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

 
Франц Гауке. Про деякі питання парламентського права. Інавгураційна ректорська промова, 
виголошена 1 грудня 1900 р. / Пер. з нім. А. Вишинського; Наук. ред. перекл. і передмова М. 

Никифорака, Т. Грекул-Ковалик 
 

“Спілкування з обдарованою молоддю, яка сповнена благородною наснагою, поза сумнівом, - світлий промінь 
посади викладача університету. Він дає можливість врятувати хоч деяку частинку юнацьких відчуттів на 

схилі літ”. 
Ф. Гауке 

 
Майже 20 років своєї науково-педагогічної діяльності Ф. Гауке віддав юридичному факультету Черніве-

цького університету. Тут він виріс від приват-доцента до професора, ректора університету. 
Франц Гауке народився 28 серпня 1852 р. у Відні. Там же, у Віденському університеті здобув вищу юри-

дичну освіту. Склавши у 1877 р. кваліфікаційний екзамен здобув ступінь доктора права. Його академічна 
кар’єра розпочалась в університеті Інсбрука. Там у 1884 р. він посів посаду приват-доцента із австрійського 
державного права. 

Достовірно невідомо як і з яких причин у 1885 р. Ф. Гауке опинився на посаді неординарного професора 
юридичного факультету Чернівецького університету. Але у Чернівцях він прижився і з 1889 р. став ординарним 
професором. У 1897 навчальному році був деканом юридичного факультету, у 1900-1901 рр. – ректором універ-
ситету. Майже постійно він був членом державних екзаменаційних комісій із правознавчих та державознавчих 
дисциплін. 

 Франц Гауке – вчений відомий як спеціаліст в області державного права. В числі його найпомітніших 
праць можна назвати: “Історичні основи монархічного права” (1894); “Нарис конституційного права” (1903); 
“Студії з австрійського права управління” (1908); “Октройоване конституційне право” (1911); “Розвиток публі-
чного права в Австрії” (1911); “Історія розвитку і проблеми права на недоторканість” (1915). 

Окрім дисциплін державно-правового циклу Ф. Гауке викладав декілька спецкурсів з римського права 
(спадкового права, сімейного права). 

У 1904 р. науково-педагогічна діяльність Ф. Гауке у Чернівцях завершилась. Він перейшов до університету у 
Граці, де у 1908-1909 рр. був деканом факультету, а у 1911-1912 рр. – радником ректора. 

Помер відомий австрійський конституціоналіст 11 листопада 1915 р. на своїй рідній землі, у Відні. 
Даний переклад українською мовою інавгураційної ректорської промови Франца Гауке 1 грудня 1900 р. 

– це, по суті, перша спроба познайомити українських правознавців і студентів із спадщиною Ф. Гауке. 
Цією публікацією ми продовжуємо серію видань наукових праць викладачів юридичного факультету 

Чернівецького університету минулих періодів його історії, передовсім тих, які залишили помітний слід в історії 
різних галузей юридичної науки. 

   
ФРАНЦ ГАУКЕ. ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО ПРАВА 

 
Вельмишановне товариство! 
Оскільки на цьому почесному місці мені 

довірили виступити з доповіддю, то передусім 
висловлюю подяку шановним колегам, вибором 
яких я був удостоєний стати ректором на насту-
пний рік. Відтак я дякую його Світлості панові 
міністру культу та освіти, який виявив ласку під-
твердити процедуру голосування. Мені не потрі-
бно запевняти, що докладу усіх зусиль, щоб ви-
правдати висловлену мені довіру. Це – мій поче-
сний обов’язок. На час мого керівництва я прошу 
передусім дружньої підтримки членів Ученої 
ради, проте я розраховую також на прихильну 
доброзичливість усіх шановних колег. Від усього 
серця я вітаю панів студентів, яким висловлюю 
щиру симпатію і цілковиту довіру. Цим я висло-
влюю бажання, щоб професори та студенти уні-

верситету також ставились до мене з довірою. 
Спілкування з обдарованою молоддю, яка спов-
нена благородною наснагою, поза сумнівом, − 
світлий промінь посади викладача університету. 
Їй він дає можливість врятувати незначну части-
ну юнацьких відчуттів на схилі літ.  

Тепер, використовуючи звичне для універ-
ситету право, я звертаюся до Вас із проханням ви-
слухати деякі міркування, що стосуються здебіль-
шого конституційної політики. Це – окремі питан-
ня кодексу, що регулює діяльність парламенту, які 
я хотів би обговорити з певної точки зору. 

Передусім дозвольте мені зробити короте-
нький історичний екскурс, який, на мій погляд, 
необхідно викласти, оскільки він, як я думаю, 
створює підґрунтя для критичного розуміння ді-
ючого правового стану.  
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Як відомо, майже загальною фразою стала 
теза про те, що парламентська конституція, яка 
діє в більшості держав, постала внаслідок розви-
тку французько-бельгійської конституції, що зі 
свого боку зазнала впливу англійської та амери-
канської конституційної історії. 

У багатьох зіставленнях стверджується, що 
наскільки потужний вплив у європейському пра-
вовому розвитку спричинило французьке право, 
настільки римське право аналогічно вплинуло на 
приватне право. 

Ми робимо добре, коли схвалюємо це зі-
ставлення, називаємо його плідним. При цьому 
не можна залишити поза увагою, що, як з’ясу-
вало новітнє історично-правове дослідження, 
прийняття римського права необхідно розціню-
вати як поступовий процес адаптації та перетво-
рення.  Таким чином, за допомогою розумової 
праці німецьких юристів після перехідної стадії 
сучасного римського права постала та самобутня 
правова система, яку пізніше, з плином часу, на-
звали сучасним римським правом. 

Схожі міркування чинні для рецепції іно-
земного права у  конституційній сфері. Стійкість 
стародавнього правового стану, міцність наявно-
го непохитного співвідношення сил, своєрідність 
політичного чуття виключають тут цілковите 
прийняття  іноземних правових конструкцій. Ча-
стково вони більше переймаються за назвою, ніж 
за суттю. Частіше тут йдеться про реалізацію 
процесу компенсації, про констатацію компромі-
су, ніж про впровадження рівнодійних різнобіч-
них сил. Ці міркування дійсні зокрема для розви-
тку німецького та австрійського конституційного 
права. До публічного права цих держав введено 
кодекси норм, що регулюють діяльність парламен-
тів, але вони зазнають модифікацій у формулюван-
нях законодавчих актів, у практиці державного 
життя, які вірогідно пізніше узагальнено під заго-
ловками конституційної системи у вузькому сенсі. 

Якщо ми поставимо собі питання, які по-
гляди панували в авторитетних головах за часів 
започаткування і в перші десятиліття конститу-
ційної влади, то в найголовнішому отримаємо 
таку відповідь. Тогочасна суспільно-політична 
доктрина, коли взяти до уваги її найвизначнішо-
го представника Роберта фон Моля, поділяє дер-
жаву з одного боку на народ, з іншого – на коро-
ну, і вбачає в діючому конституційному праві 
інструмент договору і згоди між цими обома фа-
кторами. При цьому захист королівських інтере-
сів цілком однобічно залишається за урядом, а 
захист інтересів народу передається парламенту, 
який таким чином відкрито набуває характеру 

«народного представництва». Відтоді сучасна 
державна правова наука крок за кроком спросту-
вала юридичну допустимість такої конструкції. 
Потрібне принципове спростування того, що 
сутність держави, підвалини конституції зво-
дяться до антагонізму між правителем і народом. 
Якщо пояснення державності ґрунтується на 
припущенні того, що держава − юридична особа, 
якщо проголошується догма державної власності 
на самовияв, тоді водночас видається, що тут 
переважає надмірна увага до державної користі, 
перед якою змушене повністю відступити анта-
гоністичне виокремлення королівських інтересів 
і інтересів народу. Якщо надалі не заперечувати, 
що народ є природним цілим, то він все ж позба-
вляється поняття юридичної особи і логічно, що 
цим самим він позбавляється правової представ-
ницької спроможності. Отож парламент репрезе-
нтує не тільки народ, його потрібно розглядати 
як державний орган, що призначається своєрід-
ним чином. У сучасній науці про державне право 
всі ці положення набули безсумнівної чинності, 
проте на громадську думку вони здобули лише 
незначний вплив. Вона все ще шанує застарілу, 
науково спростовану доктрину, згідно з якою 
вбачає в парламенті не стільки структуру, що 
задіяна в державній владі, скільки споруджений 
захисний вал проти державної влади. 

Таке розуміння кодексу, що регулює дія-
льність парламенту, і парламентської конституції 
(дозвольте мені додати ще й парламентського 
духу), відправну точку яких я спробував тут 
окреслити, виявляється в одному й тому ж ряду 
однорідних явищ. Набувши такого розуміння 
повною мірою, форма перевірки правильності 
результатів виборів догматизувалась. Вона упро-
довж тривалого часу залишалася незаперечною і її 
правове регулювання відбувалося винятково на 
основі цільового призначення, а вплив на вільні 
народні вибори здійснювався через урядові органи 
за допомогою покладеної на парламенти виборчої 
юрисдикції (процес легітимності, верифікації). 

Само собою зрозуміло, що цей давній при-
мітивний погляд не міг впоратися з труднощами, 
що постали надалі для парламентської конститу-
ції внаслідок складних сучасних умов. Поряд із 
дедалі більшим загостренням суперечностей збі-
льшився також антагонізм між політичними пар-
тіями. Різноманітні нові партії виросли на еко-
номічному, національному ґрунті. Можливість 
того, що уряд незаконно намагатиметься вплину-
ти на парламентські вибори, створила підґрунтя 
для того, щоб парламентська більшість могла зло-
вживати правом парламенту на перевірку правиль-
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ності результатів виборів за партійним принципом. 
Так у питанні правового визначення взаємин між 
урядом і парламентом виникла доволі складна 
проблема. І яким чином регулювати правовий ста-
тус між партіями, яким чином на правовому рівні 
повинні визначатися взаємини між парламентсь-
кою більшістю і меншістю, не порушуючи при 
цьому інтересів держави загалом? 

Якщо в цих надзвичайно делікатних питан-
нях міститься вразлива прогалина сьогоднішньої 
парламентської конституції, для подолання якої 
внесено різноманітні пропозиції, то надалі не мож-
на не помітити, що становище кодексу норм, що 
регулюють діяльність парламенту, вимагає рефор-
мування також і в деякому іншому відношенні.  

Погляд на сферу діяльності сучасних пар-
ламентів переконує нас, що вони просто-таки 
перевантажені. Майже безмежним є надмір за-
вдань, які підлягають парламентській праці. Па-
рламенти здійснюють контроль за урядом. Зако-
нодавча влада вже не обмежується реальним 
правом видавати закони, дедалі більше вона за-
лучається в інші процеси, які спеціально для цієї 
мети підлягають законодавчій реформі. У всіх 
цих виявах помітний сильний вплив французько-
го вчення про державу та право, яке використало 
теорію розподілу влади для того, щоб для зага-
льного волевиявлення забезпечити якнайширшу і 
найповнішу свободу дій. Тут постає питання, чи 
не слід було б прагнути до розвантаження пар-
ламенту, з яким можна було б пов’язати також 
мету вибити ґрунт з-під ніг тих чи інших сумні-
вів, що спрямовані проти парламентської кон-
ституції. Частково я починаю мову про пропози-
ції, які вже раніше розглядалися, надаючи насту-
пному ходу думок новітнє трактування. 

Принцип розподілу роботи, вимога фахової 
кваліфікації покликаних до парламентської спів-
праці осіб, користь від виключення з хвилюючої 
атмосфери специфічних політичних зборів пи-
тань, які не містять політичного сенсу, дозволи-
ли б рекомендувати зважити на організацію пар-
ламентських сесій на наступній основі. Поряд із 
загальним парламентом, який би як і раніше був 
би органом, що розглядає усі конституційні пи-
тання без винятку, і головним чином був би по-
кликаний розглядати сукупність питань, що сто-
суються громадянського правового статусу, було 
б доцільно створити систему галузевих парламе-
нтів. Якщо б цей загальний парламент назвати 
конституційним парламентом, тоді запропонова-
ні галузеві парламенти набули б характеру судо-
чинно-законодавчих і адміністративних парла-
ментів. Як відомо, для організації вищих адміні-

стративних установ загалом збереглася реальна 
система, яка логічний зв’язок справ зводить до 
компетентно-правового правила. Схожа задума-
на установа була б змушена з корисним ефектом 
стати також організацією адміністративного за-
конодавства. Безперечно, що створений з квалі-
фікованих фахівців колегіум працює з більшим 
завзяттям, з вищою зацікавленістю, ніж зібрання, 
в якому не вистачає більше половини членів з 
професійними знаннями. Я не можу не усвідом-
лювати труднощів, які виникнуть при реалізації 
такої законодавчої організації. Я готовий до за-
перечень, що такими пропозиціями я виступаю 
на захист відродження старих законодавчих ко-
місій, що виникне небезпека для концентрації 
необхідної могутності парламентаризму. Обидва 
побоювання, на мою думку, легко спростувати. 
Старі законодавчі комісії (діяльність яких, до 
речі, заслуговувала цілковитого схвалення) ґрун-
тувалися винятково на чиновницькій основі, в 
той час коли запропоновані тут галузеві парла-
менти створювалися б цілком іншим способом. 
Що ж стосується правового статусу загального 
парламенту, то він зберігся б достатньою мірою, 
якщо б до компетенції загального парламенту 
належав передусім вплив на формування галузе-
вих парламентів. Таким чином формулювання 
законів галузевим парламентом мала б розгляну-
ти делегація, визначена заздалегідь на законода-
вчому рівні. Зрештою було б також можливим 
залишити за загальним парламентом право вето, 
що пов’язане з певними запобіжними мірами, на 
законодавчі постанови галузевих парламентів.  

Не думаю, що помиляюся, коли зважуся на 
твердження, що початки таких органів виявля-
ються в наш час дедалі чіткіше. В моїй уяві май-
бутній розвиток права відбуватиметься таким 
чином, що вже тепер поширена система спеціа-
льних комісій (економічна рада, робітнича, про-
мислова, сільськогосподарська, залізнична комі-
сії), що приєднані до вищих адміністративних 
інстанцій, пов’язана з експертними комісіями, 
що призначаються парламентом у якості спеціа-
лізованої парламентської організації. Тоді лише 
одна міра видається мені неминучою, щоб визна-
ти таким способом за утвореними колегіями за-
мість простого votum consultativum офіційне пра-
во на прийняття постанов.  

Хотілося б ще тепер мимохідь торкнутися 
ще кількох питань, які видаються радикальними 
для функціонування парламентського апарату. 
Існує велика кількість проектів реформ. Я нага-
дую про велику кількість питань, що стосуються 
виборчого права і права бути обраним. Різнома-
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нітні системи дотримуються принципу представ-
ництва меншості і запровадження пропорційних 
виборів і вже частково використовуються в зако-
нодавчих постановах. Щоправда, усім цим прое-
ктам поряд з очевидними перевагами властиві 
також суттєві недоліки, які необхідно врахувати, 
якщо брати до уваги їх законодавчу реалізацію. 
Практична придатність пропозицій, що присвя-
чені ідеї представництва меншості, зазнають сут-
тєвої шкоди внаслідок тих же характерних техні-
чних труднощів. Один видатний викладач дер-
жавного права назвав систему пропорційних ви-
борів різновидом іграшки для розвитку розуму 
для теоретиків і схильних до теорії політиків. 
Для пропорційних виборів «намудрували, на ду-
мку М. ф. Зайделя, різноманітні види їх реаліза-
ції. Проте ніде вона не здійснювалася надто гла-
дко. Навіть найпростіші методи призводять до 
найважчих підрахункових завдань і остаточний 
підсумок неспівмірний із затраченими зусилля-
ми». Зрештою не можна забувати, про що ще 
влучно в 1892 році наголосив Розін у доповіді 
про представництво меншості і пропорційні ви-
бори, що в монархічно організованій державній 
структурі королівське право на санкції може 
створювати сильну перешкоду для утисків інте-
ресів більшості. На порядку денному перебуває 
складна проблема кримінально-правового забез-
печення вільного вибору не тільки супроти бю-
рократичних зловживань, але також і супроти 
капіталістичного впливу. Сюди ж належить і 
пропозиція, внесена в 1895 році в австрійській 
палаті депутатів депутатом др. Баройтером, нечі-
тке формулювання якої все ж призвело до того, 
що вона залишилася без успіху. Як вже раніше 
згадувалося, сучасне становище перевірки пра-
вильності результатів виборів зазнало критично-
го розгляду. Збільшилася кількість літератури з 
цього питання. Поряд із самостійними статтями 
наявні експертні висловлювання видатних ви-
кладачів державного права, які беруть участь у 
постійних комісіях німецького з’їзду юристів 
(який, щоправда, сам відхилив пропозицію вино-
сити вотум питанню про те, чи надавати перева-
гу парламентській чи судовій перевірці легітим-
ності). Для того, щоб по можливості забезпечити 
в усіх відношеннях недоторканість обраних чле-
нів парламенту, постає вимога закону про не-
припустимість суміщення певних посад. Визна-
ний факт: сучасне становище правового інститу-
ту з надання недоторканості потребує реформи. 
Аналогічне конституційно-політичне як і кон-
ституційно-правове зацікавлення містять складні 
питання, що стосуються трактування регламен-

таційного права і необхідності реформування 
дисциплінарного права. Ви бачите, що це над-
звичайно багатий матеріал, який під час перегля-
ду настанов кодексу норм, що регулюють діяль-
ність парламенту,  чекає на критичний відбір і 
законодавче переопрацювання. За такого надміру 
матеріалу я обмежуся тим, що стисло обговорю 
наступні питання. 

