відношенню до завідомості 
ми погодитися не можемо, в силу наступного. 

Результати дослідження судової практики з 
очевидністю підтверджують те, що особи, які 

вчинили злочин, передбачений ст. 205 КК, діяли на 
прохання третіх осіб, маючи корисливий мотив і 
легковажно ставлячись до наслідків своїх дій.  

Типовим прикладом є вирок по справі за 
обвинуваченням Р.Я.О., яка була засуджена за 
вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 
2 ст. 358 КК України. Так, Р.Я.О. у грудні 2009 
року, за попередньою змовою з невстановленою 
слідством особою, умисно, не маючи на меті ве-
дення підприємницької діяльності, придбала, 
тобто перереєструвала на своє ім'я за грошову 
винагороду суб'єкт підприємницької діяльності 
(юридичну особу) – ТОВ „Л.” 

У ході розгляду справи було встановлено, 
що Р.Я.О. з середини грудня 2009 року (точна 
дата слідством не встановлена), знаходячись у м. 
Києві за невстановленою слідством адресою, по-
годилась на пропозицію невстановленої слідст-
вом особи придбати, тобто перереєструвати су-
б'єкт підприємницької діяльності на своє ім'я за 
грошову винагороду, з корисливих мотивів нада-
ла невстановленій слідством особі копії свого 
паспорта та довідки про присвоєння ідентифіка-
ційного номера для оформлення реєстраційних і 
статутних документів ТОВ „Л”. Пізніше, Р.Я.О., 
підписала у нотаріуса статут ТОВ „Л”, який в той 
же день за невстановлену грошову винагороду пе-
редала невстановленій слідством особі для пода-
льшої реєстрації підприємства в органах державної 
влади Печерського району м. Києва. 

Допитана в судовому засіданні Р.Я.О. свою 
вину у вчиненні злочину визнала повністю, щиро 
розкаялась у скоєному та повністю підтвердила 
покази, дані нею в ході судового слідства та об-
ставини, викладені в обвинувальному вироку [2].  

Наведений приклад засвідчує, що важливе 
значення в понятті вини мають такий її елемент, 
як ступінь вини. Ступінь вини — це оціночна, 
кількісна категорія. Вона багато в чому визначає 
тяжкість вчиненого діяння і небезпечність особи 
винного. Ступінь вини має практичне значення, 
тому що реалізація кримінальної відповідальнос-
ті і призначення конкретного покарання багато в 
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чому залежать від того, з прямим чи непрямим 
умислом вчинено злочин, який вид умислу мав 
місце — заздалегідь обдуманий або невизначе-
ний, чи такий, що виник раптово тощо.  

Враховуючи надзвичайну змістову склад-
ність ознак, що утворюють суб'єктивну сторону 
злочину, передбаченого статтею 205 КК, вважа-
ємо за необхідне звернути увагу на не досить 
чітке наукове її визначення, а саме: суб’єктивна 
сторона фіктивного підприємництва характери-
зується прямим умислом та обов'язковою метою: 
прикриття за допомогою створеного чи придба-
ного суб'єкта підприємницької діяльності неза-
конної діяльності чи здійснення видів діяльності, 
щодо яких є заборона, а також створення (при-
дбання) суб'єкта підприємницької діяльності та 
здійснення ним також і законної діяльності, яка в 
майбутньому може фактично здійснюватись, але 
наявність і такої мети на кваліфікацію дій винного 
не впливає. Конкретні цілі вчинення злочину мо-
жуть бути різні... [8, c.679]. Характерною ознакою 
прямого умислу є мотиви й цілі злочину. Саме мо-
тиви й цілі розкривають характер і зміст діяння 
винного, в якій би формі воно не проявлялося. 
Проте ці важливі ознаки фіктивного підприємниц-
тва, на жаль, не досліджуються. 

Із визначення прямого умислу, яке дається 
у ч. 2 ст. 24 КК, зробити висновок про наявність 
(відсутність) умислу у вчиненому діянні немож-
ливо. Проте, відповідно до п. 2 ст. 91 КПК, до 
обставин, які підлягають доказуванню у кримі-
нальному провадженні, віднесено винуватість 
винуватого у вчинені кримінального правопору-
шення, форма вини, мотив і мета вчинення кри-
мінального правопорушення. На наш погляд, у 
новому КПК варто було б передбачити, що дока-
зуванню також підлягають цілі вчинення кримі-
нального правопорушення.  