Надзвичайно поширеним і дуже популяр-
ним є заклик до збільшення кількості членів пар-
ламентських колегій. Ми зробимо добре, якщо 
поставимося до таких вимог загалом негативно. 
Само собою зрозуміло, що цілком іншого роду є 
питання про те, чи в особовому складі тієї чи ін-
шої колегії пропорційно розподілено число депу-
татів. Тоді потрібна обов’язкова згода на те, що 
згідно з характером загального парламенту як 
одного з центральних державних органів йому 
належить більша кількість членів, ніж окремим 
парламентським колегіям. Якщо б, для прикладу, 
австрійська палата депутатів зменшилася до сво-
єї первісної кількості членів, то чеський ландтаг 
чисельно був би сильнішим зібранням. Тоді б 
питання про правове визначення пропорції між 
імперськими та територіальними колегіями 
отримало б сумнівне цифрове вираження. Лише 
стисло я хотів би згадати тут питання, що з при-
страстю дискутується в конституційній політиці. 
Це питання про те, чи і з якою пропорційною 
кількістю потрібно зафіксувати число членів 
обох парламентських палат при наявності двопа-
латної системи. Ніхто не заперечуватиме, що кі-
лькість членів нижчої палати мусить переважати 
кількість членів вищої палати. Можливість не-
обмеженої кількості членів вищої палати виник-
не внаслідок вільного права королівської динас-
тії на апеляцію. Це суперечливе питання матиме 
надто незначне практичне значення до тих пір, 
доки реалізація цього королівського права відбу-
ватиметься з розумною розсудливістю та само-
обмеженням. Тільки принагідно я хотів би від-
хилити думку, яка іноді висловлюється і яка роз-
глядає це право глави держави на апеляцію як 
конституційний засіб для розв’язання конфлікту 
з вищою палатою. У розумінні тих державних 
конституцій, згідно з якими субстрат такої апе-
ляції має виняткову громадську заслугу, було б 
важкою помилкою, що суперечить конституції, 
коли б апеляція подавалася до вищої палати ви-
нятково в якості політичної міри. До речі, певні 
інструкції про чисельність обраних назавжди 
членів до вищої палати містить параграф №5 
сьомої статті угорського закону від 1885 року.  
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Якщо ми повернемося назад до поставле-
ного головного питання, тоді це безперечно буде 
принципово вірно, що в тому випадку, коли чи-
сельність членів парламенту перевищить певну 
межу, то зменшиться дієвість парламентського 
колегіуму. Хід перемовин загрожує стати громіз-
дким, а там недалеко до небезпеки роздроблення 
партій на фракції. Якщо взяти до уваги збіль-
шення кількості населення, то вже навіть на цій 
підставі було б неправильно спробувати уніфіку-
вати чисельність членів парламентських зборів у 
відповідності із заздалегідь визначеною основ-
ною цифрою (наприклад, на 100.000 душ – один 
депутат). Поставлена на таку основу чисельність 
членів парламенту повинна була б збільшитися з 
плином часу майже до неможливості. Тоді б пар-
ламентські збори розширилися до меж малень-
ких народних зборів. Шкода, що ці прості прин-
ципи часто не беруться до уваги саме на практи-
ці державного життя. Наскільки нові видання 
деяких підручників чи довідників розглядають 
новітній матеріал лише постскриптум чи примі-
ром враховують його винятково поверхнево, у 
формі простого додатку на багатьох сторінках чи 
аркушах, настільки ж вичерпною є незначна му-
дрість багатьох реформаторських законів про 
вибори щодо надзвичайно неорганічного збіль-
шення кількості мандатів.  

Ще одне питання, яке вже постукало у во-
рота австрійського законодавства, щоправда пе-
редусім стосовно муніципального права, − це 
зміна виборчого права на виборчий обов’язок і 
примус до голосування.  

Такі пропозиції виявляються мірами, які 
переслідують мету подолати  політичну байду-
жість. Вагомою частиною виборів є, як доводить 
виборча статистика, вибори меншості, тобто такі 
вибори, в яких взяла участь менше ніж половина 
виборців. Через запровадження виборчого 
обов’язку ті, хто має право голосу, повинні роз-
крити свої карти, і у вирішальну мить «ствердити 
бажання свого серця». Для юридичного пояснен-
ня запропонованої організації вказується на все-
бічне зацікавлення, яка матиме держава в корек-
тному, відповідному дійсності формуванні своїх 
конституційних органів. Реалізованою буде та 
теорія на користь виборчого обов’язку, яка реалі-
зовуватиметься з найбільшою послідовністю і 
яка буде обстоювати організовану на правовому 
рівні позицію виборців. Якщо в цих міркуваннях 
містяться суттєві конструктивні аргументи, тоді 
на наше питання з боку окремих політичних пар-
тій будуть висловлювання з партійно-політич-
ними мотивами, згідно з очікуваннями, що сто-

суються запровадження такого виборчого при-
мусу. Влучні міркування проти зміни виборчого 
права на виборчий обов’язок нещодавно (в 1900 
році) запропонував у дотепній доповіді Г. Трі-
пель. Вельми важливі висловлювання щодо на-
шого питання містяться у виданому указі керів-
ника імператорсько-королівського міністерства 
внутрішніх справ від 18 січня 1900 з нагоди пе-
регляду віденського комунального статуту. На-
ведений міністерський указ передусім посила-
ється на труднощі, які зустрінуться при практич-
ному втіленні принципу виборчого обов’язку. 
Він наголошує на необхідності, проте також на 
труднощах процесу пояснення, на повільності 
реалізації виправдувального доказу. Процитова-
ний урядовий відгук доти відхилятиме 
обов’язкові муніципальні вибори в якості серйо-
зного втручання у правову сферу громадян, доки 
в імперському законодавстві пануватиме проти-
лежне розуміння природи активного виборчого 
права. Щоправда, навіть австрійське комунальне 
право містить обов’язковість прийняття підсум-
ків виборів до місцевого самоуправління; отож 
право на муніципальні вибори вже в наш час 
ґрунтується на іншій основі, ніж приміром вибо-
рче право до імперської ради чи ландтагу.  

Не беручи до уваги міркування, що зміц-
нюють симетрію правових інститутів, потрібно 
визначити, чи розумно і доцільно боротися санк-
ціями з незадовільним станом політичної байду-
жості. Важчий, але надійніший засіб, який вири-
ває зло з коренем, − це зростання почуття солі-
дарності, сприяння політичній освіті. Ефект ви-
борчого примусу виявиться цілком недієвим, 
якщо він не матиме доповнення до обов’язко-
вості голосування. Проте обов’язковість голосу-
вання готує нові труднощі. Проблема, який напрям 
чи яку особу повинен підтримати виборець своїм 
голосом, − це питання сумління, відповідь на яке 
ніхто не дозволить собі нав’язати. Хто був неспро-
можний сформувати власне переконання, не може 
зобов’язуватися до його висловлення. 

Мені видається, що вартим критичного об-
говорення є факт, що адміністративні заклади 
будуть значною мірою обтяжені забезпеченням 
виборчої справи. Історичне пояснення такого 
спрямування справи приблизно викладене в на-
ступних міркуваннях. Як відомо, стародавня 
держава була майже винятково судовою держа-
вою, лише з плином часу державна влада усвідо-
мила свої адміністративні завдання. Цей процес 
розвитку виявляється в різноманітних вимогах, 
яких зазнало з плином часу поняття про адмініс-
тративне право. Доки адміністративне завдання 
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розглядалося як довільне явище, як просте допо-
внення, було достатньо розглядати адміністрацію 
як ту сферу діяльності державної влади, яка не 
належить ні до сфери законодавства, ні до сфери 
суду. Якщо ці негативні критерії виявляються 
влучними для виборчої справи, тоді було б по-
слідовним уповноважити особливі адміністрати-
вні заклади, які призначалися б надалі, підготов-
кою виборів і керуванням  виборчою поліцією. 
Проте з цього часу ґрунтовна підготовка адмініс-
тративної держави повинна була призвести до 
усвідомлення, що наявне понятійне визначення 
адміністрації з її лише негативним змістом не 
могла вважатися достатнім поясненням. Згідно з 
сьогоднішнім розумінням суспільства і права 
адміністрація – це охоплена рушійною силою 
держави економічна і культурна робота, котра не 
спрямована ані на досягнення безпосередніх успі-
хів, ні  на захист (поліція) від явищ, що завдають 
шкоди економічній і культурній спільноті. При 
такому позитивному формулюванні не залишаєть-
ся місця для зведення виборчої справи до адмініст-
ративного поняття. Щодо такого розуміння з усією 
різкістю висловився О. Майєр, який надзвичайно 
влучно характеризує виборчу справу як конститу-
ційно-правову допоміжну діяльність. 

Якщо погодитися з таким розумінням, тоді 
не можна сумніватися в тому, що участь адмініс-
тративних закладів у виборчій справі вже не мо-
же ґрунтуватися на сутності і загальних функціях 
управління. Все ж тоді, щоправда, залишиться 
ще відкритим питання, чи бува за наявне стано-
вище не висловлюються вимоги доцільності. В 
якості таких підстав наводяться різноманітні ар-
гументи. Так, між іншими вказується на виборчу 
поліцію, що пов’язана з виборчою справою, і 
стверджується, що саме лише використання та-
ких поліцейських функцій вже є достатнім для 
того, щоб виникло уявлення про необхідність 
запрошення адміністративних структур до спів-
праці у виборчій справі. Тепер, щоправда, для 
проведення виборів за певних обставин необхід-
ною є мобілізація державних засобів примусу 
задля забезпечення порядку та задля захисту 
свободи вибору. Навпаки, для окремих стадій 
підготовки виборів (планування, відповідний ко-
нтроль списків виборців, право на апеляцію, 
призначення виборів) не може бути й мови про 
необхідність поліцейських мір. Доволі часто з 
посиланнями на іноземні міркування у сфері 
конституційної політики висловлюється думка, 
що державний уряд часто повинен отримувати 
можливість висловлюватися всупереч партійній 
метушні і за певних умов виступати на горизонті 

безпосередньо як партія. Ще простішим був би 
стан речей, коли за урядом наглядало б специфі-
чне партійне міністерство. В усіх цих випадках 
уряд мав би послуговуватися залежними від ньо-
го адміністративними установами, вже з цієї точ-
ки зору виборчо-правове завдання цих органів 
влади мало б вірогідно стати політичним злом, 
проте в будь-якому випадку – політичною необ-
хідністю. Дискусійне питання про покликання 
державного уряду до партійно-політичних оці-
нок тут мусить зрештою залишитися без розгля-
ду. Не можна оминути лише одне зауваження 
про те, що, якщо міністерство має партійну ос-
нову, виборча боротьба між партіями повинна 
проводитися однаковою зброєю. Очевидно, що 
цій справедливій вимозі все ж загрожує небезпе-
ка, якщо міністерство матиме спокусу послуго-
вуватися впливовим адміністративним апаратом 
на користь свого політичного напряму. Скажемо 
відкрито, що виборча справа – справа одіозна. 
Участь адміністративних установ у веденні цієї 
справи вже тому виявляється особливо делікат-
ною, бо для адміністрації, яка дуже багато пра-
цює на власний розсуд, навіть простий проблиск 
партійної належності сприйматиметься як зло. 
Могутнє розповсюдження державної адміністра-
тивної сфери передбачає, що майже кожна лю-
дина в тій чи іншій справі потребує допомоги, 
поради, захисту адміністративної установи. По-
дібно до своєї старшої сестри юстиції адмініст-
рація не сміє бути засліплена партійною належ-
ністю. Віра в адміністративну справедливість, 
очікування того, що мірятимуть однаковою мір-
кою, не будуть зміцнені, якщо адміністративні 
установи буде втягнено у справи, з якими так 
легко сполучити миготіння партійної належності. 
Навіть службове підпорядкування адміністрати-
вних службовців мало придатне для них як для 
органів виборчої справи. Небезпека криється в 
самій лише можливості, що замість адміністра-
тивної придатності та за практичною користю у 
сфері функціонування виборчої справи може 
оцінюватися службова кваліфікація адміністра-
тивних службовців.  

Мимовільно проти таких сумнівів напро-
шується питання, чи не було б доцільнішим до-
вірити судам принаймні окремі функції виборчої 
справи, які досі доручалися адміністративним 
установам. Безперечно, що на користь такого 
трактування вагомими і значущими є самостій-
ність і незалежність, що конституційно надана 
судовим службовцям. Таке скерування справи 
було б особливо корисним для того, щоб враху-
вати ту течію, що передбачає надати право пере-
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вірки правильності результатів виборів (в якій, 
на її думку, можна побачити процес судової 
практики) власним судовим палатам з перевірки 
правильності результатів виборів. Все ж проти 
такої функції судів можуть висловлюватися різ-
номанітні протести. Суди не повинні ухилятися 
від власного покликання − турботи про цивільне 
і кримінальне право. На основі цієї сфери діяль-
ності вони виросли до своєрідної, міцної держа-
вної організації. По мірі можливості важливо, 
щоб адміністративна функція як вихор політич-
ного життя не торкалася правосуддя.  

Всі ці труднощі усунуло б запровадження 
відповідних державних виборних посад. Завдяки 
запровадженню таких виборчих установ адмініс-
тративні установи звільнилися б не тільки від 
одіозних завдань, але передусім було б досягнуто 
успіху в концентрації їхньої діяльності в адмініс-
тративній сфері. Таким чином адміністративни-
ми засобами виключилася б реалізація побічних 
цілей. З іншого боку, ці виборчі установи уник-
нули б небезпеки протизаконного впливу на ви-
борців, оскільки коло їхньої діяльності виключає 
партійну симпатію чи дискримінацію, через що 
виборець поставився б до такої установи справді 
цілком незалежно. 

Щоправда, з точки зору економії держав-
ної установчої структури міг би виникнути сум-
нів, чи доцільно для тимчасових функцій ство-
рювати постійні заклади. Проте й тепер державні 
сфери діяльності щодо виборчої справи містять у 
собі несуттєве коло діяльності з огляду на муні-
ципальні і політичні вибори. З огляду на можли-
вість додаткових виборів при цьому знову ж таки 
не вистачатиме фактору постійності. Зрештою 
такі заклади можна було б з користю використа-
ти для низки інших справ, що не суперечать їх 
цільовому призначенню. Для прикладу тут мож-
на було б виокремити справи з ведення книги 
записів актів громадянського стану, різноманітні 
підрахункові функції адміністративної статисти-
ки. Якщо б службовці-функціонери цих вибор-

чих установ були наділені особливим правовим 
статусом, що прирівнювався б до атрибутів суддів-
ської посади, тоді б можливо було гарантувати не-
допустимість бюрократично-політичного впливу. 
Проте за рахунок створення виборчих установ на-
віть за відсутності такої чудової службової функції 
у будь-якому випадку було б досягнуто цінного 
успіху. Він досі не досить помітний, а йдеться про 
відокремлення адміністрації від політики.   

В різнобічних поворотах справи на сього-
днішній день помітними є намагання, які підда-
ють сумніву право на існування парламентської 
конституції. Цим деструктивним тенденціям бу-
ло виявлено надто велику честь, що можна роз-
глядати як серйозну небезпеку для парламентсь-
кої системи. В гіршому випадку це можна призу-
пинити, але вже ніяк не зруйнувати. Абсолюти-
стське панування було можливим за часів, коли 
державна влада рухалася лише всередині віднос-
но вузьких кордонів. Пізніше відбувся її розви-
ток. Він призвів до того, що державна влада, що 
раніше, вірогідно, не спостерігалося, рішуче по-
чала втручатися в радощі і прикрощі кожної лю-
дини, відтак абсолютистська система була прос-
то-таки подавлена почуттями безмежної відпові-
дальності. Якщо становище парламентської право-
вої реформи розглядатиметься як вічне явище, що 
супроводжуватиме зміни в політичних і соціальних 
умовах життя, то набагато нагальнішим виявиться 
обов’язок звернути увагу на можливі покращення 
цого правового становища.  

Якщо в цей святковий день я дозволив собі 
висловитися щодо окремих питань кодексу норм, 
що регулюють діяльність парламенту, то при 
цьому важливо також відзначити, що у видатно-
му фундаторові нашого університету ми вшанову-
ємо мудрого засновника нашого громадянського 
права, могутню твердиню конституційного стану. З 
вдячністю ми приносимо наш уклін з вигуком: Хай 
живе його імператорська і королівська апостольсь-
ка Величність Франц Йосиф Перший! 

 
   
 

Стаття надійшла до редколегії 11 червня 2012 року. 
Рекомендована до опублікування у “Віснику” науковим редактором П.С.Пацурківським. 

     



 

12 Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 628. Правознавство. 

УДК 34.01 
© 2012 р. Р.О. Гаврилюк 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 
 

ПІЗНЬОАНТИЧНИЙ ПЕРЕВОРОТ В ПРАВОПІЗНАННІ:  
ЗАВЕРШЕННЯ ЕЛЛІНСЬКОЇ І ВИНИКНЕННЯ РИМСЬКОЇ ТРАДИЦІЙ 

 
Кожного разу, коли суспільство опиняється в кризі, воно інстинк-
тивно звертає свої погляди до витоків і шукає там знамення».  

Октавіо Паса, відомий американський вчений-культуролог 
 
Показано, що пізньоантичний переворот у правопізнанні,  внаслідок якого завершилася еллінська і по-

стала римська його традиція, є чи не найфундаментальнішою віхою в еволюції теоретичного правознавства. 
Витоком, першопричиною цього феномену стала еволюція природи римської держави, яка завершилась її гли-
бокою трансформацією спочатку у воєнну демократію, а пізніше – в імперію та трансформація внаслідок цього 
антропоцентричної еллінської ментальності в римську ментальність державоцентризму. В еллінській традиції 
правопізнання та праворозуміння право виступає як суще і корениться насамперед та головним чином у бутті 
індивідів-громадян, а істина у правопізнанні виступає як не-скритість, не-прихованість цього сущого права, або, 
інакше кажучи, в процесі правопізнання право відкривається (не створюється), а його попередня невідомість, 
скритість в силу цього долається, перестає існувати. Римська (з часом еволюціонувала без якісних трансформа-
цій у позитивістську) традиція праворозуміння та правопізнання ментально та в усіх інших сутнісних вимірах 
протилежна еллінській. Найвищою цінністю з точки зору цієї пізнавальної традиції є держава. Критерій істин-
ності правопізнання у межах цього методологічного підходу зводиться до пошуку і встановлення міри відпові-
дності писаних юридичних норм волі держави. 

 
Постановка проблеми. Дана стаття – саме 

про знамення у правопізнанні, його моменти іс-
тини. В історії європейського, чи, якщо сказати 
адекватніше, західного типу правопізнання в ці-
лому їх було і не так багато. Сучасна західна 
традиція права і правопізнання постала у ХІІ ст. 
Видатний англійський правознавець Мейтленд 
називав це століття «юридичним віком». Не ви-
падково це співпадає у часі з появою перших єв-
ропейських університетів. Саме у їх стінах і було 
створено своєрідне явище право-науку, більш 
відоме під назвою «право юристів». До речі, 
саме ця право-наука пізніше, через пів тисячі ро-
ків, стала прототипом західної класичної науки. 

А майже за тисячу років до цього відбула-
ся ще грандіозніша за своїм змістом та наслідка-
ми, воістину фундаментальна подія, яку один із 
найяскравіших філософів світу ХХ ст. Мартін 
Хайдеггер назвав пізньоантичним переворотом 
у правопізнанні, який перервав природно-правову 
традицію правопізнання та здійснив історичний 
поворот до етатизму. Без адекватного розуміння 
причин, природи та механізмів цього перевороту 
неможливо адекватно розуміти та осмислювати 
весь подальший поступ європейського типу право-
пізнання, як, до речі, і його витоки. 

Основною метою моєї стаття і є ознайомлен-
ня читачів з принциповими відмінностями між еллін-
ською та римською традиціями правопізнання. 

Виклад основного матеріалу. Системний 
аналіз виникнення і генезису перших старогре-

цьких натурфілософських програм - "фізикаліст-
ської" програми, софістичної програми, сокра-
тівської маєвтики, ідейно-формалістичної систе-
ми пізнання Платона, причинно-наслідкової сис-
теми пізнання Аристотеля, здійснений нами в 
попередніх розділах, переконує, що до завер-
шення еллінського періоду становлення мислен-
ня і пізнавального процесу повністю склався іс-
торично перший, такий, що якісно відрізняється від 
усіх наступних, натуралістичний тип пізнавальної 
традиції, у тому числі і традиції правопізнання, з 
яскраво вираженою,  особливо починаючи з софіс-
тики, антропною спрямованістю. Після проголо-
шення Протагором його знаменитої  формули 
"людина є міра усіх речей" гуманітарна пробле-
матика в натурфілософії старогрецьких мислителів 
стала основною і відтоді вже ніколи не зникала з 
поля зору еллінської пізнавальної традиції. Пізна-
ючи людину, старогрецькі мислителі пізнавали 
також світ в цілому, рівно як і пізнаючи цей світ, 
вони пізнавали себе і людину в цьому космосі. 

Антропоцентристськая спрямованість 
пізнавальної традиції в Древній Греції була 
зумовлена усім змістом і суттю соціального уст-
рою древньогрецького полісу, системотворним 
місцем в ньому громадянина-власника, менталь-
ністю древньогрецької цивілізації в цілому, як і 
ментальністю окремих індивідів-осіб, зокрема 

                                                        
 Згідно "Великого тлумачного словника сучасної 
української мови" В. Т. Бусела, "менталітет - сукуп-
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[1, c.653]. Стосовно права і правопізнання старо-
грецькі мислителі були переконані, що природ-
ним правом володіє в силу своєї природи тільки 
людина, що лише вона є його носієм, тому пра-
вопізнання не мислилося ними поза людино-
пізнанням. Таким чином, еллінська пізнавальна 
традиція стала дійсно першою пізнавальною тра-
дицією, що генетично пов'язана з сучасною євро-
пейською пізнавальною традицією, зокрема, і захі-
дною пізнавальною традицією в цілому, у тому 
числі і в правознавстві. Старогрецькі мислителі 
заклали саме начала цієї традиції, створили її, на-
давши їй інерцію розвитку і життєву силу. 

Римська цивілізація, що виросла з цивілі-
зації еллінської і зовні продовживши її естафету 
на якісно іншому рівні, особливо в ранній період 
свого існування, по цілому ряду напрямів суспі-
льного життя навіть примножила її досягнення. 
Проте, при більш поглибленому аналізі явищ 
еллінізму і романізму, їх конкретних окремих 
проявів, особливо при  зіставленні еллінської і 
римської ментальності, якщо залишатися на 
позиціях неупередженості, стає очевидним, що 
ці явища докорінно різні, передусім у своїх 
сутнісних проявах. 

Пануюче в умах багатьох учених уявлення 
про органічну єдність і пряму спадкоємність ро-
манізмом еллінізму, про існування єдиної анти-
чної цивілізації не більше, ніж міф, помилка. 
Своїми коренями вони сягають глибокого мину-
лого і є одночасно, але в різний час у різних про-
порціях як наслідком звичайних людських, у то-
му числі пізнавальних, помилок, так і плодом 
глибоко продуманої і надзвичайно вдало здійс-
неної дезінформації. Над появою і утвердженням 
цього міфу посилено "попрацювали" упродовж 
багатьох віків передусім апологети християнст-
ва, етатизму, особливо його імперської форми. 
Значну, хоча, по суті, допоміжну роль в цьому 
також зіграли деякі другорядні  чинники, вплив 
яких свідомо було підправлено і посилено (особ-
ливо зловісну роль серед останніх зіграли пере-
клади текстів творів старогрецьких мислителів 
на латинську мову через посередництво арабсь-
кої мови та імперської ментальності як арабсь-
ких, так і згодом римських перекладачів цих тек-

                                                                                          
ність психічних, релігійних, естетичних і також ін-
ших особливостей мислення (виділено мною - Р. Г.) 
народу, соціальної групи або індивіда". Ментальність  
за своєю природою належить до надзвичайно стійких 
від впливу зовнішніх чинників, критеріальних конс-
тант соціальної діяльності індивідів і їх спільностей в 
цілому, а тому і застосовується здавна при класифіка-
ції типів пізнавальної діяльності суб'єктів пізнання. 

стів). З епохи Відродження почалося та триває по 
теперішній час систематичне сприйняття і поши-
рення передусім в Європі, а потім і на Заході в 
цілому уявлень про еллінізм і романізм як явищ 
органічно єдиних. 

Сукупність вищезгаданих чинників, що 
породили збочене сприйняття мислителями 
більш пізнього часу еллінізму і романізму, зму-
сила видатного німецького мислителя ХХ століт-
тя Мартіна Хайдеггера резюмувати: "Той факт, 
що і до цього дня (і сьогодні навіть рішучіше, 
чим будь-коли раніше) Захід мислить Грецію по-
римськи, тобто, по-латинськи, тобто, по-хрис-
тиянськи (як язичництво), тобто, по-романськи, 
тобто, по-новоєвропейськи, - це така подія, яка 
зачіпає осереддя нашого історичного ось-буття" 
[10, c.104]. М. Хайдеггер резонно вважав, що з'я-
сування того, що є еллінство та чітке розмежу-
вання його з римською традицією і ментальністю 
в цілому має вирішальне значення для наступної 
долі Європи і Заходу в цілому і через свій талант 
і можливості, наскільки міг, намагався розв’язати 
це завдання. Проте перед тим, як спробувати 
якісно розрізнити і розмежувати еллінську і 
римську пізнавальні традиції, вважаємо за не-
обхідне хоча б коротко звернути увагу на об'єк-
тивні причини, що породили цю відмінність, яка 
за багатьма властивостями настільки глибока, що 
трансформувалася в протилежність. 

Як вже було показано вище, еллінську пі-
знавальну традицію створювали мислителі, що 
виросли в середовищі громадян-особистостей, в 
основі їх індивідуальної свободи були свій буди-
нок і власна земля, раби, що її обробляли, а дер-
жава (древньогрецький поліс) - це, мабуть, най-
головніше - у більшості випадків, фактично за 
винятком Спарти, була союзом цих вільних ін-
дивідів-власників, тобто, об'єднанням їх загаль-
них зусиль для вирішення спільних завдань і 
задоволення публічних потреб. Проте життя 
древньогрецьких індивідів зокрема і соціумів в 
цілому, особливо якщо врахувати суворі природ-
ні умови їх проживання, проходило в постійній 
напрузі усієї життєвої енергії і незмінно вимага-
ло систематичного докладання не лише фізич-
них, але і моральних та інтелектуальних зусиль. 

У абсолютно інших умовах народжувався, 
перебував і діяв індивід в Древньому Римі. Якщо 
на перших порах становлення давньоримської 
цивілізації цементуючою силою римського соці-
уму була громадянська община (чи, висловлюю-
чись сучасною мовою, громадянське суспільс-
тво), то незабаром його замінила держава. При-
чиною цього явища послужила та обставина, що 
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Древній Рим вимушений був стверджуватися в 
процесі фактично безперервної боротьби із зов-
нішніми вороже налаштованими до нього сила-
ми. Тому тут і запанували традиції дуже відомої 
і добре описаної в науковій літературі військо-
вої демократії. Вельми показово, що дуже дов-
гий час систематичні збори римських громадян 
проводилися на Марсовому полі, що було армій-
ським плацом. У Римі існувала мобілізаційна 
система комплектування армії, в яку зараховува-
ли усіх громадян чоловічої статі у віці від 17 до 
46 років, і хоча усі вони формально мали статус 
"вільних громадян", на практиці фактично підко-
рялися майже усе своє доросле, свідоме життя 
"залізній" військовій дисципліні. Невиконання 
наказу, як правило, каралося смертю і лише зрід-
ка - каліцтвом. У разі втечі з поля бою військово-
го загону воєначальник мав право на демінацію - 
страту кожного десятого з утікачів. Таке тоталь-
не культивування беззаперечної покори сол-
датів-громадян своїм командирам упродовж 
віків разом з іншими чинниками виробило ні-
чим не подібну на волелюбну еллінську римську 
ментальність смертельного страху свого ко-
мандира, який втілював державу, а також тради-
цію сліпої покори йому і державі. 

Такі індивіди, як показав наступний хід іс-
торичних подій, виявилися нікчемними громадя-
нами, внаслідок чого громадянське суспільство в 
середньому і тим більше пізньому Римі зникло, 
але в той же час вони проявилися як ефективні 
солдати. За декілька століть такої політики Рим 
підкорив собі спершу усі  ті, що були поруч, а 
згодом і віддаленіші землі з народами, що насе-
ляли їх. А з набутими у війнах багатствами в Рим 
увірвалася розкіш як спосіб життя, а з нею і 
філософія неробства, культура гедонізму. Во-
ни провокували Рим до нових завоювань ще не 
залучених до Риму земель і народів. З часом, до I 
століття нашої ери, ці процеси завершилися тим, 
що величезне Середземне море стало "внутрі-
шнім озером" Римської держави. 

Із завершенням процесу створення "тіла" 
величезної Римської держави – її території з на-
селенням співпало і завершення процесу ство-
рення її душі - імперської форми організації і 
правління, імперської ментальності. Так Рим 
завершив республіканський цикл своєї історії, а 
його громадяни - трансформацію громадянської 
ментальності в ментальність жителя імперії, її 
утриманця. Таким творцем Римської імперії, в 
якій набуло себе і її населення, став Октавіан Ав-
густ, що правив Римом з 31р. до н.е. до 14р. н.е.  

Відомий знавець античної історії Борис 
Миколайович Шапталов таким чином характери-
зує "імперську" трансформацію Риму : "Розвину-
вся немислимий для колишніх часів культ прави-
телів. Справа дійшла до прижиттєвого обожню-
вання імператора. Ця практика стала складовим 
елементом державної політики… В умовах "пле-
беїзації" римського суспільства то було природ-
ним кроком, можливо, і саме воно продовжило 
життя римському лідерству (у стада має бути 
пастух, бажано із сакральним статусом). У гро-
мадянських [і загарбницьких. - Г. Р.] війнах була 
винищена найбільш пасіонарна частина суспіль-
ства. Наслідком цього стала трансформація 
Республіки в Імперію. У свою чергу, Імперія 
стала еволюціонувати у бік "східної форми прав-
ління", коли піраміда влади вінчалася неосудною 
і непідзвітною особою - правителем" [13, c.123]. 
Громадянське суспільство розчинилося. Особа як 
соціальне явище зникла. Демократія померла. 
Рим надалі став "Сходом". 

На місці цих властивих для природного 
стану суспільства феноменів утворилися і почали 
з величезним прискоренням розвиватися загроз-
ливі соціальні порожнечі, які подібно до саркоми 
пожирали усе нові і нові пласти соціального 
життя. Але природа, як відомо, порожнеч не тер-
пить - ці порожнечі в культурних шарах суспіль-
ства стали заповнюватися ерзацкультурою. На 
вершину соціального життя в Римі піднявся рим-
ський плебс, що повністю втратив свій минулий 
соціальний вплив, соціально та культурно дегра-
дував і наново набув себе в якостях, адекватних 
сучасному змісту поняття "плебей". 

Усе це не могло не спричинити таких же 
глибоких трансформацій і в ментальності насе-
лення римської імперії, у тому числі і в менталь-
ності її громадян, в способах і властивостях їх 
мислення і категорійно-понятійному апараті, що 
відображає та опосередковує це мислення. По-
ступово, крок за кроком, ззовні практично непо-
мітно сучасникам ментальність римлян з грома-
дянської, демократичної і незалежної, яка не 
сприймає прямого насильства, приниження і 
сповідує самодостатність та гідність, перетвори-
лася на імперську ментальність, що проявляється 
усередині імперії, як вже відзначалося вище, в 
рафінованому плебействі, а поза нею - в зарозу-
мілості, грубості, неповазі до особи взагалі і на-
віть в її знищенні. 

У свою чергу, ці зміни залишили не 
менш глибокий слід в мисленні як простих 
римлян, так і їх інтелектуальної еліти, в ці-
лях, засобах та критеріях пізнавальної діяль-
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ності в цілому. Особливо глибокими, воістину 
фундаментальними виявилися ці відмінності 
в порівнянні з еллінською пізнавальною тра-
дицією. Проте, як це не парадоксально, ці від-
мінності дуже тривалий час, по суті до ХX 
століття включно, залишалися непоміченими, 
що і робило можливим сприйняття еллінсько-
го і римського типів мислення зокрема, а та-
кож еллінської і римської цивілізацій в цілому 
як двох генетично тотожних частин єдиної 
античної цивілізації, єдиного античного типу 
мислення і пізнання. 

Проте в цьому питанні, що залишалося та-
кий тривалий час заплутаним і здавалося не ви-
рішуваним в принципі, в першій половині ХХ 
століття істина восторжествувала, а еллінська і 
римська пізнавальні традиції отримали уточнену, 
воістину адекватну характеристику. І якщо, на-
приклад, зміні наших уявлень і переконань щодо 
ментальності Близького Сходу ми зобов'язані 
знахідкам і розшифровкам раніше не відомого, 
нового історичного матеріалу, об'єм якого ви-
явився такий великий, а його зміст не передбаче-
ним, що вони, узяті разом, з неминучістю обер-
нулися в цій сфері пізнання справжніми відкрит-
тями, то причиною зміни уявлень, які сталися в I 
половині ХХ століття у сфері знань про еллінсь-
ку і римську пізнавальні традиції, швидше за все, 
буде правильно назвати титанічну працю по пе-
реосмисленню відомого, колись піднесеного і 
сприйнятого помилково і навіть свідомо пере-
крученого історичного матеріалу. 

У останньому випадку початок подоланню 
помилкового підходу, що обґрунтовував генети-
чну єдність античної, греко-римської ментально-
сті і пізнавальної традиції, належало двом видат-
ним інтелектуалам ХХ століття Максу Поленцю і 
Мартіну Хайдеггеру. Пізніше їх підхід був під-
триманий рядом інших мислителів, проте вони 
лише посилили і поглибили аргументацію гно-
сео-методологічних і теоретичних положень, за-
пропонованих М. Поленцем і М. Хайдеггером. 
Тому вважаємо допустимим в нашому дослі-
дженні природно-правової традиції правопізнан-
ня обмежитися розглядом лише їх точок зору і 
системи їх аргументів. 

М. Поленц першим виступив проти тради-
ційного підходу розглядати стоїцизм як еллінсь-
ке вчення, цілком сприйняте і в такому ж виді 
продовжене потім давньоримськими інтелектуа-
лами [7; 8]. Він зумів аргументовано показати, 
що покладений в основу римської філософії сто-
їцизм є не власне еллінською філософією, а 
своєрідним синтезом еллінського і семітичного 

начал і що в цьому феномені визначальним є са-
ме семітичне начало. Справедливості ради за-
уважимо, що еллінська пізнавальна традиція та-
кож є не чистою, а синтетичною, проте визнача-
льним елементом в ній виступає саме еллінське 
начало. Свої оцінки і висновки М. Поленц обґру-
нтовував усім відомими і безперечними історич-
ними фактами. Передусім до таких фактів відно-
сився той, що засновник стоїцизму Зенон був не 
елліном, а фінікійцем, який прийшов в Стою зі 
сформованим світоглядом,  і що з моменту його 
приїзду в Древню Грецію та до кінця його життя 
над ним невпинно глузували в Афінах, як над 
іноземцем, який мислить і поступає не як грек, 
тобто, його ментальність і старогрецька мента-
льність були явищами докорінно різними. 

По-друге, за увесь тривалий період існу-
вання школи стоїків достовірно відомі тільки три 
стоїки-елліни - Аристон, Клеанф і Панецій з де-
кількох сотень імен інших її представників, що 
збереглися, причому усі троє цих стоїків-еллінів, 
за численними свідченнями їх сучасників, де-
монстрували упродовж усього свого життя явно 
не еллінське світосприйняття та вчинки. По-
третє, безперечним і давно загальновизнаним є 
той факт, що найбільший вплив школа стоїків 
зробила "поза Елладою - на молоді релігії сходу і 
на духовну аристократію західної світської вла-
ди» [6, c.387], передусім римську аристократію. 
Четвертим аргументом для М. Поленца в обґрун-
туванні його висновків послужив вже не чисто 
історичний, а швидше історико-філософський 
факт, який полягає в тому, що філософська фор-
ма у випадку із стоїцизмом виявилася по суті 
тільки зовнішньою формою, своєрідною приман-
кою для приховування під нею не традиційного 
філософського змісту. І навіть в граматичній по-
будові своїх текстів стоїки запровадили те, що не 
існувало до них у грецькій граматиці - ділення 
часів на досконалі і недосконалі, тобто, інтерпо-
лювали в старогрецьку мову дефініцію, що має 
вирішальне значення для класифікації дієслова в 
мовах семітських. 