Суб'єктивна сторона фіктивного підприєм-
ництва знаходить свій прояв у зовнішньому про-
типравному діянні. Це свідчить про те, що немо-
жливо вивчати дії людини у відриві від суб'єкти-
вних чинників, бо термін „діяння” (п. 22 ст. 92 
Конституції України) означає злочинне діяння 
особи, що відбиває ставлення її свідомості і волі 
до вчиненого діяння та його наслідків. Тобто 
зміст суб'єктивної сторони злочину, передбаче-
ного ст. 205 КК, мають  характеризувати конкре-
тні юридичні ознаки: вина, яку утворюють моти-
ви, цілі злочину, які є різними формами психіч-
ної активності, пов'язані між собою і залежні од-
на від одної, тобто внутрішній, психічний стан 
особи, які у своїй єдності та взаємозв'язку ство-
рюють психіку людини, її інтелект, свідомість і 

волю. Тому для кваліфікації діяння, передбаче-
ного ст. 205 КК, виняткове значення має встано-
влення зв'язку зовнішнього прояву діяння люди-
ни з її психічним станом.  

Вважаємо, що при розгляді ознак суб'єкти-
вної сторони злочину, передбаченого ст. 205 КК 
необхідно встановлювати не лише активні дії, 
спрямовані на створення або придбання фіктив-
ного підприємства. Треба встановити, в чому по-
лягала мотивація суб'єкта; які ставилися при 
цьому цілі злочину – створити (придбати) фікти-
вне підприємство тощо; чи усвідомлював 
суб’єкт, що він вчиняє дії з реєстрації підприємс-
тва саме з метою здійснення фіктивного підпри-
ємництва. Виходячи з цього, можна стверджува-
ти, що при прямому умислі особа заздалегідь 
визначає, в який спосіб вона буде діяти і які зна-
ряддя чи засоби буде використовувати та які цілі 
бажає досягти. При вчиненні діяння, передбачено-
го ч. 2 ст. 205 КК, можливий і непрямий умисел 
щодо заподіяної шкоди, коли особа не бажає, але 
свідомо припускає настання суспільно злочинних 
наслідків своїх дій (ч. 3 ст. 24 КК). Вольовий мо-
мент у даному разі складний: особа бажає / не ба-
жає настання небезпечних наслідків, але все-таки 
припускає таку можливість, і такий варіант розвит-
ку подій прийнятний. Особа усвідомлює спосіб 
своїх дій, навіть якщо її умисел непрямий. 

Ми поділяємо думку більшості науковців, 
які вважають, що непрямий умисел можливий 
лише в матеріальних складах злочинів. Що сто-
сується формальних складів злочинів, які не пе-
редбачають як необхідну умову настання певних 
суспільно-небезпечних наслідків, змістом прямо-
го умислу є усвідомлення винуватою особою су-
спільно-небезпечного характеру своєї дії або 
бездіяльності і бажання їх вчинення. Цей висно-
вок підтверджує думку про те, що форма і вид 
вини визначаються ставленням суб’єкта  лише до 
тих ознак, які перебувають у межах складу зло-
чину. З цього випливає, що склад злочину, пе-
редбачений ч. 1 ст. 205 КК, має формальний 
склад і вчиняється з прямим умислом за наявнос-
ті мотивів і цілей.  

Під мотивом у кримінальному праві визна-
чають усвідомлену потребу, яка спонукає суб’єк-
та до діяльності. Більшість науковців, у тому чи-
слі і психологів, вважають, що мотив – це не 
будь-яке спонукання, що виникло в організмі 
людини, а внутрішнє усвідомлене спонукання, 
що відображає готовність людини до дії або вчи-
нку [5, c.46-64].  

Саме таке визначення мотиву, як усвідом-
леного спонукання, дає можливість відрізнити 
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мотив від цілей і мети. Адже саме мотивація і 
мотив формулюють ціль (цілі) і мету, зумовлю-
ють вибір способу вчинення злочину, спрямова-
ного на предмет посягання, а також застосування 
засобів його вчинення, що підтверджується 
практикою застосування ст. 205 КК [11, c.83]. 

Як показує дослідження судової практики, 
у більшості ніж у 95% вироках за обвинувачен-
ням осіб у вчиненні злочину, передбаченого ст. 
205 КК України, основним доказом на підтвер-
дження наявності або відсутності у особи прямо-
го умислу, корисливого мотиву та специфічної 
мети є повне визнання своєї вини та щиросердне 
каяття підсудних. 

Як ми вже зазначали, у переважній кілько-
сті вивчених кримінальних справ, особи вчиняли 
злочин, передбачений ст. 205 КК України, за ви-
нагороду, тобто з корисливих мотивів.  