Характеризуючи стоїцизм як явище інте-
лектуальної традиції, Т. Г. Сидаш зауважує у 
своїй "Передмові" до книги М.Д.Муратова 
"Вчення про Логос у Філона Олександрійського і 
Іоанна Богослова": "По суті, усі три відношення, 
що задають тон будь-кому світосприйняттю і 
світовідчуттю: світ-людина, Людина-бог і Бог-
світ - розумілись Зеноном, виходячи з абсолютно 
не-еллінського, ближньосхідного досвіду життя, 
що привело до створення перших не-еллінських 
філософських концепцій, опрелюднених еллінсь-
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кою мовою і, тим самим, співвіднесених з попе-
редньою традицією: мало того, що співвіднесе-
них, але саме так, що виглядають як її продов-
ження, що щиро заявляють про себе як про її 
продовження" [5, c.19-20].   

У іншому місці цієї ж "Передмови" Т. Г. 
Сидаш резюмує: "Еллінська етика зібрана навко-
ло поняття άρετή - доблесть, могутність, добро-
чесність, краса, родючість, майстерність. Добро-
чесність є реалізація своєї долі, вкладання в бу-
дову сущого, якщо ми говоримо про людину зо-
внішню; те ж саме для людини внутрішньої є 
слідування своєму демону (демон - доля душі), 
тобто εύδαμονία - щастя. Тому еллінська етика є 
етика  "ти можеш". Поняття обов'язку не фік-
сується ні в одній з власне еллінських філософ-
ських систем" [5, c.21]. Стоїцизм же  у своїй 
етичній частині, особливо пізній, інакше кажу-
чи, римський стоїцизм, єдиний, про який збере-
глися цілісні твори його представників, що до-
зволяють адекватно його оцінити, є за своєю 
суттю вченням про належне, тобто, він цілком 
відображає давньоримську ментальність. 

В якості проміжного підсумку слід заува-
жити, що зроблений М. Поленцем неупередже-
ний науковий аналіз стоїцизму істотно похитнув 
традиційні уявлення про нього як про єдину эл-
ліно-римську традицію, але не більше. Прибіч-
ники традиційного сприйняття і розуміння стої-
цизму на критику М. Поленца відповіли "друж-
нім мовчанням" в надії перечекати цю критику 
як неприємну випадковість. Проте естафету М. 
Поленца підхопив знаменитий німецький філо-
соф і методолог науки другої третини ХХ століт-
тя Мартін Хайдеггер, якому випала місія стати 
могильником міфу про єдину греко-римську, 
"античну" інтелектуальну традицію. Оскільки 
цей мислитель викладав свої бачення феноменів 
еллінізму і романізму у багатьох працях, причому 
кожного разу трохи інакше, в залежності від кута 
зору на ту чи іншу річ, ми у нашому дослідженні 
вважаємо за доцільне взяти за основу його відомий 
твір "Парменід", який, зокрема, нещодавно з'явився  
в перекладі російською мовою [10]. 

У своєму "Парменіді" М. Хайдеггер викла-
дає цілу систему доказів, за допомогою яких він 
дуже переконливо проводить безперечну розме-
жувальну лінію між еллінською і римською пі-
знавальними традиціями. Найважливішу, воісти-
ну системотворну роль серед цих аргументів він 
відводить сприйняттю і розумінню пізнаючим 
суб'єктом істини, її природи та призначення. Пе-
редусім зауважимо, що М. Хайдеггер не без під-
став, на нашу думку, вважав, що зміни в розу-

мінні того, що є істина, чим вона є насправді, 
зміна сутності істини складає сутність як ево-
люції пізнання зокрема, так і сутність історично-
го процесу в цілому. 

Про еллінство він говорив як про час сві-
танку Європи, про час первинного розуміння суті 
істини, про "попередній, визначаючий усю істо-
рію", етап еволюції пізнання як явища. "В ході 
західноєвропейської історії, - підкреслює М. 
Хайдеггер, - усе наступне мислення не лише в 
часі віддаляється від свого витоку - передусім 
воно віддаляється від свого начала в тому, що 
саме мислиться. Наступні покоління все більше і 
більше відчужуються від раннього мислення. 
Врешті-решт, відчудження стає таким великим, що 
виникає сумнів, чи здатна взагалі більш пізня епоха 
знову помислити ранні думки, помисли... Сумніви 
в можливості здійснення такої спроби і в користі 
такого починання особливо підкріплюються тим, 
що воно дійшло до нас тільки в уривках. Звідси 
стає зрозумілим, чому погляди учених на ранню 
грецьку "філософію" так різняться між собою, а за 
правильність розуміння цих філософських думок 
взагалі не можна ручатися" [10, c.16]. 

Відносно західного мислення, що бере своє 
начало з греків, уточнює М. Хайдегер, принци-
пово важливо проводити відмінність між вито-
ком і началом. Під витоком слід розуміти від-
несення цього мислення до певного "часу". В 
даному випадку, продовжує М. Хайдеггер, "мис-
лення" означає не процес протікання психологі-
чно уявних розумових, мислительних актів, а 
історію, в якій існує певний мислитель, що ви-
кладає свої думки і, таким чином, стверджує для 
істини певне місце в історичному існуванні люд-
ства. "Час" тут означає не стільки якийсь мо-
мент фізичного часу, що обраховується днями і 
роками, уточнює М. Хайдеггер, скільки "епоху", 
"цивілізацію", тобто якісно відмінну від інших 
певну історичну ситуацію і місце людини в цій 
ситуації. Кажучи про "витік", резюмує М. Хай-
деггер, ми маємо на увазі виникнення, появу ми-
слення [10, c.25-26]. 

Ведучи ж мову про начало, продовжує 
свою концепцію М. Хайдеггер, ми маємо на увазі 
щось інше: "Начало" є належне-бути-
помисленним (Zu - denkende)  і помислене (das 
Gedachte) в цьому ранньому мисленні, причому 
ми ще не знаємо, в чому суть цього помисленого. 
Якщо припустити, що мислення мислителя по-
вністю відрізняється від пізнання "наук" і всяко-
го виду практичної обізнаності, тоді і віднесення 
цього мислення до помисленного ним істотно 
відрізняється від відношення звичайної "практи-
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ко-технічної" і "морально-практичної" думки, до 
того, що вона, власне, мислить" [10, c.26]. 

І завершує М. Хайдеггер цей блискучий 
сюжет про витік і начало мислення словами: 
"Звичайне мислення, як наукове, так і донаукове 
і ненаукове мислить суще (das Seiende), причому 
мислить його в окремих його областях, сферах, 
відособлених один від іншого пластах і обмеже-
них зв'язках. Це мислення є не що інше, як орієн-
тація в сущому, знання про яке допомагає так чи 
інакше ним оволодіти і панувати над ним. На 
відміну від такого знання, що опановує суще, 
мислення мислителів є мислення буття. Їх мис-
лення є відступ перед буттям. Помислене в та-
кому мисленні ми називаємо началом. Отже, те-
пер це означає: буття є начало (виділено мною. - 
Г. Р.). Проте не кожний мислитель, належний 
мислити буття, мислить начало. Не кожен мис-
литель, що навіть стоїть біля витоку західно-
європейського мислення, є первинний мисли-
тель, тобто мислитель, що мислить саме начало. 
Анаксімандр, Парменід і Геракліт - єдині мисли-
телі начала…" [10, c.28-29]. 

Якщо спробувати вникнути в сенс сказано-
го цими еллінськими мислителями і сприйняти 
його в тому порядку, в якому сказане вибудову-
вали самі ці мислителі, то найщонайпершим із 
сказаного ними є сказане про істину. Ми постій-
но, навіть не усвідомлюючи іноді цього, прагне-
мо до істини. Кожна історична епоха, кожна 
людська цивілізація шукає істинне і неминуче 
знаходить своє розуміння його. Старогрецькі ми-

                                                        
 Хайдеггер дуже точно зауважив, що новоєвропейсь-
кий мислитель зіткнувся зі своєрідною проблемою: 
"щоб щось сказати про те, про що йому дійсно слід 
сказати, він неодмінно пише книгу об'ємом в чотири-
ста або більше сторінок. Це безперечна ознака того, 
що новоєвропейське мислення знаходиться поза сфе-
рою мислення начала. Можна згадати про "Критику 
чистого розуму" Канта, про "Феноменологію духу" 
Гегеля. За цими ознаками розумієш, що у світі вже 
давно щось не так і людина збилася з шляху. Згадаємо 
і про те, що засаднича книга новоєвропейської філо-
софії, а саме "Роздуми про першу філософію" Декарта 
налічує трохи більше ста сторінок, а принципово важ-
ливі трактати Лейбніца вміщуються в декілька листів 
поштового формату. Ця, на перший погляд, чисто зо-
внішня деталь вказує на те, що в цих роботах, по сво-
їй внутрішній структурі також дуже лаконічних і про-
стих, здійснюється той поворот в мисленні, який хоча 
і не досягає начала, але проте наближається до його 
сфери. Вже давно вимушені вибирати те, що нам по-
трібне, з великої кількості написаного і сказаного, ми 
втратили здатність чути те мале і просте, що звучить в 
слові  мислителів начала". 

слителі зокрема і еллінська цивілізація в цілому 
розуміли істину як не-прихованість. 

М. Хайдеггер, який особливо глибоко і ре-
тельно досліджував це питання, писав: "… слово 
"не-прихованість" вказує на те, що, коли греки 
осягають сутність істини, здійснюється щось 
схоже на скасування  та  усунення  прихованості.   
Приставка "не-" відповідає грецькому а-, яке в 
граматиці називається "a privativum". Про яку 
саме privatio, про яке позбавлення та віднімання 
йде мова при використанні таких привативных 
словотворень,  кожного разу потрібно  говорити 
з урахуванням того, що саме піддається позбав-
ленню і втаємниченості. "Не-прихованість"  
означає,  що прихованість віддаляється, скасову-
ється, долається,  виганяється, причому це вида-
лення, скасування, подолання і вигнання істотно 
відрізняються один від одного. Крім того, "не-
прихованість" означає, що прихованість взагалі 
не допускається; що, будучи можливою і такою, 
яка постійно створює загрозу, вона не існує і не 
з’являється. Зіткнувшись із змістовною різнома-
нітністю приставки не, легко зрозуміти, що вже в 
цьому відношенні не-прихованість важко підда-
ється визначенню, але проте саме тут проявля-
ється основна особливість сутності не-
неприхованості, яку ми не повинні випускати з 
поля зору,  якщо хочемо  осягнути грецьку нача-
льну сутність  "істини". У самій не-прихованості 
споконвічно є присутнім, буттєвує   внутрішнє  
протиборство. У сутності істини як не-прихо-
ваності певним чином здійснюється спір, супе-
речка прихованості і приховання" [10, c.39]. Як 
слідує з вище викладеного, у визначення істини в 
еллінському сенсі, в еллінській традиції і мента-
льності жодним чином не входить ні суб'єкт пі-
знання, ні власне судження про реальність. Істи-
на в древньогрецькому сенсі визначається ви-
ключно через буття, а буття - через істину. Дум-
ка про самодостовірність самоусвідомлюючого 
суб'єкта чужа, не властива еллінству. Протиле-
жністю істини в еллінському сенсі є прихова-
ність (утаємничення).  

Навпаки, істина в давньоримському її ро-
зумінні вже є veritas в сенсі "достовірність". М. 
Хайдеггер зауважує, що "в новоєвропейській ме-
тафізиці Шеллінга і Гегеля основною особливіс-
тю істини ніколи не була άλήθεια в сенсі не-
прихованості : там її основною рисою [так само. 
- Г. Р.] завжди була достовірність в сенсі 
certitude, яка з часів Декарта визначає суть істи-
ни, що з'являється, як veritas" [10, c.49]. Проти-
лежністю істині в давньоримському сенсі є 
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falsum - помилкове, таке, що спочатку означало 
"приведення-до-падіння". 

М. Хайдеггер задається риторичним запи-
танням: "Але чому в римській свідомості falsum, 
"приведення-до-падіння", таке значиме? Який 
досвід є визначальний в його оцінці і примушує 
оцінювати його так високо, що в підсумку саме 
його суть береться за основу протистояння тому, 
що греки осягають як άλήθεια, тобто як «те, що 
розкриває" і "не-приховане" [10, c.92]? Потім він 
сам же і відповідає на своє питання: Визначальною 
в розкритті римського falsum є сфера «владного 
веління» (imperium), імперського владарювання 
(imperial) … Imperium – це сфера повеління 
(Gebiet), на наказі (Gebоt), а ті, що перебувають в 
цій сфері виявляються підвладними (botäβίġ). 
Imperium – це веління, що доручає у сенсі нака-
зу. Зрозуміле таким чином, воно є сутнісною 
основою панування, а не тільки його наслідком  
і тим більше не однією лише формою його існу-
вання (виділено мною –Г.Р.)» [10, c.93-94]. 

Таким чином, латинська мова, що втілила в 
собі давньоримську ментальність, утворює чужу 
первинному еллінському споглядальному сприй-
няттю опозиції не-приховане-приховане опози-
цію достовірне-фальшиве, нервом якої є владні 
стосунки. Місце непотаємного, що дозволяє яв-
лятися в собі сущому, займає плануюче спогля-
дання "згори", що володарює над побаченим в 
сенсі спланованого (передбаченого, накреслено-
го і так далі). Йому протистоїть брехня  - як те, 
що є причиною падіння з висоти влади. 

Не менш глибока субстанціональна від-
мінність, ніж безодня між еллінським і римським 
розумінням істини, пролягає також між їх розу-
мінням божественного і богів. Згідно еллінської 
традиції, божественне - це те, що являлося в су-
ще з буття, вказує на буття, виявляє в собі його. 
Відповідно, як зауважує М. Хайдеггер : "Боги 
греків - це не "особи", що володарюють над бут-
тям : вони, швидше всього, є само буття, що вди-
вляється в суще. Оскільки ж буття завжди і усю-
ди нескінченно височіє над сущим і у своєму 
підвищенні вторгається  в нього, боги - там, де, 
як, наприклад, у греків, суть буття спочатку при-
йшла в неприховане - виявляються "більш підне-
сеними" або, кажучи в новоєвропейському сенсі, 
"більш духовними, більш "спиритуальними", не-
зважаючи на усе "людське", що в них знаходять" 
[10, c.242]. Древньогрецькі боги з'являються разом 
із сущим, будучи настільки співвимірні йому, що 
те, що супроводжує їх появу, іменується в поезії 
"благоговійним страхом" і "благодатною радістю", 
а у сфері мислення - "божественним одкровенням". 

Підводячи своєрідний підсумок під викладом сю-
жету про суть і роль богів, М. Хайдеггер констатує: 
"У греків ніякий бог не є таким, що велить: він 
тільки показує, зазначає" [10, c.94]. 

І тут же М. Хайдеггер продовжує: "Римсь-
ке ж "numen", що характеризує римських богів, 
навпаки, означає "наказ" і "волю" і відрізняється 
повелінням. Строго кажучи, "нумінозне" в сенсі 
божественного веління ніколи не належить до 
суті грецьких богів, тобто богів, що побутують в 
сфері άλήθεια. В сутнісну сферу "веління" вхо-
дить римське "право", ius. Це слово пов'язане 
jubeo, що означає "наказувати", примушувати 
робити через наказ і через нього ж визначати який-
небудь образ дій. Веління є сутнісна основа пану-
вання і по-римски зрозумілого як "бути правим" і 
"мати право", ius tum'a.  Відповідно iustitia у своїй 
основі повністю відрізняється від δίκη, яка побутує 
з άλήθεια. "В цьому сенсі старозавітний Бог, це [так 
само - Г. Р.] Бог, що веліє: "ти повинен", "ти не по-
винен" - такі його слова" [10, c.93]. 

Принципово розрізнялись еллінське і дав-
ньоримське розуміння людини. Оскільки істина 
в еллінстві, як вже відзначалося вище, не пов'я-
зується з суб'єктом і не передбачена в метикую-
чому розумі, то і сама людина розуміється в 
ньому не як суб'єкт, що має деяке мислення, ра-
зом з мовою, що виражає його, та іншими влас-
тивостями, що належать лише людині , а як з се-
бе висхідне суще, таке, що має логос для свого 
сходження. Інакше кажучи, по-еллінськи сутність 
людини полягає "в мовленні", "в говорінні". 
"Тому, - робить висновок М. Хайдеггер, - подаро-
вана долею здатність "мати слово"…  є сутнісною 
відмінною особливістю людства, яке історично 
склалося як еллінство" [10, c.171]. "Маючи слово", 
людина має можливість залишатися не-
прихованою, тобто істинною, собі подібною. 

У латинстві ж (давньоримській тради-
ції), оскільки істина у ньому пов'язується з влад-
ним суб'єктом, людина перетворюється на 
animal, тобто, у біологічнго суб'єкта, відповідно і 
логос перетворюється тут на ratio. Сенсом люд-
ського життя, особливо життя розумного, в дав-
ньоримській традиції є досягнення влади, а саме 
життя уявляється як воля до влади. Таким чином, 
сама людина в цій традиції, за словами І.Канта, є 
"худоба, що може сказати "я". Давньоримське 
самоусвідомлення себе в якості тварюки, багато-
разово посилене християнством  - єдине, що від-
різняє в латинстві людину від тварини. Тут лю-
дина не мета і не самоціль, а засіб Imperiа для 
досягнення, утримання, посилення влади і в 
такому роді інше. 
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Також кардинально розрізняються за своєю 
природою еллінське πόλίς (поліс) і давньоримське 
respublica. З'ясування цієї відмінності М. Хайдеггер 
починає із з'ясування суті еллінської πόλίς :  

"суть грецькою πόλίς корениться в сутності 
άλήθειа. Про зв'язок між άλήθειа  і πόλίς можна 
здогадатися і шляхом простого роздуму, не вда-
ючись до спеціального дослідження. Адже якщо 
άλήθειа як не-сокритість визначає усе суще в йо-
го присутності (тобто якраз по-грецьки в його 
бутті), тоді, напевно, і πόλίς (і саме вона переду-
сім) повинна знаходитися у сфері цього визна-
чення через άλήθειа, якщо πόλίς має на увазі те, в 
чому греки мають осереддя свого буття. 

Але що таке πόλίς? Якщо нам вдається взя-
ти правильний, усе роз'яснюючий сутнісний ра-
курс на суть буття та істини, що розуміється по-
грецьки, це слово прямо вказує на свій сенс. 
Пόλίς - це πόλоς, тобто полюс: те місце, навколо 
якого у своєрідном кругообігу обертається усе, що 
появляеться перед греками як суще. Полюс - це 
місце, навколо якого обертається усе суще, причо-
му так, що в цьому місці виявляється, як йдуть 
справи з цим обертанням і який його характер. 

Будучи таким місцем, полюс дає сущому 
можливість проявитися у своєму бутті в усій по-
вноті відповідного "обороту". Полюс не створює, 
не творить суще в його бутті, але, будучи полюсом, 
з'являється як зосередження  не-сокритості сущого 
в цілому. Пόλίς є суть місця або місцевість для іс-
торичного перебування греків. Оскільки πόλίς дає 
можливість так чи інакше проявитися усій повноті 
сущого і увійти йому в не-приховане свого "моме-
нту обертання", вона, тобто πόλίς, істотно пов'язана 
з буттям сущого. Між πόλίς і "буттям" царює пер-
винна співвідносність" [10, c.196-197]. 

Потім М. Хайдеггер зауважує: "В πόλίς як 
сутнісному осередді історичної людини, яке роз-
криває суще в цілому і приховує його, цю люди-
ну своїм буттям оточує все те, що до неї, в стро-
гому сенсі слова, при-кладено (zu - gefügt), але в 
той же час і віддалено від неї» [10, c.201-202]. 

Свої міркування про еллінську πόλίς М. 
Хайдеггер резюмує таким чином: Пόλίς  є сутні-
сне осереддя історичної людини, те саме "де", 
якому людина належить як ζώον λόγον έχον, те 
єдине місце, звідки до неї при-ладжується лад 
(устрій), в який вона вбудована, з яким улаго-
джена. Оскільки πόλίς є те саме "де", в якості 
якого і в якому цей лад розкривається і скрива-
ється, поскільки πόλίς є той спосіб, яким роз-
криття і сокриття ладу має місце, причому так, 
що в цьому своєрідному місце-наявнику істори-
чна людина одночасно приходить до своєї сутно-

сті і не-сутності, ми називаємо πόλίς (у якому 
буття людини зібралося, зосередилось в його 
віднесенні до сущого в цілому) сутнісним осере-
ддям історичної людини. Будь-яке πόλίτικόν, усе 
"політичне" - це завжди і передусім сутнісний 
наслідок, що витікає з πόλίς, тобто з πόλίτεία. 
Суть того, що позначається словом πόλίς, а саме 
πόλίτεία, не сама визначається "політично" або, 
принаймні, не зводиться тільки до "політичного". 
У πόλίς так само мало "політичного", як в самому 
просторі - чогось просторового. Сам πόλίς - це 
тільки полюс того, що позначається словом 
πέλειν, тільки спосіб, яким буття сущого у своє-
му розкритті і сокритті визначає для себе те "де", 
в якому залишається зібраною історія людства. 
Оскільки греки за своєю суттю є абсолютно не-
політичним народом, остільки, їх людська при-
рода спочатку визначається лише в ракурсі само-
го буття, тобто з άλήθειа, тільки вони могли і са-
ме вони повинні були прийти до основи πόλίς, 
основи таких місць, в яких має-місце збирання і 
збереження άλήθειа" [10, c.209-210]. 

Абсолютно іншу природу має давньорим-
ська res publica. М. Хайдеггер тонко помічає, що 
там, де у еллінів "йдеться про πόλίς, римляни го-
ворять про res publica, тобто, про res populi і, от-
же, про дуже самобутню справу, яка торкається 
організованого і влаштованого народу і ним 
здійснюється. Зазвичай згаданий діалог ми нази-
ваємо "Державою", але відмінність між новоєв-
ропейською державою, римською res publica і 
грецькою  πόλίς така сама істотна, як відмінність 
між новоєвропейською суттю істини, римською  
rec titudo  і грецькою άλήθειа" [10, c.195-196]. 

Причому з історичної точки зору res 
publica  існує дуже недовго, її змінює imperia. 
Imperium означає в первинному значенні цього 
слова "веління". М. Хайдеггер, коментуючи ети-
мологію римського іmperium, зауважує: "Суть 
того, що іменується словом  іmperium, полягає в 
акті (actus) постійної "дії", "акції". Imperial action, 
характерне для постійного підвищення над ін-
шими, припускає, що якщо інші раптом вияв-
ляться на висоті, близькій висоті цього веління 
або навіть на тій же самій висоті, вони будуть 
скинуті: по-римськи  fallere… " [10, c.95]. 

У іншому місці М. Хайдеггер ще більше 
акцентує сенс поняття "imperium" : "На чому 
грунтується перевага дієслова fallere, коли рим-
лянин прагне виразити щось протилежне істині? 
На тому, що основне відношення римлянина до 
сущого владно пройнято ідеєю веління 
(imperium). Imperium означає im - parare, "облаш-
товувати", заздалегідь застосовувати заходи; во-
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но означає prae-cipere, тобто, щось наперед-
займати (захоплювати) і через це захоплення па-
нувати над ним, перетворюючи захоплене на 
сферу власного владного веління. Imperium є на-
каз, веління. У тій же сутнісній сфері "імперсь-
кого", владно "наказового" і під-владного бере 
начало римське право: ius - iubeo, "я повеліваю". 
Веління - сутнісна основа панування, і тому для 
ясності і більшої відповідності ми переводимо сло-
во "imperium" як "вище веління". Верховне буття 
(Obensein) тісно пов'язане з пануванням. Таке буття 
стає можливм тільки за умови постійного перебу-
вання вгорі (Obenbleiben) в сенсі постійного під-
вищення над чим-небудь. Таке підвищення справ-
жнє actus імперської дії" [10, c.103]. 

По-різному розуміли та сприймали еллінс-
тво і римська традиція справедливість: δίκη і 
iustitia. М. Хайдеггер грецьке δίκη переводить як 
лад, протилежністю якого є розлад. М. Хайдеггер 
пише: "Якщо переведемо слово δίκη словом 
"лад", то нам пригадається відомий антонім до 
нього, а саме "розлад". Проте той "лад", про який 
тут йде мова, - це не просто деяка протисутність 
якомусь уявному нами "роз-ладу". "Лад" ми мис-
лимо як те, що вказує, показує, при-казує (у сенсі 
дання "каза", "показу") і одночасно на-казуюче (у 
сенсі дачі "наказу" як настанови), "накидаюче" 
налагодження…". І тут же він уточнює: "При-
лажене" ми тут розумієм не в зовнішньому сенсі 
чогось "до-бавленного" і "заподіяного", а в зна-
ченні наданого сутності людини в якості чогось 
такого, що властиво цій істоті в її бутті, так що ця 
істота виявляється як би впущеною в це буттєво 
властиве їй і що може бути ладно вбудованим в 
неї, внаслідок чого людина повинна наладити своє 
входження туди, щоб її сутність відлагодилася по 
відношенню до цього ладу. Таким чином, при-
лажене до людини, себе-приладжуване до неї і що 
ладнає її саму ми називаємо одним словом лад, по-
грецьки δίκη" [10, c.201-202]. 

Тобто, по-эллински зрозуміла і виражена 
справедливість є лад, причому цей лад співвідно-
сить людину не з іншими їй подібними людьми, 
не з полісом, як може здатися на перший погляд 
[10, c.203], а з істиною. Отже, справедлива лю-
дина по-еллінськи - людина зладжена і ладна - є 
такою по відношенню до істини, але ніяк не по 
відношенню до інших феноменів. Такий же ал-
горитм може бути застосований і відносно не-
справедливої, неприладженої, неладної людини. 

Латинська institia є тим, що на-лежить res 
"публіці", забезпечує цій "публіці" владу. Будь-
який справедливий в розумінні римської традиції 
співвіднесений в цій справедливості з державою 

в сенсі імперії - з тим, що володарює і наказує, 
наскільки їй вистачає сил. Бути справедливим 
по-римськи означає підкорятися владним 
приписам, оскільки усі вони мисляться як 
справедливі. Цю суть справедливості по-
римськи М. Хайдеггер виразив таким чином: 
"Основна особливість дійсного - воля до влади. 
Правильне повинне узгоджуватися з дійсним, 
тобто, виражати те, про що говорить це дійсне, а 
воно говорить про "волю до влади". Воля до вла-
ди говорить те, відповідно до чого повинна 
спрямовуватись будь-яка правильність. Відпові-
дність тому, що говорить воля до влади, є прави-
льне…, тобто, с-праведливе. Під кінець західно-
європейської метафізики вона проявляє свою 
суть у владному наказі, що виходить від волі до 
влади" [10, c.120]. 

По-різному розуміли та сприймали еллін-
ська і давньоримська традиції також правоту. 
Будь-яка правота в еллінстві розуміється як щось 
видиме на тлі істини і у зв'язку із істиною, цей 
непотаємний напрям думки і дії, зорієнтованих 
прямо в далечінь. Тобто, споконвічно грецьке 
розуміння правоти полягає в тому, що вона є 
уподібнення, розкриття себе у напрямі до істи-
ни. Саме як розкриття себе у напрямі до істини 
еллінська традиція сприймала право, що також 
виводилося з правоти. Проте в роботі "Парменід" 
ця проблема лише намічена, тільки поставлена М. 
Хайдеггером. Свою поглиблену, спеціальну розро-
бку вона знайшла в цілому ряду інших творів цього 
мислителя, передусім в його основній праці "Буття 
і час". Крім того, для найбільш адекватного викла-
ду еллінського розуміння права також доцільно 
скористатися працями ряду учнів і послідовників 
М. Хайдеггера, передусім роботами відомого фе-
номенолога і дослідника творчості М. Хайдеггера 
Ф.- В. фон Херрманна, німецького ученого-
правознавця В. Майхофера, а також молодого  
українського вченого А.В.Стовби. 

Основна заслуга М. Хайдеггера в можли-
вості помислити право по-еллінськи полягає в 
створенні цим мислителем сучасної фундамен-
тальної онтології як найбільш адекватної ме-
тодологічної основи пізнання природного 
права. Аналізуючи традиційну еллінську конце-
пцію істини і її онтологічні підстави, М. Хайдег-
гер помічає: "Висловлювання істинне, значить: 
воно розкриває суще в ньому самому. Воно висло-
влює, воно показує, воно "дає побачити" 
(άπόφανσις) суще в його розкритості. Буття-
істинним (істинність) висловлювання має бути 
зрозуміле як буття-розкриваюче. Істинність має 
таким чином не структуру узгодженості між пі-



Р.О. Гаврилюк 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 628. Правознавство. 21 

знанням і предметом в сенсі прирівнювання одного 
сущого (суб'єкта) до іншого (об'єкту)" [11, c.249]. 

Це своє зауваження він поглиблює і розго-
ртає до підвалин в ході пошуку початкового фе-
номену істини і визначення похідної від неї тра-
диційній концепції істини : "Бути-істиним як бу-
ти-розкриваючим є спосіб буття присутності. Що 
робить можливим саме це розкриття, повинно 
бути в якомусь ще більше початковому сенсі  
названо "істинним". Екзистенціально-онтоло-
гічні підстави самого розкриття уперше пока-
зують висхідний феномен істини. Розкриття є 
буттєвий спосіб буття-в-світі. Вбачаюча або 
також і перебуваючи-спостережувана стурбова-
ність розкривають усередині мирне суще. Вона 
стає тим, що розкрито. Вона "істинна" в другому 
сенсі. Первинно "істинна", тобто розкриваюче, 
присутність. Істина в другому сенсі означає не 
буття-розкриваючим (розкритість), але буття-
розкритим (розкриття). Попереднім аналізом ми-
рності світу і внутрішньомирного сущого було, 
проте, показано: розкритість внутрішньомирного 
сущого грунтується на розімкнутості світу. Розі-
мкнутість зі свого боку є основообразом присут-
ності, співрозмірно якому вона є своє ось. Розі-
мкнутість конституюється розташуванням, розу-
мінням і мовою і зачіпає рівновисхідно світ, бут-
тя-в і самість. Структура турботи як вперед себе - 
вже буття у світі - як буття при внутрішньомир-
ному сущому зберігає в собі розімкнутість при-
сутності. З нею і через неї є розкритість, від чого 
лише з розімкнутістю присутності уперше дося-
гається висхідний феномен істини" [11, c.251]. 

Нарешті, завершує М. Хайдеггер свої роз-
думи про методологічні підстави буттєвості іс-
тини словами про спосіб буття істини і переду-
мову істини : "Присутність як конституювання 
розімкнутістю завжди є в істині. Розімкнутість є 
сутнісний спосіб буття присутності. Істина  "є" 
лише оскільки і доки є присутність. Суще лише 
тоді  відкрито і лише доти розімкнено, поки вза-
галі є присутність" [11, c.258]. 

Ось чому ми цілком поділяємо припущен-
ня А.В.Стовби про те, що "найбільш органічною 
філософією", яка дозволяє адекватно осмислити 
"природно-правову проблему", є фундаменталь-
на онтологія М. Хайдеггера. Так, з одного боку, 
метою фундаментальної онтології є осмислення 
буття в цілому [11, c.6]; з іншого - необхідним 
етапом фундаментально-онтологічного пошуку 
німецький філософ вважає експлікацію буттєво-
го влаштування людини [11, c.436]. У фундамен-
тальній онтології М. Хайдеггера буттєве влашту-

вання людини дістало назву осьбуття (нім. 
Dasein)" [9, c.84], пише А.В.Стовба. 

Як відмічає один з найкращих знавців твор-
чості М. Хайдеггера, його безпосередній помічник 
і учень, згодом відомий німецький філософ Ф.- В. 
фон Херрманн, термін "Dasein" служить у М. Хай-
деггера передусім вказівкою на те, що найбільш 
характерною рисою людського буття є його розі-
мкнутість, яка виступає різновидом відкритості, 
тобто, по-еллінськи - істинності [12, c.50-51]. 

                                                        
 Як доречно уточню А.В.Стовба, це ж  "буттєвий 
устрій людини" в перекладі з німецького В. В. Бибіхі-
на позначено як  "присутність"; Е.В.Борисова і 
А.А.Михайлова як "ось-буття";  Т. В. Васильєвої - 
"тут-буття". "Ми використовували, - зауважує 
А.В.Стовба, - варіант Н.О.Гучинської.: «Осьбуття є 
титул для позначення онтологічного устрою "того 
сущого, яке завжди ми самі є". 
 Ф. - В. фон Херрманн пише: "Буття - як власне, за 
способом екзистенції, так і буття сущого, такого, що 
не є людиною, в якості буття підручним - заздалегідь 
зрозуміло для розуміючого відношення до сущого. 
Буття як екзистенція  і буття підручним розімкнені, 
тобто чуттєві в моєму двоскладовому розумінні буття. 
Зрозумілість буття у буттєвому розумінні означає:  
розімкнутість як чуттєвість буття. Розімкнутість як 
чуттєвість…є власний буттю спосіб даності. Якщо 
буття сущого складає тематичний предмет феномено-
логічної філософії, то лише як розімкнутість буття. 
Таким чином, буття як екзистенція має місце лише як 
розімкнутість екзистенції; так само буття підручним 
має місце лише як розімкнутість підручності. 

Розуміння (розімкнутість) мого власного буття як 
екзистенції і розуміння (разімкнутість) буття підруч-
ним - як вони співвідносяться? Та так, що моя екзис-
тенція  містить в собі як розуміння себе самого, так і 
розуміння буття підручним. Це двоскладове розумін-
ня буття організоване таким чином, що я у своєму 
бутті як екзистенції - в якості якої для мене в моєму 
бутті справа йде про моє буття - самістно розімкну-
тий, але в цій самості розімкнутості мого буття я про-
стягнутий в розімкнутість буття підручним. Тому 
розімкнутість, в якій моє власне буття як екзистенція 
утримує себе, ми називаємо самістно-простягнутою, 
відповідно до самістно-екстатичної розімкнутості; 
розімкнутість підручності (і взагалі буття сущого, що 
не є людиною), в яку я простягнутий у своїй самістно-
екстатичній розімкнутості, ми характеризуємо як го-
ризонтальну розімкнутість. Самістно-екстатична та 
горизонтальні розімкнутості утворюють нерозривну 
єдність і цілісність. Тому ми говоримо також про ці-
лісну розімкнутість і всередині неї розрізняємо саміс-
тно-екстатичну та горизонтальну розімкнутості. Цілі-
сність цій  самістно-екстатично-горизонтальній розі-
мкнутості буття, по суті, є те, що Хайдеггер розуміє 
під терміном "ось-буття". 
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Що таке розімкнутість, грунтовне пояс-
нення дає А.В.Стовба. Він відмічає, що це термін 
для позначення того очевидного факту, що ми 
розуміємо навколишній світ і інших людей зо-
всім не в ході пізнавального відношення "друго-
го кроку", що йде за фактом "приходу у світ", а 
одночасно з ним. Іншими словами, підкреслює 
А.В.Стовба, "розімкнутість" як складова нашого 
«осьбуття» означає, що "відкритість, свідомість 
світу і інших людей є не результатом пізнання, а 
іманентною константою нашого існування" [9, 
c.85]. Не випадково, по М. Хайдеггеру, двома 
фундаментальними структурами Dasein є буття-
в-світі (In - der - Welt - sein) і буття-з (Mitsein) 
[11, c.114-116]. Як помічає А.В.Стовба, - "ця вка-
зівка М. Хайдеггера покликана підкреслити, що 
наше буття ніколи не є спочатку "абстрактно лі-
таючим", звідки потім через деяку "трансценден-
тальну прірву" встановлюються зв'язки зі світом 
і іншими людьми, а існуванням, нерозривно 
сплетеним з уже-розімкненими, уже-зрозумілими 
світом і людьми" [9, c.85]. 