Х.В.Д., раніше судимий, 28 – квітня 2008р. 
в м. Українка Київської області приблизно об 11 
год. вступив з невстановленою слідством особою 
попередню змову на створення суб'єкта підпри-
ємницької діяльності з метою прикриття неза-
конної діяльності. Невстановлена слідством осо-
ба пообіцяла заплатити Х.В.Д. грошову винаго-
роду в розмірі 250 грн. за реєстрацію в органах 
державної влади на його ім'я суб'єкта підприєм-
ницької діяльності – юридичної особи. Не маючи 
наміру здійснювати діяльність, усвідомлюючи 
протиправний характер запропонованих йому 
дій, як майбутнього засновника та власника вка-
заного підприємства, бажаючи отримати в якості 
винагороди запропоновані йому кошти, Х.В.Д. 
погодився на таку пропозицію та надав невста-
новленій слідством особі свій паспорт і довідку 
про присвоєння ідентифікаційного номера. Невс-
тановлена слідством особа, реалізуючи спільний 
злочинний намір, спрямований на створення фік-
тивного суб'єкта підприємницької діяльності, 
при невстановлених обставинах на підставі 
отриманих від Х.В.Д. документів з його особис-
тими даними, виготовила 8.05.2008р. статут то-
вариства з обмеженою відповідальністю, прото-
кол загальних зборів учасників ТОВ, згідно з 
якими Х.В.Д. виступив як єдиний засновник і 
власник підприємства. Статутні документи були 
посвідчені у державного нотаріуса за присутнос-
ті Х.В.Д., який їх підписав. Державну реєстрацію 
здійснювали повірені особи за довіреностями, які 
видав Х.В.Д. Особисті відомості повірених осіб 
Х.В.Д. отримав від невстановленої слідством 
особи. Для надання вигляду правомірності дій 
невстановлена слідством особа подала до органу 
державної реєстрації документ, що засвідчує 

сплату власником внеску до статутного фонду 
(капіталу), та зазначила завідомо неправдиві да-
ні, що для забезпечення діяльності товариства за 
рахунок вкладу учасника створено статутний 
капітал в розмірі 57 тис. грн. Фактично Х.В.Д. 
жодних внесків до статутного фонду ТОВ не 
здійснював. Після отримання документів, що 
підтверджують державну реєстрацію ТОВ, 
Х.В.Д. передав ці документи невстановленій 
слідством особі, за що отримав обіцяну винаго-
роду. Після державної реєстрації ТОВ, Х.В.Д. 
підписав пакет документів для відкриття рахун-
ків в установах банків, за що отримав додатково 
200 грн. винагороди. 

У результаті податкової перевірки встанов-
лено, що невстановлені слідством особи викори-
стовували статус ТОВ з метою укладення фікти-
вних господарських угод, що дало можливість 
іншим суб'єктам господарювання (ТОВ) безпідс-
тавно зменшити свої податкові зобов'язання зі 
сплати ПДВ, тобто ухилитись від сплати подат-
ків на загальну суму 1 942 859,00 грн., проте по-
терпілої особи не встановлено, цивільний позов 
по цій справі не заявлено.  

Х.В.Д. засуджено за ч. 2 ст. 205 КК Украї-
ни до 4 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 
КК, Х.Д.В. звільнено від відбування покарання з 
випробуванням з установленням іспитового 
строку на 2 роки. Відповідно до вироку суду, 
Х.В.Д. участі у діяльності ТОВ не брав [1]. 

Аналіз науково-практичних коментарів КК 
України, підручників з кримінального права за-
свідчує відсутність роз’яснень щодо розуміння 
цієї ознаки [9, c.740; 7, c.425].  

Російські науковці вважають, що в останні 
роки корисливий мотив при вчиненні злочинів 
узагалі стає домінуючим. Більше того, стверджу-
ється, що тяжко знайти взагалі злочин, спонукаю-
чою причиною якого не могла виступати жадоба 
до збагачення, бажання віддати перевагу своєму 
матеріальному інтересу, а не суспільному, з метою 
отримати будь-яку матеріальну вигоду для задово-
лення такого інтересу [4, c.440-466].  

Та зовсім очевидним постає запитання: а чи 
може в цілому злочин, передбачений ч. 1 та 2 ст. 
205 КК бути вчиненим не з корисливих мотивів? 

У науці кримінального права слушно від-
мічається, що корисливий мотив характерний 
перш за все для майнових злочинів. При цьому 
науковці виходять з того, що в разі вчинення ви-
крадень і навіть убивств з корисливих мотивів 
винуваті бажають отримати у зв’язку з вчинени-
ми діями, в тому числі, передбаченими ст. 205 
КК, матеріальні блага для себе або інших осіб, 
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досягти іншої матеріальної вигоди, тобто в таких 
випадках має місце мотив особистої зацікавлено-
сті, під яким, як наголошує С.А.Тарарухін, зви-
чайно розуміється бажання суб’єкта отримати 
будь-яку вигоду або користь для себе [11, c.83]. 

Ми керуємося класичним принципом: зло-
чин є усвідомленим і вольовим актом поведінки 
особи. Оскільки така поведінка реалізується в дії 
або бездіяльності, то і вся поведінка та її складо-
ві (дія або бездіяльність) мають бути спершу ус-
відомлені. У процесі усвідомленої діяльності у 
особи формується відповідні мотиви [див., напр.: 
11; 10]. Враховуючи це, ми вважаємо, що передба-
чений ст. 205 КК злочин посягає на встановлений 
порядок здійснення підприємницької діяльності, 
він завжди прямо чи опосередковано зумовлений 
наявністю певного мотиву (мотивів). Проте домі-
нуючим (основним) є корисливий мотив. 