Нами вже відзначалося, що в такій розі-
мкнутості Ф.- В. фон Херрманн виділяє так звані 
"самістно-екстатичну" і "горизонтальну" струк-
тури. Перша служить у нього вказівкою на те, що 
"розімкнутість" не є чиста пізнавально-теоре-
тична властивість замкнутого в собі "Я", але 
завжди є актом самотрансцендування, виходу за 
свої межі, спрямованості зовні. Друга є підкрес-
ленням того, що корелянтом екзистуючої самості 
служить світ як універсальний горизонт можли-
вого досвіду, космос в еллінській термінології. 
Таким чином, розімкнутість в розумінні М. 
Хайдеггера і його послідовників не означає од-
носпрямованого "з себе" відношення до зовніш-
нього світу, а являє собою двосторонню "подію 
зустрічі" самості зі світом і іншими індивідами, з 
одного боку, і світу, а також інших індивідів - з 
самістю. Причому Ф.- В. фон Херрманн застері-
гає проти надмірно спрощеного розуміння цієї 
двосторонньої "події зустрічі" - мається на увазі, 
помічає він, не "зустріч" як емпіричне явище, але 
потенційна можливість такої, при цьому не як 
"можливість, що протистоїть дійсності", але як 
сутнісна можливість,  як  сутність, що "зі-
складає" саму само-бутність. Отже, підсумовує 
Ф.- В. фон Херрманн, ми "фактично розуміємо 
світ і інших людей на основі розімкнутості, яка 
зі-складає наш онтологічний устрій – осьбуття.  

Інший німецький мислитель, послідовник 
М. Хайдеггера правознавець В. Майхофер особ-
ливо виділяє ту обставину, що індивід ніколи не 
співіснує з іншими як "гола присутність", тобто, 

поза певним статусом, але тільки "як" хтось: по-
купець і продавець, батько і син, суддя і підсуд-
ний і так далі. Ми завжди розімкнені один одно-
му як хтось, підкреслює він. Для позначення 
відповідного модусу буття осьбуття він викори-
стовує термін з філософії М. Хайдеггера екзис-
тенціал [11, c.134], "буття-як" [4, c.200]. При 
цьому "буття-як" у В. Майхофера означає не 
просто конкретний спосіб "повсякчасної" залу-
ченості у фактичні правовідносини, заняття де-
якого місця (бути кимось), але титул для гори-
зонту "буття-з" як віяла усіх можливих його ва-
ріантів [4, c.251]. Таким чином, фундаменталь-
на онтологія М. Хайдеггера дозволяє відшу-
кати витоки природного права у буттєвому 
устрої людини.  

Уперше це було зроблено ще в еллінській 
пізнавальній традиції, яка показала, що природне 
право існує незалежно від права позитивного, до 
нього і що "зустріч" між ними відбувається на-
багато пізніше в часі, при настанні певних соці-
альних обставин. Природне право спочатку "дає 
нам доступ" до суті спів-присутніх в "бутті-з" 
нами індивідів. Таке право "розмикає" нас відно-
сно них, а також їх відносно нас, тим самим 
створюючи екзистенціальний фундамент для 
будь-кого емпіричного "переживання несправед-
ливості", завжди потенційно спрямоване на від-
новлення і захист справедливості. 

Завершити виклад методологічного обґру-
нтування еллінського бачення і сприйняття 
права як феномену істинності буттєвого уст-
рою людини вважаємо доцільним наступним 
судженням вже згадуваного нами А.В.Стовби: 
"Таким чином, - пише він, - природне право є 
елемент онтологічного устрою людини - осьбут-
тя як буття-з, специфікованого в модусі буття-як. 
Воно "дає" нам зрозуміти інших людей в їх бут-
ті-як, корелятивно відкриваючи нас для них у 
відповідному їм модусі нашого буття-як. Сам В. 
Майхофер описує це таким чином: "Суддя, який 
живе поряд зі мною, для мене сусід; як з суддею 
я не "маю з ним діла". Що стосується мене, він є 
те, що він є для мене: для інших він може бути 
чоловіком, батьком, братом, покупцем, оренда-
рем і також суддею; для мене він "хороший" або 
"поганий" сусід, для Іншого - інше". Отже, - ре-
зюмує А.В.Стовба, - природне право первинно 
існує в акті розмикання нас один одному у 
бутті-як, в маніфестації нашої суті, кожного 
разу конкретно-ситуативної і унікальної (під-
креслено мною. - Г. Р.), - так, я можу бути одно-
часно адвокатом для підзахисного, батьком для 
сина, покупцем для продавця. При цьому те, що 
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"по праву" належить адвокатові, батьку, покуп-
цеві, первинно не встановлене позитивним зако-
ном, але виходить з "єства" відповідного модусу 
буття-як. Посилаючись на Гомера, В. Майхофер 
вказує: "Феміда існує" повсюди відсилає до того, 
"що людині неспростовно, незмінно, невідчужу-
вано належить" (курсив А.В.Стовби. - Г. Р.), як 
чоловікові або дружині, королю або рабові, хто він 
є". Відповідно, природне право з корелятивної 
протилежності позитивному праву перетворю-
ється на "право єства" як можливості маніфес-
тації себе у своїй суті (виділено мною - Г. Р.). Таке 
право (по аналогії з феноменом як "самим-по-собі-
себе видаючим") "висхідне  феноменологічно" за 
способом свого буття" [9, c.87]. 

Таким чином, відповідно до еллінської 
традиції світобачення і світосприйняття правота 
і право є однопорядковими константами люд-
ської суті  і в той же час виступають істинним 
віддзеркаленням і вираженням буттєвого існу-
вання індивіда, буттєвого устрою його-осьбуття 
як буття-з, специфікованого в модусі буття-як. У 
еллінський час найбільш коротку і в той же час 
повну характеристику людині-осьбуттю як носію 
природного права дав ще Аристотель, визначив-
ши її як "суспільну тварину" (ключовим тут є 
термін "суспільний"), єдино здатну спів-існувати 
тільки в спів-житті з іншими такими ж "суспіль-
ними тваринами". Природне право охоплює по 
суті горизонтальні зв'язки і взаємозалежності 
індивідів, тобто, воно спрямоване на регулю-
вання міжособових стосунків членів соціуму, 
але ніяк не стосунків влади-підпорядкування. 
Метою еллінського природного права було регу-
лювання задоволення життєвих потреб індивідів 
в полісі. Поза своїм носієм - соціалізованим ін-
дивідом - природне право в еллінській традиції 
не існує, воно лише побутує в людині і з люди-
ною. Тобто, головна ідея природного права в ел-
лінській традиції - ідея людини. 

У латинстві також розуміння правоти і 
права опосередковується через розуміння істини, 
проте оскільки тут істина виступає в якості 
veritas і imperium, тобто, воліючого плануван-
ня, передбачення, то право тут розуміється як 
rectum, як таке, що вертикально стоїть і над-
стоїть в сенсі "веліюче". Відповідно і правота  
в давньоримській традиції - rectitude - розумі-
ється поза будь-яким зв'язком з істиною, а 
мислиться в єдності з тим суб’єктом, хто во-
лодарює і хто влаштовує свою владу. Таким 
чином, давньоримська (латинська) правота кар-
динально відрізняється від еллінської відсутніс-
тю горизонту істини, відсутністю усього іншого, 

що генетично витікає або пов'язане з істиною, 
але обов'язковою критеріальною присутністю, 
співвіднесеністю владарюючого суб'єкта або дії, 
що знаходить сенс свого існування в розрахова-
ному і підвладному. При тому, що істина забула-
ся, загубилася як річ, яка вкрай рідко жадається, 
а "орган" її осягнення внаслідок цього "атрофу-
вався", пізнання істини стало для римлян спра-
вою розуму, а вона сама - adaeuaio, тобто, мірою 
відповідності предмета і уявлення про нього. 

  М. Хайдеггер підсумовує свої міркування 
на тему "справедливість по-римски" словами: "В 
епоху, коли Новий час стає єдиним історичним 
станом, що охоплює усю Землю, римська суть 
істини, тобто veritas як rectitudo і iustitia, з'явля-
ється у формі "справедливості". Справедливість - 
це основна форма волі до влади. Природу "пра-
ва", яке залишається пов'язаним із справедливіс-
тю, що саме так розуміється, Ніцше цілком одно-
значно визначив в записі, зробленому літом 
1883г. після прочитання ним книги Шнейдера 
"Звіринна воля", яка з'явилася тоді. Він пише: 
"Право = воля, спрямована на увічнення того або 
іншого співвідношення сил". Отже, римська 
veritas перетворилася на справедливість волі до 
влади" [10, c.121]. 

  Більшість сучасників римського права, а в 
наступному і його істориків з наполегливою по-
стійністю відмічали той факт, який дійсно мав 
місце, що давньоримське право взагалі не мало 
ніякої глибокої внутрішньої ідеї. Висловлюю-
чись по суті, для римлян почуття права є відчут-
тя власного владарювання, накладення власної 
сили на деякий зовнішній предмет (територію, 
населення, навіть окремого індивіда або річ) і 
збереження за собою плодів завойованого. Відо-
мий історик римської держави і римського права 
А.М.Величко писав: "В певному значенні цей 
погляд на [римське - Г. Р.] право не позбавлене 
органічності. Але слід поставити запитання, в 
чому може знайти застосування і логічне завер-
шення ідея владарювання, бажання накласти 
свою форму на зовнішній світ? Тільки в одному 
– в повному, абсолютному підпорядкуванні своїй 
владі усього і уся. Вектор вийшов з точки для 
того, щоб, оперезавши землю, повернутися в по-
чаткове положення. Виходить коло, Всесвіт як 
абсолютна форма владарювання, ідея власності, 
що завершила свій поступальний розвиток. Зрозу-
міло, у власності може бути тільки один повновла-
дний і повноправний власник. А тому і у Всесвіту 
може бути лише один власник - римський народ як 
одна або, краще сказати, єдина особа. Немає нічо-
го дивного в тому, - завершує свою думку 
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А.М.Величко, - що римляни, не мудруючи лукаво, 
цілком задовільнилися цими роздумами - усі інші 
рефлексії здавалися їм зайвими" [2, c.6]. 

Г. Ф.Шершеневич, маючи на увазі все те ж 
римське право, також вигукує: "Єдине, до чого 
додумалися італійські філософи, так тільки до 
того, щоб в повній відповідності з внутрішнім 
своїм переконанням і характером дати обгрунту-
вання тій думці, що Римська держава може бути 
тільки всесвітньою, а її підданими повинні ви-
ступати усі люди". Зрозуміло, римляни це знали 
спочатку, але в цьому постулаті вони отримали 
філософське обгрунтування йому [14, c.109-110]. 

До аналогічного висновку приходить і Р. 
Ієринг. Він пише, що одна думка завжди займала 
римлян - "єдина держава, єдиний закон, єдина релі-
гія... І римська філософія права відповідно під 
стать їй… Те, що людина придбала потом і кров'ю, 
вона хоче зберегти за собою. Особистій енергії і 
силі належить світ, в самій собі носить одинична 
особистість основу свого права і сама повинна його 
захистити - ось квінтесенція  давньоримського по-
гляду на життя. Мечем заснований римський світ і 
меч або спис є прадавніми символами римського 
права" [3, c.112, 113]. Адекватніше ні помислити, 
ні написати, ні сказати неможливо. 

Рудольф фон Ієринг як досвідчений аналі-
тик і тонкий спостерігач крізь багато століть зу-
мів угледіти, що римляни обожнювали свою 
державу, що вони самі з Божою допомогою 
створили з маленького міста-республіки величе-
зну, Вселенську Імперію, а Імперія, у свою чергу, 
вознесла їх над усіма іншими народами Ойкуме-
ни. Також обожнювали римляни і закон, в їх 
уявленні - людських рук справу. Тільки індивід, 
наділений державою правами, за римським за-
коном був справжнім громадянином Риму. А 
вище за статус громадянина Риму не мислилося 
ніщо. Тому не дивно, що римське право для рим-
лян стало більше, ніж джерелом благополуччя, 
насолоди і задоволення, "воно було для них, - за 
словами Р. Ієринга, - предметом морального во-
знесення" [3, c.291]. 

В той же час Римська держава і римське 
право, при усьому їх зовнішньому блиску, при 
пильнішому розгляді постають як феномени хо-
лодні, обачливі, цинічні, накладаючі на усіх і 
уся, включаючи і власних громадян, непереборну 
мережу всевладдя. З публічно-правової точки 
зору римський народ - одна особа, одночасно 
законодавець і абсолютний власник влади, а зви-
чайний громадянин - римлянин є лише носієм 
цих прав, але навіть "несучи" ці права, він не су-
б'єкт, а об'єкт в державно-правовому сенсі. Бо 

Рим визнавав тільки силу і владу. Внаслідок 
його природи римська свідомість - залізна, по-
слідовна у своїй невблаганній ході, раціонально-
безжальна, цілісно організована, стійка при не-
вдачах, жила тільки одним істинним бажанням - 
"translation imperia" - трансляцією влади : держа-
ва - суб'єкт влади; право, справа рук людських - 
інструмент влади; людина і навіть громадянин - 
об'єкт управління, знаряддя здійснення політики 
держави. Тобто найвищою ідеєю права в рим-
ській традиції є ідея держави, її абсолютиза-
ція, її обожнювання. Витоки етатизму йдуть 
своїми коренями в римську традицію правосп-
рийняття і праворозуміння. Починаючи з римсь-
кої традиції правопізнання, усі наступні його мо-
дифікації більшою чи меншою мірою, але неми-
нуче схильні до впливу етатизму, що нерідко до-
ходило до тотального панування останнього. То-
му дослідники, бажаючі побачити право тієї або 
іншої історичної епохи в його натуральному ви-
ді, повинні, за прикладом М. Хайдеггер, дуже 
наполегливо і цілеспрямовано потрудиться над 
очищенням цього права від наносів етатизму. 
Сказане також стосується і представників приро-
дно-правової традиції правопізнання. 

По-різному сприймали і розуміли в еллін-
ській і давньоримській традиціях пізнання також 
питання про свободу і порятунок, про доброчес-
ність,  про щастя і багато інших сутнісних або 
істотних аспектів буття, причому і в даних випа-
дках засадничим критерієм розрізнення цих фе-
номенів було докорінно відмінне між собою ро-
зуміння греками і римлянами істини - римляни, 
як вже було показано вище, відійшли від грець-
кого її сприйняття. Виходячи з розуміння зміни 
суті істини, що сталося між класичним еллініз-
мом і класичним латинізмом (давньоримською 
традицією), М. Хайдеггер уперше саме по-
науковому пояснив цілий ряд давно відомих або 
передбачуваних феноменів, які раніше неоднора-
зово намагалися пояснити багато інших мисли-
телів, виходячи з самих різних концептуальних 
підстав, проте ніхто з них до М. Хайдеггера на-
віть не робив спробу побудувати систему пояс-
нювальної аргументації, яка б виходила з еллін-
ської ментальності, з системи еллінської духов-
ності, а після М. Хайдеггера це здається елемен-
тарним, само собою зрозумілим. 

Висновки. Пізньоантичний переворот у 
правопізнанні, внаслідок якого завершилася ел-
лінська і постала римська його традиція, є чи не 
найфундаментальнішою віхою в еволюції теоре-
тичного правознавства. Природу і феномен цього 
перевороту ще в середині ХХ століття блискуче 
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описав один з найбільших філософів Німеччини 
та світу в цілому цього періоду Мартін Хайдегер. 
Він дійшов висновку, що коли еллінська тради-
ція правопізнання була антропоцентричною, а 
такий її характер зумовлювався усім змістом і 
природою соціального устрою древньогрецького 
поліса, системоутворюючим місцем у ньому 
громадянина-власника, ментальністю древньог-
рецької цивілізації в цілому та ментальністю ко-
жного її індивіді-особистості зокрема, то римсь-
ка традиція правопізнання постала як протилеж-
ність еллінській – державо центристською. Ви-
током, першопричиною цього феномену стала 
еволюція природи римської держави, яка завер-
шилась її глибокою трансформацією спочатку у 
воєнну демократію, а пізніше – в імперію та 
трансформація внаслідок цього антропоцентрич-
ної еллінської ментальності в римську менталь-
ність державоцентризму.  З часом римська мен-
тальність втратила свою етнічну обмеженість та 
переросла на історичних теренах Європи у типо-
ве, родове явище імперської, етатистської, пози-
тивістської ментальності. 

Особливо разюче відрізняються між со-
бою критерії істинності правопізнання та 
праворозуміння у цих двох традиціях, природи 
та призначення цієї істинності. В еллінській 
традиції правопізнання та праворозуміння право 
виступає як суще і корениться насамперед та го-
ловним чином у бутті індивідів-громадян, а істи-
на у правопізнанні виступає як не-скритість, не-
прихованість цього сущого права, або, інакше 
кажучи, в процесі правопізнання право відкрива-
ється (не створюється!!! – Г.Р.), а його попередня 
невідомість, скритість в силу цього долається, 
перестає існувати. Тобто, саме як розкриття себе 
у напрямку до істини еллінська традиція право-
пізнання розуміла право та виводила його із 
явища правоти, вкоріненого, одвічного в бутті 
індивідів, відкритих один одному та усім іншим 
індивідам до співіснування в соціумі, затребува-
них один одним та іншими. Це право виступало 
фактично способом соціального буття індивідів. 