Мотиви людської діяльності (вчинків) тіс-
но взаємопов’язані з її метою. Мета, як ознака 
суб'єктивної сторони досліджуваних злочинів, є 
тим результатом (наслідком), якого прагне дося-
гти особа, вчиняючи їх, оскільки мета завжди 
опосередкована  мотивом, як і мотив опосеред-
кований метою. 

Аналіз судової практики засвідчив, що у 
переважній більшості випадків засуджені вчиня-
ли злочин, погодившись на пропозицію іншої 
особи, яка, будучи попередньо знайомою із засу-
дженою особою, схиляла цю особу до вчинення 
фактичних дій з фіктивного підприємництва.  
В юридичній літературі домінуюча думка про те, 
що метою цих злочинів є бажання особи, яка 
схиляє іншу особу, домогтися від неї вчинення 
дій з реєстрації фіктивного підприємства. Метою 
цих злочинів для осіб, які фактично виступають 
в якості організаторів (фактичних власників), є 
можливість здійснювати (прикрити) незаконну 
діяльність або здійснювати види діяльності, що-
до яких є заборона, та мати від цього зиск. 

Ми виходимо з того, що мета – це усвідом-
лений, як правило, чітко визначений результат 
вольової поведінки винуватої у злочині особи, і 
тому є важливою ознакою при установленні 
суб’єктивної сторони досліджуваного злочину. 

Український законодавець при формулю-
ванні диспозиції ст. 205 КК для визначення сут-
ності фіктивного підприємництва використав 
сукупність об'єктивних ознак, які можуть утво-
рювати цей злочин за наявності суб'єктивної 
ознаки – мети прикриття незаконної діяльності 
або зайняття видами діяльності, щодо яких є за-
борона (ч. 1 ст. 205 КК). 

У науці кримінального права законодавче 
термінопоняття „мета” визначається своєрідно, 
за допомогою об'єднання її з ознаками, які хара-
ктеризують способи вчинення цього злочину без 
врахування злочинних наслідків, з чим погоди-
тися важко. Адже науковцями однозначно ствер-
джується, що мета створення чи придбання су-
б'єктів підприємницької діяльності є обов'язко-
вою ознакою суб'єктивної сторони та сприйма-
ється як певний обман. 

Зважаючи на це, в юридичній науці остан-
нім часом розглядається проблема „економічного 
шахрайства”. Ці діяння посягають як на право 
власності, так і на права та законні інтереси су-
б'єктів господарської діяльності, шляхом пору-
шення встановленого чинним законодавством 
України порядку фінансування, кредитування і 
оподаткування господарської діяльності [6, 
c.106-111]. У цілому підтримуючи таке суджен-
ня, до числа таких діянь у першу чергу слід від-
нести фіктивне підприємництво (ст. 205 КК), яке 
виступає початковим етапом, передумовою вчи-
нення незаконного фінансування, кредитування, 
оподаткування підприємницької і в цілому гос-
подарської діяльності. 

Головним у цих діяннях є використання 
документів реальних або фіктивних підпри-
ємств, які підтверджують дані про засновників, 
власників, посадових осіб, їх правовий статус, 
право представляти їх інтереси з іншими суб'єк-
тами господарської (підприємницької) діяльнос-
ті. Термінопоняття „використання документів”, 
на наш погляд є суттєвою зовнішньою (об'єктив-
ною) ознакою діяння, передбаченого ст. 205 КК, 
яке з очевидністю свідчить про наявність у осіб, 
які вчинили таке діяння мотиву, цілі та мети, під 
якою треба розуміти незаконне збагачення.  

Аналіз наукових праць, практики застосу-
вання ст. 205 КК, інших норм, за якими передба-
чено відповідальність за господарські злочини 
(ст.ст. 203-2, 204, 209, 209-1, 210, 212, 222 та ін.) 
дозволяє зробити такі висновки. 

1. Створення фіктивного підприємства 
(юридичної особи) є початковою стадією механі-
зму кримінально-правового посягання на підпри-
ємницьку, а в цілому господарську діяльність, 
що складається з таких етапів: 1) створення легі-
тимного підприємства (юридичної особи) за до-
стовірними документами, особами, які не мають 
мети займатися такою діяльністю, а пересліду-
ють ціль отримати матеріальну або грошову ви-
году; 2) використання підроблених, викрадених 
або придбаних документів для здійснення під-
приємницької діяльності з метою незаконного 
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збагачення; 3) внесення в статутні (установчі) 
документи зареєстрованого або придбаного під-
приємства недостовірної інформації щодо стату-
тних документів (що стосується заміни попере-
дніх осіб підприємства (засновників, власників 
тощо), предмету діяльності, документів, печаток 
і штампів, інших реквізитів юридичної особи з 
метою збагачення тощо; 4) проведення реоргані-
заційних заходів (ліквідація структурних підроз-
ділів, створення подібних підрозділів з іншими 
способами, методами та цілями діяльності, що 
суттєво змінюють предмет діяльності тощо, 
спрямованої на незаконне використання кредит-
них коштів, приховування заходів, ухилення від 
сплати податків, легалізації доходів, отриманих 
злочинним шляхом та ін., з корисливих мотивів з 
метою незаконного збагачення. 
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Summary 
Given article is devoted to the analysis of the subjective side of a body of a crime, which is provided 