Римська (з часом еволюціонувала без які-
сних трансформацій у позитивістську) традиція 
праворозуміння та правопізнання ментально та в 
усіх інших сутнісних вимірах протилежна еллін-
ській. Найвищою цінністю з точки зору цієї пі-
знавальної традиції є держава (замість людини), 
яка дійсно постає в силу певних історичних об-

ставин на відповідному етапі еволюції соціуму 
його системоутворюючим ядром, творцем позити-
вного (вираженого у формі юридичних, як прави-
ло, письмових приписів, які втілюють волю держа-
ви) права. Будь-яке інше право, крім власного, така 
абсолютистська держава не визнає, його для неї не 
існує. Критерій істинності правопізнання у межах 
цього методологічного підходу зводиться до по-
шуку і встановлення міри відповідності писаних 
юридичних норм волі держави. 
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R.O. Havrilyuk 
Late-antique  revolution in  lawcognition: completion of Hellenic and emerge of Roman traditions 

 
Summary 

The article reveals, that  late-antique revolution in the lawcognition,  as a result of which the Hellenic 
tradition came to an end and the Roman one emerged, is the most fundamental landmark in the evolution of 
theoretical jurisprudence. The evolution of nature of the Roman state, which came to an end with its deep 
transformation first into military democracy, and later - into an empire; and the transformation hereupon of 
this anthropocentric Hellenic mentality into Roman mentality of state-centrism became the origin, a primary 
cause of this phenomenon. In Hellenic tradition of law-comprehension and a lawcognition law comes for-
ward as the essence and it is rooted, first of all and mainly, in the life of individuals-citizens, and truth in 
lawcognition is not a concealment as of this essential law, or in another words, in the process of a lawcogni-
tion the right is revealed, and its previous obscurity, the concealment by virtue of it is overcome, stops exist-
ing once. Roman (in course of time evolved without high-quality transformations into positivism) tradition of 
lawcognition and law-comprehension is mentally and in all other essential measurings is opposite to Hellenic 
one. The greatest value from, the point of view of this cognitive tradition is the state. The criterion of the 
truth of lawcognition in terms of this methodological approach is reduced to the search and establishment of 
the level of accordance of the written legal norms of wills of the state. 
 

Р.А. Гаврилюк  
Позднеантичный переворот в правопознании: завершение эллинской и возникновение  

римской традиций 
 

Аннотация 
Показано, что позднеантичный переворот в правопознании,  в результате которого завершилась 

эллинская и появилась римская его традиция, есть самой фундаментальной вехой в эволюции теоре-
тического правоведения. Истоком, первопричиной этого феномена стала эволюция природы римско-
го государства, которая завершилась его глубокой трансформацией сначала в военную демократию, а 
позже - в империю и преобразование вследствие этого антропоцентрической эллинской ментальности 
в римскую ментальность государствоцентризма. В эллинской традиции правопознания и правопони-
мания право выступает как сущее и коренится в первую очередь и главным образом в бытии индиви-
дов-граждан, а истина в правопознании выступает как не-сокрытость этого сущего права, или, иначе 
говоря, в процессе правопознания право открывается (не создается), а его предыдущая неизвестность, 
сокрытость в силу этого преодолевается, перестает существовать. Римская (со временем эволюцио-
нировала без качественных трансформаций в позитивистскую) традиция правопонимания и правопо-
знания ментально и во всех других сущностных измерениях противоположна эллинской. Наивысшей 
ценностью с точки зрения этой познавательной традиции является государство. Критерий истинности 
правопознания в пределах этого методологического подхода сводится к поиску и установлению меры 
соответствия писаных юридических норм воли государства. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ПРАВОПІЗНАННЯ ЄВГЕНА ЕРЛІХА:  
НЕКЛАСИЧНА ПАРАДИГМА 

 
Із позицій системного підходу до правопізнання та структурно-функціонального аналізу права 

з’ясовуються історичні та загальнонаукові передумови появи концепції «живого права» Є.Ерліха, розкривається 
зміст його методологічного підходу до правопізнання та визначається його типологічна належність. Обґрунто-
вано висновок, що Є.Ерліх став предтечею відкриття принципу доповнюваності онтологічної сутності об’єктів 
пізнання некласичного типу наукової раціональності. 

Ключові слова: «живе право», «онтологічний плюралізм», принцип доповнюваності, методологічний 
плюралізм,  критерії та стандарти науковості, некласична парадигма. 

 
Для найбільш адекватного розуміння та 

сприйняття творчості будь-якого мислителя ми-
нулого надзвичайно велике значення має якомо-
га глибше проникнення в історичну епоху, у якій 
він жив і творив, у ту наукову атмосферу, яка 
панувала в науковому співтоваристві, у філософ-
ські підвалини його світогляду. Десятикрат ця 
вимога актуальніша, якщо мова іде про історичні 
періоди філософсько-методологічних, теоретико-
гносеологічних, морально-психологічних і мен-
тальних криз одних стандартів науковості та ви-
роблення її інших стандартів, про творчу спадщину 
вчених, наукове напрацювання яких відзначалося 
революційним характером на парадигмальному 
рівні. Саме такою є творча спадщина видатного 
вітчизняного правознавця – новатора Є. Ерліха, 
який жив і творив на рубежі ХІХ-ХХ століть, коли 
класична наукова картина світу змінювалася його 
некласичною науковою картиною.  

Новаторське напрацювання Є.Ерліха у за-
гальнотеоретичну юриспруденцію було вкрай 
критично сприйняте більшістю вчених-юристів – 
його сучасників. Сторони цього протистояння у 
правознавстві дивилися на природу права та ме-
тоди її пізнання зі світоглядно різних позицій. 
Чого тільки вартує його полеміка з Г.Кельзеном 
у 1915-1917 роках, не просто безкомпромісна, 
але й не завжди коректна з боку останнього [1]. 

Тільки у небагатьох працях учених мину-
лого та сучасних юристів-теоретиків здійснені 
конструктивні спроби розкрити «феномен Ерлі-
ха», в основному адекватно оцінити його внесок 
у юридичну науку. У цьому випадку мова іде 
насамперед про М.Ребіндера, В.С.Бігуна та 
М.В.Антонова [2]. Проте і ці вчені обмежуються 
головне аналізом його теоретичного напра-
цювання, мимовільно недооцінюючи зміст і 
роль у правопізнанні методологічної складової - 
«методологічної парадигми» чи «методологічної 
науково-дослідної програми» Є.Ерліха, які у порів-

нянні з аналогічними попередніми явищами були 
типово іншими, некласичними. На нашу ж думку, 
безспірний та вагоме теоретичне напрацювання 
Є.Ерліха похідне від його філософсько-методо-
логічного новаторства у правопізнанні, поза 
другим феноменом неможливо адекватно 
сприйняти та зрозуміти, а головне - здійснити 
феномен перший. Саме розкриття цього факту ми 
і обираємо собі за мету даного дослідження. 

З позицій тотально панівної до рубежу 
ХІХ-ХХ століть  класичної (механічної) наукової 
картини світу та властивих тільки їй ідеалів нау-
ковості пізнання і критеріїв оцінки одержаних 
знань  вважалося істинним, що першоосновою 
всесвіту є неподільні атоми, з яких складаються 
усі наявні фізичні тіла. У якості головних вимог 
до обґрунтованості наукових знань у межах цьо-
го типу наукової раціональності застосовувалось 
два принципи: обов’язкова підтверджуваність 
теорії дослідницькими методами та очевидність 
(наочність) її фундаментальних постулатів. Нау-
ковими ідеалами вважалися побудова абсолютно 
істинної наукової картини світу в цілому та тео-
рій, які б точно та однозначно відповідали влас-
тивостям об’єкта пізнання.  Із двох альтернатив-
них теоретичних описів одного і того ж об’єкта 
пізнання істинним вважався тільки один. 

Тріумфальні успіхи класичної механіки в 
творчому освоєнні свого об’єкта пізнання спри-
чинили у інших галузевих наук фактично безпо-
середнє, механічне перенесення методологічного 
інструментарію та інших цінностей класичної 
механіки на власні об’єкти пізнання і предмети 
дослідження. Щоб з достатніми підставами пре-
тендувати на високий статус науки, усі інші га-
лузеві теоретичні системи знань повинні були 
вибудовуватись у повній відповідності із класич-
ними стандартами науковості механіки. 

Не залишилося осторонь від стовпової до-
роги пізнання і правознавство у його основних 
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доктринальних проявах. Прибічники природно-
правової доктрини праворозуміння на чолі з 
Г.Гроцієм, за зразком класичної механіки, ато-
мом права, його неподільним началом уже з по-
чатку ХVII ст. вважали «соціальний атом» - лю-
дину. Вульгарність і методологічна неспромож-
ність даного підходу до правопізнання швидко, 
за історичними мірками, стала очевидною,  сут-
тєвого прирощення нових наукових знань про 
право не забезпечила і не могла забезпечити в 
принципі. Її долю розділили також усі концепції 
«відродженого» природного права [3]. 

Методологічний та теоретичний вакуум, 
що утворилися внаслідок цього у правопізнанні 
ще у ХVII ст., дуже швидко заполонив юридич-
ний  позитивізм. Його прихильники першоосно-
ву права, своєрідний правовий атом убачали у 
юридичній нормі, створеній чи санкціонованій 
державою. Ними було висунено доктрину права 
як сукупності юридичних норм,  до речі, нині 
панівну в українському правознавстві. Будучи 
такою ж методологічно неспроможною пояснити 
істинну природу права, як і так звана «класична» 
природно-правова доктрина, позитивістська док-
трина права, тим не менше, в силу сукупності 
факторів, стала домінуючою серед європейських 
учених-правознавців у ХVIII - ХІХ ст. Їй були 
властиві відвертий етатизм, еклектика, відхід від 
більшості загальноприйнятих тоді ідеалів науко-
вості пізнання та критеріїв істинності одержаних 
знань [4]. Ідеологізоване позитивістське право-
знавство до кінця ХІХ - початку ХХ ст. поступо-
во, але неухильно сповзло на позиції апологети-
ки одержавленого законодавства та держави як 
сенсу та єдиної мети усього суспільного життя. 
Найбільш концентровано це втілилося у науко-
вого візаві Є.Ерліха Г.Кельзена [5]. 

Для Є.Ерліха стало очевидним, що створи-
ти наукове правознавство у повній відповідності 
з основними цінностями та критеріями науковос-
ті теоретичного знання класичного типу наукової 
раціональності неможливо в принципі. Саме то-
му він так завзято приступив до створення нау-
кового правознавства за зразками та критеріями 
науковості некласичного типу наукової раціона-
льності, які набували все чіткіших рис у ході 
другої наукової революції, нестримний поступ 
якої на початку ХХ століття ще більше посилився. 
У готовій формі цих стандартів ще не існувало, що 
й дозволило Є.Ерліху заявити про себе не лише як 
про палкого прихильника їх, але й як про одного із 
творців цих стандартів у правознавстві. 

Докорінно іншою, діаметрально протиле-
жною була реакція на неможливість безпосеред-

ньо послуговуватись класичними стандартами 
науковості у пізнанні своєї сфери предметності 
значної більшості інших учених-гуманітаріїв у 
широкому розумінні цього слова, включаючи і 
правознавців. Обпікшись, образно кажучи, на 
гарячому, вони виступили за поділ науки в ціло-
му на науки про природу (точні науки) та науки 
про культуру (науки неточні), які, на їх думку, за 
визначенням не можуть використовувати одні і 
ті ж стандарти науковості [6]. Однак власних 
стандартів науковості більше, ніж за століття ча-
су, ці науки, включно з правознавством, вироби-
ти не зуміли, чим поставили себе, свій статус як 
науки під великий сумнів [7]. Власне цього й не 
могло статися, тому що за природою пізнання не 
може одночасно існувати два якісно відмітних 
між собою стандарти науковості одного і того ж 
типу. Цей філософсько-методологічний спір, 
своєрідна філософсько-методологічна дуель наук 
про природу та наук про культуру ще триває. 

Здійснюючи філософсько-методологічне 
самовизначення правознавства, Є.Ерліх уже в 
зрілому віці, після не одного десятка років роз-
думів над природою правопізнання без жодних 
коливань, відніс теоретичну юриспруденцію до 
«емпіричних наук» [8]. Це своє рішення він ар-
гументував так: «В основі наших уявлень [про 
право. – П.П. і Г.Р.] завжди лежать факти, які ми 
спостерігали. Такі факти повинні були заявитись 
раніше, ніж  у людському мозку взагалі почала 
зароджуватися думка про право і правові відно-
сини» [9]. Інакше кажучи, резюмує Є.Ерліх, «по-
няття права не передує праву фактичному, а іде 
поряд або вслід за ним», відображає «норматив-
ну силу фактичного» [10]. Таке бачення природи 
класичного правознавства та стандартів його на-
уковості ставило правопізнання Є.Ерліха незрів-
нянно ближче до наук про природу та різко від-
даляло  його від наук про культуру, робило його 
емпіричною наукою. 

Однак, як відомо, емпіричних наук є бага-
то, а теоретична юриспруденція особлива, непо-
вторна. Такою її конститує, як вважав Є.Ерліх, 
особливий, неповторний предмет пізнання.         
У вступі до «Основоположень соціології права» 
він пише: «… центр розвитку права у наш час, 
рівно і як у всі часи, лежить не в законодавст-
ві, не в юриспруденції і не в правозастосуванні, 
а в самому суспільстві (виділено нами. – П.П. і 
Г.Р.). Можливо, - завершує він цю свою думку, - в 
даній формулі міститься сенс будь-якого осново-
положення соціології права» [11]. До такого висно-
вку Є.Ерліх прийшов ще значно раніше. Зокрема, в 
інавгураційній ректорській промові «Факти звича-
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євого права», виголошеній 2 грудня 1906 р. у Чер-
нівецькому університеті, ведучи мову про соціум у 
цілому та окремі суспільні інституції, він наголо-
шує, що саме «тут якраз і знаходиться справжня 
майстерня формування права» [12]. Ця ідея нероз-
ривної єдності права і суспільства, породження 
права суспільством червоною ниткою проходить 
крізь усю творчу спадщину Є.Ерліха, є одним з 
основоположних його постулатів. 

Принципово важливим, на думку Є.Ерліха, 
є те, що породжене суспільством право появля-
ється на світ у формі «правових пропозицій» 
[13] від відповідних носіїв права, тому у процесі 
правопізнання ці «правові пропозиції» потрібно 
відшукати, зафіксувати та пристосувати їх, скон-
струювати до практичних потреб суспільства. 
Цю особливість бачення Є.Ерліхом права як 
продукту соціального конструювання і, відпові-
дно, конструкторського характеру правознавства 
дуже тонко підмітив М.В. Антонов. Він, зокрема, 
справедливо зауважив, що, «визначаючи право 
як «розумову річ» (ein gedanklichen Ding), тобто 
як інтелектуальну конструкцію, що базується на 
результатах спостереження за соціальними яви-
щами і фактами, Ерліх стверджує, що «не було б 
ніякого права, якби не було людей, які несуть у 
свідомості уявлення про право. Але, як і скрізь, 
тут наші уявлення також сформовані з матеріалу, 
який ми одержуємо з чуттєво сприйнятої дійсно-
сті». Тому факти передують поняттям, а не на-
впаки…» [14]. Наскільки можна пригадати, до 
Є.Ерліха ще ніхто не визначав юридичну науку 
як емпіричну науку, покликану здійснювати со-
ціальне конструювання. 

Однак чи не найпринциповіше значення 
для адекватного з’ясування критерію науковості, 
яким послуговувався Є.Ерліх у правопізнанні, 
має визначення ним онтологічної сутності пра-
ва. Зокрема, у своїх працях він неодноразово на-
голошував, що хоча право за своєю природою 
єдине як нормативний спосіб соціального бут-
тя, тим не менше, назовні воно проявляється у 
декількох якісно відмітних між собою фено-
менах, які, взяті у сукупності, і складають єдину 
картину права, доповнюючи один одного. Кате-
горично заперечуючи моністичну природу права 
(виключно як норму, наказ, відношення тощо), 
Є.Ерліх стверджував, що воно у жодному випад-
ку не одновимірне, а багатоаспектне. Згідно з 
його уявленнями, в Австро-Угорщині кінця ХІХ 
- початку ХХ століть існувало в один і той же  
час, мінімум, три автономних, проте не закритих 
один від одного правопорядки: право держави, 
право юристів і право союзів (живе право). 

Ось як стисло описує кожен із цих трьох 
автономних феноменів права на основі ґрунто-
вного вивчення творчої спадщини Є.Ерліха, на-
самперед його фундаментальної праці «Осново-
положення соціології права» М.В.Антонов: 
«Право держави (або публічне право) складаєть-
ся із норм, які визначають функціонування орга-
нів держави, а також з правових пропозицій 
(Rechtssatz), які спрямовані на підтримку суспі-
льно-політичного порядку . У процесі застосу-
вання правових норм і пропозицій виникають 
норми-рішення (Entscheidungsnorm), які містять 
правила вирішення окремих спорів і утворюють 
право юристів (Juristenrecht). Поряд з цими дво-
ма порядками і незалежно від них існує третій – 
право союзів, яке складається із юридичних фак-
тів (Tatsache des Rechts). Його функція полягає у 
створенні порядку в межах соціальних союзів та 
між ними. Подібне впорядкування відбувається 
не шляхом формулювання норм чи пропозицій, а 
шляхом спонтанного формулювання правил по-
ведінки учасників соціального спілкування. Дані 
правила (Regel) є конвенційними і, звідси, відрі-
зняються від норм своєю гнучкістю, здатністю 
до постійної трансформації. До числа цих правил 
(юридичних факторів) Є. Ерліх відносить звичай, 
владарювання і підпорядкування, володіння і 
волевиявлення. Вони дійсно можуть одержати 
часткове закріплення в нормах права держави і 
права юристів, однак це закріплення ніколи не 
може бути повним: на думку вченого, ідея зафік-
сувати усе право в рамках правових речень поді-
бна до спроби зупинити потік води в запруді – 
«це буде уже не живим потоком, а застояною 
водою». Тому живе право (право союзів) завжди 
буде ширше, ніж два інших правопорядки» [15]. 

Оцінюючи зроблений М.В.Антоновим сти-
слий, аксіоматичний виклад так званого «онто-
логічного плюралізму» Є.Ерліха, вважаємо за 
необхідне наголосити, що у фактологічній час-
тині він зроблений бездоганно, адекватно бачен-
ню цього явища самим Є.Ерліхом. Проте підсум-
кове резюме М.В.Антонова щодо даного сюжету 
нам видається хибним, а саме у повній відповід-

                                                        
 При цьому М.В.Антонов правильно зауважує, циту-
ючи Є.Ерліха, що останній вважав за необхідне розрі-
зняти правову пропозицію як «випадкове виконання 
правового припису в законі чи судебнику» і як право-
ву норму, яка є «правовим приписом, що набув чин-
ності у такому вигляді, у якому він існує у навіть до-
сить незначному суспільному союзі і може існувати 
без будь-якої фіксації у вербальній формі».(Див.: Ан-
тонов М.В. Социология права Ойгена Эрлиха // Пра-
воведение. – 2008. - № 6. – С.133. 
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ності із традицією, що склалася у правопізнанні 
(дана традиція має своїх прихильників і в Украї-
ні) він оцінив новаторські пошуки Є.Ерліхом іс-
тинної природи права як «спробу створити інте-
гральну (виділено нами. – П.П. і Г.Р.) соціально-
правову теорію» [16]. 