for by Art. 205 of Criminal Code of Ukraine and its essential legal features.   
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Особенности субъективной стороны фиктивного предпринимательства (ст. 205 УК Украины) 

 
Аннотация 

Статья посвящена анализу субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 
205 УК Украины, её существенных юридических признаков. 
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Національна академія прокуратури України, Київ 
 

ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПРОКУРОРА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОДЕРЖАННЯ ЗАКОНІВ  

ЩОДО НАДАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 
 

Досліджується система правових актів, які становлять правову основу діяльності прокурора із забезпечення 
додержання законів щодо надання та ефективного використання земель. На підставі аналізу позицій вчених і поло-
жень законів та підзаконних актів пропонується авторська класифікація таких нормативно-правових актів. 

Ключові слова: нормативно-правове регулювання; правові основи; діяльність прокурора; надання земель; 
ефективне використання земель. 
 

Постановка проблеми. Відповідно до 
ст. 3 Закону України «Про прокуратуру» повно-
важення прокурорів, організація, засади та поря-
док діяльності прокуратури визначаються Кон-
ституцією України, цим Законом, іншими зако-
нодавчими актами. Органи прокуратури у вста-
новленому порядку в межах своєї компетенції 
вирішують питання, що випливають із загально-
визнаних норм міжнародного права, а також 
укладених Україною міждержавних договорів. 

Ступінь розробленості проблеми. Вод-
ночас, хоча у чинному Законі України «Про про-
куратуру» є окрема стаття, що визначає правові 
основи діяльності прокуратури, спори щодо сис-
теми нормативних актів, положення яких врегу-
льовують діяльність органів прокуратури, серед 
теоретиків і практиків не вщухають і сьогодні. 

Зауважимо, що власне бачення правових 
основ діяльності прокуратури відображали у сво-
їх працях такі вчені: В.І. Басков, В.В. Долежан, 
П.М. Каркач, М.В. Косюта, В.В. Сухонос, 
М.К. Якимчук та інші. 

Метою цього дослідження є визначення 
системи нормативних актів, які становлять пра-
вову основу діяльності прокурора із забезпечен-
ня додержання законів щодо надання та ефекти-
вного використання земель. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно 
до ст. 121 Конституції України прокуратура Украї-
ни становить єдину систему, на яку покладаються: 
1) підтримання державного обвинувачення в суді; 
2) представництво інтересів громадянина або дер-
жави в суді у випадках, визначених законом; 
3) нагляд за додержанням законів органами, які 
проводять оперативно-розшукову діяльність, діз-
нання, досудове слідство; 4) нагляд за додержан-
ням законів при виконанні судових рішень у кри-
мінальних справах, а також при застосуванні інших 
заходів примусового характеру, пов’язаних з об-
меженням особистої свободи громадян [1]. 

Стаття 3 Закону України від 5 листопада 
1991 року № 1789-XII «Про прокуратуру» закрі-
плює положення про те, що повноваження  про-
курорів, організація, засади та порядок діяльнос-
ті прокуратури визначаються Конституцією 
України, цим Законом, іншими законодавчими 
актами. Органи прокуратури у встановленому 
порядку в межах своєї компетенції вирішують 
питання, що випливають із загальновизнаних 
норм міжнародного права, а також укладених 
Україною міждержавних договорів [2]. 

У контексті досліджуваної тематики доціль-
но звернутися до поглядів учених на нормативно-
правову основу діяльності прокурора. Зокрема, на 
думку С.Г. Новикова, законодавче регулювання 
прокурорського нагляду визначається трьома ви-
дами норм: конституційними нормами, нормами 
галузевого законодавства про прокурорський на-
гляд та нормами інших галузей законодавства, що 
належать до прокурорського нагляду [3, с. 24]. 

Необхідно також зауважити, що окремі но-
рми, які переважно визначають задачі та особливо-
сті здійснення наглядової функції прокурора у від-
повідних сферах правових відносин, містяться у 
кодифікованих законодавчих актах. Тобто законо-
давцем підкреслюється підвищена значимість про-
курорського нагляду у зв’язку з відповідним видом 
діяльності державних та інших органів у певних 
сферах правових відносин [4, с. 28]. 

Зокрема, відповідно до ст. 250 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення 
від 7 грудня 1984 року № 8073-X прокурор, за-
ступник прокурора, здійснюючи нагляд за доде-
ржанням і правильним застосуванням законів 
при провадженні в справах про адміністративне 
правопорушення, має право: порушувати прова-
дження в справі про адміністративне правопо-
рушення; знайомитися з матеріалами справи; пе-
ревіряти законність дій органів (посадових осіб) 
при провадженні в справі; брати участь у розгля-
ді справи; заявляти клопотання; давати висновки 
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з питань, що виникають під час розгляду справи; 
перевіряти правильність застосування відповідни-
ми органами  (посадовими особами) заходів впливу 
за адміністративні правопорушення; вносити по-
дання, оскаржувати постанову і рішення по скарзі в 
справі про адміністративне правопорушення, а та-
кож вчиняти інші передбачені законом дії [5]. 

Враховуючи, що земельні питання остато-
чно вирішуються судами [6, с. 3], варто звернути 
увагу й на процесуальне законодавство. Так, згі-
дно з ч. 2 ст. 45 Цивільного процесуального ко-
дексу України № 1618-IV від 18 березня 2004 
року з метою представництва інтересів громадя-
нина або держави в суді прокурор у межах пов-
новажень, визначених законом, звертається до 
суду з позовною заявою, бере участь у розгляді 
справ за його позовами, а також може вступити 
за своєю ініціативою у  справу,  провадження у 
якій відкрито за позовом інших осіб, на будь-якій 
стадії її розгляду, подає апеляційну, касаційну ска-
ргу, заяву про перегляд судового рішення Верхов-
ним Судом України, про перегляд судового рішен-
ня за нововиявленими обставинами. При цьому 
прокурор повинен надати суду документи, які під-
тверджують неможливість громадянина самостій-
но здійснювати представництво своїх інтересів [7]. 

І.Є. Марочкіна, Н.В. Сібільова відстоюють 
позицію, що правовими засадами діяльності орга-
нів прокуратури є Конституція України, Закон 
України «Про прокуратуру», Положення про клас-
ні чини працівників органів прокуратури України, 
інші законодавчі акти (кримінальне процесуальне, 
цивільне процесуальне, адміністративне, трудове 
законодавство тощо). Цими законами визначають-
ся повноваження прокурора, організація, засади та 
порядок діяльності прокуратури. 

Окрім зазначених вище, варто також на-
звати відомчі акти, що видаються Генеральним 
прокурором України відповідно до Закону Укра-
їни «Про прокуратуру»: накази, вказівки, розпо-
рядження, інструкції тощо [8, с. 349]. 

До правових основ діяльності прокуратури 
потрібно зарахувати й міжнародні правові акти. 
При цьому йдеться про норми цих договорів, 
конвенцій, що стосуються безпосередньо проку-
ратури (наприклад, порядку виконання доручень, 
прямої вказівки на прокуратуру як на суб’єкт 
відповідних правовідносин), або це випливає із 
загальних положень договорів [9, с. 16]. Так, згі-
дно з п. 1 ст. 4 Конвенції про правову допомогу 
та правові відносини у цивільних, сімейних та 
кримінальних справах від 7 жовтня 2002 року 
установи юстиції Сторін, що домовляються, на-
дають взаємну правову допомогу у цивільних, 

сімейних та кримінальних справах відповідно до 
положень цієї Конвенції [10]. 

Російські вчені обстоюють позицію, що 
правовими основами діяльності прокуратури Ро-
сійської Федерації є Конституція РФ, Федераль-
ний закон «Про прокуратуру Російської Федера-
ції», інші закони з питань діяльності органів про-
куратури, міжнародні правові акти, Укази Пре-
зидента РФ, Постанови Конституційного Суду 
РФ, Постанови Державної Думи, нормативні 
правові акти Генерального прокурора Російської 
Федерації [4, с. 23–40]. 

Наприклад, згідно з п. 1.1. наказу Генера-
льного прокурора України від 7 листопада 2012 
року № 3 гн «Про організацію прокурорського 
нагляду за додержанням і застосуванням зако-
нів» (Наказ № 3 гн) прокурорів усіх рівнів зо-
бов’язано основним завданням прокурорського 
нагляду за додержанням і застосуванням законів 
вважати захист від неправомірних посягань га-
рантованих Конституцією та законами України 
прав і свобод людини та громадянина, держав-
них та суспільних інтересів [11]. 

Основними напрямами нагляду за додер-
жанням і застосуванням законів підлеглим проку-
рорам Генеральним прокурором України наказано 
вважати захист: соціально-економічних, політич-
них, особистих прав і свобод людини та громадя-
нина, насамперед осіб, які потребують державної 
підтримки та допомоги; фінансово-економічних 
інтересів держави, передусім у бюджетній та земе-
льній сферах; конституційних засад підприємниць-
кої діяльності (п. 4 наказу № 3 гн). 

Згідно з п. 15 Наказу № 3 гн особливості на-
гляду за додержанням і застосуванням законів у 
сфері охорони навколишнього природного середо-
вища, земельних відносин, щодо захисту прав і 
свобод дітей, воєнній, міжнародній та транспорт-
ній сферах визначити окремими галузевими нака-
зами Генерального прокурора України. 

Зауважимо, що особливості діяльності 
прокурора щодо забезпечення законності у сфері 
земельних правовідносин врегульовуються нака-
зом Генерального прокурора України від 4 жовт-
ня 2011 року № 3/2 гн «Про особливості органі-
зації діяльності органів прокуратури у сферах 
охорони навколишнього природного середовища 
та земельних відносин», відповідно до якого про-
курори усіх рівнів зобов’язані забезпечити нагля-
дову діяльність у сферах охорони навколишнього 
природного середовища та земельних відносин з 
метою захисту прав і свобод людини і громадяни-
на, державних та суспільних інтересів [12]. 
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В.І. Бабенко та М.В. Руденко, досліджую-
чи особливості діяльності прокурора у сфері 
охорони довкілля, зауважують, що прокурорсь-
кий нагляд за додержанням і застосуванням за-
конів у галузі охорони довкілля базується на за-
гальних законодавчих засадах щодо умов та ви-
мог його здійснення й конкретизується в окре-
мих законодавчих актах, які визначають порядок 
його проведення, що включає такі основні блоки 
законодавчого регулювання: конституційне ре-
гулювання прокурорсько-наглядових (екологіч-
них) правовідносин, яке закріплює найбільш ва-
жливі принципи та форми використання природ-
них ресурсів у державі, декларує низку екологіч-
них прав громадян, вимоги щодо охорони до-
вкілля і забезпечення екологічної безпеки; регу-
лювання прокурорсько-наглядової діяльності у 
галузі охорони довкілля, що базується на нормах 
Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища»;  регулювання проку-
рорсько-наглядових правовідносин еколого-
правовими нормами різних галузей законодавст-
ва, спрямованими на впровадження системи еко-
лого-правових вимог у процесі використання 
природних ресурсів, охорони довкілля та забез-
печення екологічної безпеки (це, у свою чергу, 
дає змогу збалансувати систему органів прокура-
тури у сенсі екологізації її діяльності);  регулюван-
ня прокурорсько-наглядових (екологічних) право-
відносин нормами забезпечувальних галузей зако-
нодавства, які визначають підстави та особливості 
притягнення винних до дисциплінарної, адмініст-
ративної, майнової та кримінальної відповідально-
сті за екологічні правопорушення в залежності від 
вини, суспільної та екологічної небезпеки діяння 
фізичних та юридичних осіб [13, с. 55–56]. 

Правовий вплив на діяльність прокурора із 
забезпечення додержання законів щодо надання 
та ефективного використання земель мають і 
розпорядження Генерального прокурора України 
від 1 серпня 2008 року № 57 «Про визначення 
пріоритетів для комплексного опрацювання та ви-
користання в організації прокурорсько-слідчої дія-
льності» [14], а також вказівка Генерального про-
курора України від 31 січня 2011 року № 13 щодо 
ефективної реалізації правозахисної діяльності 
прокуратури у сфері земельних відносин [15]. 

У рішенні розширеного засідання колегії 
Генеральної прокуратури України від 25 вересня 
2012 року «Про стан виконання прокурорами 
представницьких повноважень щодо захисту ін-
тересів держави», зокрема, зазначається, що прове-
дена реорганізація структурних підрозділів апара-
тів, які здійснюють наглядову та представницьку 

діяльність у сфері земельних відносин, сприяла 
посиленню захисту інтересів держави та територі-
альних громад, яким повернуто понад 42 тис. га та 
попереджено вибуття 11 тис. га земель [16]. 

Також у рішенні акцентується увага на то-
му, що реформування сфери земельних відносин 
вимагає постійної уваги до питань недопущення 
незаконного заволодіння землями, які знаходять-
ся у власності держави та громадян. 

Водночас, у більшості прокуратур не нала-
годжено своєчасне вивчення законності розпоря-
дчих актів органів влади та місцевого самовря-
дування з цих питань. Відтак, у власність та ко-
ристування іншим особам неправомірно переда-
но понад 12 тис. га земель, у тому числі з вигото-
вленням правовстановлюючих документів. 

Структурними підрозділами апаратів проку-
ратур обласного рівня належно не проводиться мо-
ніторинг судових рішень за позовами інших осіб, 
де зачіпаються державні інтереси у цій сфері. 

Не здійснюється системна робота щодо 
представництва інтересів держави у земельних 
правовідносинах у прокуратурах Запорізької, 
Кіровоградської, Львівської та Черкаської облас-
тей. Поза увагою вказаних прокурорів залиша-
ється низка актуальних питань. Відсутня насту-
пальність щодо протидії незаконному відчужен-
ню сільськогосподарських угідь, відведенню у 
приватну власність лісових масивів. 

Не сприяє дієвому захисту інтересів дер-
жави низька якість позовів та заяв. У 2012 році 
судами відмовлено в задоволенні, залишено без 
розгляду, припинено та закрито провадження у 
справах за 826 позовами на суму 33 млн грн та 
щодо 194 га земель, насамперед в Автономній 
Республіці Крим, Запорізькій, Дніпропетровсь-
кій, Кіровоградській, Київській областях та місті 
Севастополі. 

Важливо наголосити, що у п. 6.6. наведеного 
рішення колегії прокурорів Автономної Республіки 
Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціа-
лізованих прокурорів (на правах обласних) було 
зобов’язано у листопаді 2012 року вивчити повно-
ту відшкодування збитків і повернення в державну 
власність незаконно відчужених та самовільно за-
йнятих земельних ділянок за матеріалами криміна-
льних справ, розслідуваних упродовж 2011 та 2012 
років слідчими органів прокуратури, внутрішніх 
справ та Служби безпеки України. 

Окрему увагу доцільно приділити рішен-
ню розширеного засідання колегії Генеральної 
прокуратури України від 18 грудня 2012 року 
«Про підсумки роботи органів прокуратури 
України у 2012 році та заходи, спрямовані на 
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підвищення ефективності їх діяльності, основні 
завдання на наступний період», у якому зазнача-
ється, що нагляд за додержанням земельного за-
конодавства необхідно зосередити на діяльності 
органів Державного земельного агентства щодо 
розпорядження землями сільськогосподарського 
призначення державної власності, які займають 
одну шосту території держави [17]. 

Пунктом 3.6. рішення колегії Генеральної 
прокуратури України від 18 грудня 2012 року голо-
вними пріоритетами наглядової діяльності у 2013 
році визначено захист інтересів держави та грома-
дян у сфері використання земельних ресурсів, при 
вилученні земель, наданні їх у власність і користу-
вання, продажу та зміні цільового використання (у 
тому числі земель оборони і транспорту). 

Крім того, до правових основ діяльності 
органів прокуратури із забезпечення додержання 
законів щодо надання та ефективного викорис-
тання земель, на нашу думку, необхідно віднести 
й положення земельного законодавства. Зокрема, 
йдеться про: Земельний кодекс України від 25 
жовтня 2001 року № 2768-III, Закони України від 
3 липня 1992 року № 2535-XII «Про плату за зе-
млю», від 11 грудня 2003 року № 1378-IV «Про 
оцінку земель», від 1 липня 2004 року № 1952-IV 
«Про державну реєстрацію речових прав на не-
рухоме майно та їх обтяжень», від 20 січня 
2005 року № 2375-IV «Про захист конституцій-
них прав громадян на землю», Укази Президента 
від 4 лютого 2000 року № 168/2000 «Про заходи 
щодо розвитку та регулювання ринку земель на-
селених пунктів, інших земель несільськогоспо-
дарського призначення», від 16 травня 2005 року 
№ 795/2005 «Про деякі питання вдосконалення 
державного регулювання у сфері оцінки земель», 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 
16 вересня 2009 року № 1230-р «Деякі питання 
удосконалення та забезпечення виконання законо-
давства у сфері земельних відносин», від 27 берез-
ня 2013 року № 183-р «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведен-
ня земельних ділянок», від 27 березня 2013 року № 
205-р «Про передачу в оренду земельної ділянки із 
зміною її цільового призначення» тощо. 

Висновки. Резюмуючи викладене вище, 
вважаємо, що безпосередньо діяльність прокуро-
ра із забезпечення додержання законів щодо на-
дання та ефективного використання земель здій-
снюється на основі: Конституції України, систе-
ми нормативно-правових актів, якими врегульо-
вуються земельні правовідносини.  
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PARTICULAR REGULATORY ACTIVITY PROSECUTOR FOR LAW ENFORCEMENT AND 
THE PROVISION OF EFFICIENT USE OF LAND 

 
Summary 

In the article the system of legal acts constituting the legal basis of the prosecutor to enforce the laws 
on the provision and use of land. Based on the analysis of the positions of scientists and the provisions of the 
laws and regulations in the article the author's classification of such laws and regulations. 
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ПРОКУРОРА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И 
ЭФФЕКТИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ 

 
Аннотация 

Исследуется система правовых актов, составляющих правовую основу деятельности прокурора 
по обеспечению соблюдения законов о предоставлении и использовании земель. На основании ана-
лиза позиций ученых и положений законов и подзаконных актов предлагается авторская классифика-
ция таких нормативно-правовых актов. 
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