У «Великому тлумачному словнику сучас-
ної української мови (з додатками і доповнення-
ми)» укладача і головного редактора В.Т.Бусела 
поняття «інтегральний» у нематематичному сен-
сі тлумачиться, як «нерозривно зв’язаний, су-
цільний, єдиний», а прислівник «інтегрально» - 
як «цілісно, в усій сукупності ознак, частин» [17]. 
Тобто смисловий наголос робиться на суцільності, 
єдності, цілісності явища,за якою якісну виокрем-
леність і визначеність різних частин чи феноменів 
цілого неможливо ні побачити, ні пізнати. Є.Ерліх 
же, як було продемонстровано вище, у своїй соціо-
логії права наголошує саме на останньому.  

У такому ж ключі тлумачать поняття інте-
гративності права як зарубіжні, так і вітчизняні 
прихильники цієї доктрини. Чи не найкраще з 
поміж інших вчених-правознавців її суть охарак-
теризував один із сучасних класиків теоретичної 
юриспруденції Г.Дж.Берман.  «Вона повинна 
звести воєдино усі три традиційні школи 
юриспруденції – політичну школу (позити-
візм), етичну школу (теорія природного пра-
ва) й історичну (історична юриспруденція) – і 
створити інтегровану, єдину юриспруденцію» 
[18] (виділено нами. – П.П. і Г.Р.). 

Можливо, це справді так і дана вимога ко-
лись, імовірно, реалізується. Проте Є.Ерліх розумів 
і тлумачив право зовсім інакше та прагнув він не 
«звести воєдино всі три традиційні школи юрис-
пруденції», а навпаки, – подолати моністичне 
сприйняття та розуміння права, оскільки останнє 
насправді являє собою різні якісно виокремленні 
феномени, що доповнюють один одного. 

До речі, цю «онтологічну плюралістич-
ність» права поряд з Є.Ерліхом помітили також 
чимало інших учених. Серед таких вітчизняних 
теоретиків-правознавців насамперед варто назва-
ти відомих корифеїв юридичної науки 
С.Дністрянського [19] та Б.А.Кістяківського [20]. 
Як і Є.Ерліх, вони вбачали у праві не цілісне 
єдине явище, а якісно відмітні між собою його 
частини, які проявлялися у дійсності при регу-
люванні неоднотипних суспільних відносин та 
доповнювали так одна одну, складаючи в сукуп-
ності єдиний феномен права. 

Тобто явище доповнюваності однієї час-
тини (сторони) якісно виокремленого феномена 
іншою або іншими його частинами вперше вияв-

лено, описано та зафіксовано у правознавстві, і 
зробили це вітчизняні теоретики-правознавці, на-
самперед Є.Ерліх. Це було одне з найбільших від-
криттів теоретичної юриспруденції ХХ ст., потен-
ційно здатне змінити константність праворозу-
міння та правопізнання, як і пізнання природи в 
цілому. Проте цього не сталося, оскільки ще із 
ХVII століття правознавство прилаштувалося у 
фарватері природознавства і набуло за декілька 
століть важко здоланої інерції мислення. 

За іронією долі на цей раз  у фізиці явище 
доповнюваності (квантова фізика) та сформульо-
ваний на його основі принцип доповнюваності, 
який став одним із наріжних каменів некласич-
ного типу наукової раціональності, або, інакше 
кажучи, некласичної наукової картини світу, бу-
ли виявлені, зафіксовані та описані значно пізні-
ше - наприкінці 20-х років ХХ століття Нільсом 
Бором. Дане відкриття у фізиці супроводжувало-
ся не меншим драматизмом подій та переживань, 
протиборством учених між собою, ніж це мало мі-
сце у правознавстві. Зокрема, уже згадуваний 
Н.Бор з цього приводу писав: «Як прийняти і як 
зрозуміти такий абсурд, як одночасне існування і 
безперервних (хвильових), і дискретних (атомісти-
чних) властивостей у одного і того ж об’єкта? Як 
поєднати непоєднуване?» Від розпачу у Н.Бора 
протягом 1925-1927 рр. не з’явилося жодної науко-
вої публікації – усі мислимі інтерпретації «впійма-
ного» феномену видавалися йому хибними [21]. 

Філософське осмислення принципу допов-
нюваності на рівні концепції доповнюваності 
відбулося ще набагато пізніше, аж у 70-х роках 
ХХ століття. Один із творців цієї концепції 
І.С.Алексєєв у однойменній книзі «Концепція 
доповнюваності» насамперед підкреслює необ-
хідність використання для опису «того, що ми 
зробили, і того, що дізналися», природної мови. 
«Тільки такі знання можуть стати суспільним 
надбанням, - пише І.С. Алексєєв, - тільки те, що 
може бути передане однозначно іншим людям, 
зможе опісля використовуватись  у якості конце-
птуальних засобів відтворення відповідної діяль-
ності». Наступний за значенням аспект принципу 
доповнюваності з філософсько-методологічного 
погляду полягає у вимозі дотримання цілісності 
процесу спостереження. Це забезпечує, за слова-
ми І.С.Алексєєва, «необхідні та достатні умови 
подолання об’єктного фетишизму, «об’єк-
тності» пізнання, властивого класичному типу 
наукової раціональності. Третій аспект філософ-
ської концепції доповнюваності, на думку 
І.С.Алексєєва, полягає в неминучості поділу ці-
лісного процесу спостереження за об’єктом на 
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досліджуваний об’єкт і засоби дослідження, 
оскільки кожна якісно виокремлена сторона або 
частина об’єкта вимагає адекватного методологі-
чного інструментарію. Нарешті, у якості четвер-
того моменту філософської концепції доповню-
ваності І.С.Алексєєв зауважує, що принцип до-
повнюваності дозволяє використовувати знання 
про об’єкт у цілому для уточнення знань про йо-
го окремі складові частини чи сторони і навпаки. 
Це має виняткове значення при розв’язанні про-
блем достовірності наукового знання та істинно-
сті пізнання [22]. 

Висновки. Період кінця ХІХ – початку ХХ 
століть, на який випадає час найактивнішої твор-
чої діяльності Є.Ерліха, в історію світового пра-
вознавства увійшов як особлива віха. Саме у цей 
час завершився методологічний розрив двох діа-
метрально протилежних підходів до розуміння 
критеріїв і стандартів науковості правознавства. 
Остаточно розчарувавшись у продуктивності 
класичних загальнонаукових стандартів науко-
вості у правопізнанні, більшість науковців стали 

                                                        
 Цю властивість методології пізнання об’єктів з 
«плюралістичними» якостями (плюралістичний онто-
логізм») Є.Ерліх відкрив ще на початку ХХ століття. 
Вивчаючи усе різноманіття права за допомогою «со-
ціологічного методу правознавства», він помітив, що 
за певних обставин «цей метод усе-таки не зовсім ве-
де до мети». І задався метою з’ясувати, чому це ста-
ється. Невдовзі у розділі ХХ «Методи соціології пра-
ва» своєї праці «Основоположення соціології права» 
він відзначав: «Соціологія повинна починати з до-
слідження конкретного… Дослідження живого пра-
ва – це те, з чого мусить починати соціологія права… 
Анатом кладе не тканину людини під мікроскоп, а 
конкретну тканину конкретної людини; фізіолог  до-
сліджує не функції печінки ссавців, а функції конкре-
тної печінки конкретного ссавця: тільки якщо він 
упорається з конкретним спостереженням,  він запи-
тує, чи має воно загальну силу (gültig ist)  і пробує 
встановити це знову за допомогою ряду конкретних 
спостережень, для яких він мусить знайти особливі 
методи. Ті ж само вимоги діють (gilt) для  дослідника 
права. Він мусить займатися найперше з конкретними 
проявами права, відношеннями планування і право-
відносинами, правовими договорами і статутами… і, 
отже, досліджувати їх на загальну значимість (Allge-
meingültigkeit)» (Див.: Ehrlich E. Grundlegung der So-
ziologie des  Rechts. – S. 381-395).  Хоча в літературі про 
творчість Є.Ерліха справедливо зауважується, що роз-
робити цілісну методологію соціологічного дослідження 
права йому не вдалося. Та й не міг він за жодних обста-
вин самостійно здійснити те, що під силу тільки бага-
тьом дослідникам, разом узятим. Розцінювати цей факт з 
позицій применшення величі творчих здобутків 
Є.Ерліха було б методологічно хибним підходом. 

на шлях виокремлення з єдиної науки наук про 
культуру, включаючи і правознавство, та проти-
ставлення їх наукам про природу, проте власної 
методології пізнання своїх об’єктів вивчення, яка 
б докорінно відрізнялася від загальнонаукової 
методології, вони не виробили й донині. 

Є.Ерліх пішов іншим шляхом і залишився 
на позиціях пошуку істинності правопізнання з 
єдиних для всіх наук загальнометодологічних 
підходів. Ідучи в обраному ним напрямку і також 
вважаючи неприйнятними для правопізнання 
класичні стандарти науковості, він сформулював 
концепцію «живого права», відкрив у праві яви-
ще так званого «онтологічного плюралізму» та 
більше ніж на десятиліття раніше від фізиків-
теоретиків цим фактично впритул підійшов до фо-
рмулювання основоположного для некласичного 
типу наукової раціональності принципу допов-
нюваності. Є.Ерліх виявився одним з небагатьох 
учених-юристів, який зробив свій неоціненний 
внесок у вироблення стандартів і критеріїв науко-
вості некласичного типу раціональності та в силу 
цього ще більше наблизив теоретичне правознавс-
тво до пізнання істинної природи права. 
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Methodology of law-cognition by Eugen Ehrlich: nonclassical paradigm 
 

Summary 
 

Historical and scientific pre-conditions of appearance of  the conception of "living right" by Eugen 
Ehrlich and essence of his methodological approach to law-cognition and its typological belonging  are re-
vealed from the positions of the systems approach to law-cognition and  structural-functional analysis. The 
conclusion is that Eugen Ehrlich is a forerunner of the opening of the principle of a completeness of onto-
logical essence of the objects of cognition of nonclassical type of scientific rationality. 

Key words: "living right", "ontological pluralism", principle of completeness,  methodological plural-
ism, criteria and standards of scientific character, nonclassical paradigm. 
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Пацуркивский П.С., Гаврилюк Р.А.  
Методология правопознания Евгения Эрлиха: неклассическая парадигма 

 
Аннотация 

 
С позиций системного подхода к правопониманию и структурно-функционального анализа 

права раскрываются исторические и общенаучные предпосылки появления концепции «живого пра-
ва» Е.Эрлиха, исследуется содержание его методологического подхода к правопознанию и определя-
ется его типологическая принадлежность. Обосновано вывод, что Е.Эрлих стал предтечей открытия 
принципа дополнительности онтологической сущности объектов познания неклассического типа на-
учной рациональности. 

Ключевые слова: «живое право», «онтологический плюрализм», принцип дополнительности, 
методологический плюрализм, критерии и стандарты научности, неклассическая парадигма. 
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"ЖИВЕ ПРАВО" ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ДОСКОНАЛИХ  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ 

 
Розглянуто необхідність формування нормативно-правових актів України  на основі соціальних ціннос-

тей сучасного українського суспільства, цінностей на які звертали увагу представники соціологічної теорії пра-
ва, зокрема Є. Ерліх. Виділено низку вимог ( у яких нині виявляються соціальні основи права) до змісту норма-
тивно-правових актів України, дотримання яких у процесі їх створення забезпечить формування якісної норма-
тивно-правової бази та ефективне правове регулювання суспільних відносин.  

Ключові слова: "живе право",  соціальна основа права, вимоги до змісту нормативно-правових актів України. 
  

Постановка проблеми. Необхідність під-
вищення ефективності правового регулювання 
суспільних відносин у сучасній Україні ставить 
низку вимог до створюваної нормативно-пра-
вової бази. Серед них вагоме (можливо і визна-
чальне) місце посідають змістовні вимоги, адже 
інколи нормативно-правовий акт, навіть бездо-
ганний щодо відповідності формальним правилам 
нормотворчої техніки, не приймається соціумом 
через невідповідність суспільним потребам. Саме 
тому сьогодні необхідні і актуальні дослідження 
соціальної основи права, пошук можливостей ви-
користання "живого права" як джерела для ство-
рення нормативно-правових актів України.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Соціальні витоки права вивчали науковці різних 
епох: філософи, соціологи, правники. У резуль-
таті сформувалася чимала багатоаспектна докт-
ринальна база, в якій, на нашу думку, у контексті 
правознавства можна виокремити два рівні: пер-
винний – безпосередньо соціологічні теорії пра-
ва, серед яких визначальне місце належить "жи-
вому праву" Євгена Ерліха; вторинний – сучасні 
дослідження, присвячені з’ясуванню соціальної 
природи права, праці С. С. Алексєєва, М. І. Ко-
зюбри, О. В. Петришина, П. М. Рабіновича, М. В. 
Цвіка,  Д. А. Кєрімова,  Г. В. Мальцева та інших. 

Наявний науковий доробок є, без сумніву, 
визначним. Однак, виникають певні труднощі сто-
совно трансформації принципів соціальної спрямо-
ваності права (в основних її аспектах) у створювані 
нормативно-правові акти. Існує реальна загроза 
розриву науки і практики. Тому саме пошук шляхів 
"нормативізації" "живого права" в українській пра-
вовій системі є основним завданням цієї статті. З 
цією метою вважаємо за необхідне: коротко охара-
ктеризувати соціологічні засади права; сформулю-
вати систему вимог до створюваних нормативно-
правових актів України, дотримання яких забезпе-
чить соціальну "відповідність" права. 

Виклад основного матеріалу. Прихильни-
ки соціологічного підходу до права інтерпрету-
вали право як явище, зумовлене фактичними су-
спільними відносинами, як "живе право" на про-
тивагу мертвому закону [1, с. 121]. Соціологія 
права, будучи однією із складових  загальної те-
орії права, вивчає правові явища та процеси в 
аспекті їх соціальної детермінації, змісту і функ-
ціонування як єдиного, цілісно-системного утво-
рення [2, с. 28-29]. Право концентровано відо-
бражає  в юридичній формі все багатоманіття і 
різноманітність буття [2, с. 30]. 

Основоположником соціологічної юриспу-
нденції вважається Є. Ерліх. Він розглядав пра-
вовий феномен  як продукт взаємодії, який вини-
кає між людьми [1, с. 123].   

Отож, у контексті соціологічної теорії пра-
ва юридичне право має закріплювати існуючі 
суспільні відносини, бути засобом їх забезпечен-
ня та охорони, розвиватися водночас із зміною 
останніх. Найбільше серед форм права такому 
розумінню його змісту відповідає судовий пре-
цедент (мабуть саме тому Є. Ерліх зважає на до-
цільність використання судових рішень як дже-
рел прав). В Україні ж визначальним є нормати-
вно-правовий акт із своїми "сталими" парамет-
рами. Бажання виокремити із "живого права" ті 
ключові моменти, які можуть використовуватися 
під час моделювання нормативно-правових актів,  
простежується у сучасних інтерпретаціях права 
крізь призму соціологічних теорій права. Науко-
вці виділяють декілька основних складових соці-
ального праворозуміння. 

Насамперед право розглядають як  об’єк-
тивне соціальне явище [3, с. 385]. На думку О. М. 
Костенко природа створює закони для суспіль-
ного життя людей, яким вони мають надавати 
форму певних соціальних норм, що називаються 
правовими [4, с. 87]. Право – це особлива соціа-
льна реальність; феномен, який належить до 
суб’єктивної сторони життя суспільства, в своє-
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му виникненні і дії залежить від людей, від їх дум-
ки і волі [5, с.170–171]. Р. А. Ромашов веде мову 
про оцінку права як соціального явища [6, с.106]. 

У праві як соціальному феномені знаходять 
своє відображення і забезпечення уже існуючі 
цінності суспільства [7, с. 121]. Будь-яке законо-
давство потребує оцінки з погляду неформаль-
них, соціально-змістовних критеріїв для забезпе-
чення його відповідності об’єктивним закономі-
рностям суспільного буття [8, с. 44].  М. І. Козю-
бра зазначає, що право – це явище, яке нерозрив-
но пов’язане з конкретним буттям, воно функці-
онує у глибинах життя, рухається у часі і зміню-
ється разом із ним. У праві втілюються "вічні" 
цінності – ідеали справедливості, свободи,  рів-
ності [9, с. 11]. С.С. Алексєєв  зауважує, що  пра-
во в ідеалі – це цінність, не притаманна жодному 
іншому соціально-політичному явищу, цінність 
упорядкованої свободи людини, справедливості, 
консенсусу [10, с. 345].  Ю. Н. Оборотов, розгля-
даючи питання правової аксіології, зауважує, що 
в основі права знаходяться такі абсолютні цінно-
сті,  як збереження життя, сім’ї, власності, забез-
печення безпеки, отримання знань, прийняття 
рішень тощо [11, с. 33]. Учений також указує на 
необхідність забезпечення правом загальнолюд-
ських цінностей [11, с. 34]. Право має регулюва-
ти людську поведінку у такий спосіб, який по-
трібен для того, аби вигоди (цінності, переваги) 
та обтяження (витрати, зобов’язання) були роз-
поділені справедливо; суперечливі інтереси були 
задоволені у порядку, відповідному до їх ваги і 
значущості … словом, аби під час вирішення 
конфліктів, що виникають у суспільстві, панува-
ла справедливість [12, с. 20].   

Соціальні цінності визначаються  інтереса-
ми людини та суспільства. Г. В. Мальцев  зазна-
чає, що інтереси і потреби пов’язані із соціальним 
регулюванням поведінки не тільки тому, що беруть 
активну участь у процесі створення норм, визна-
чають їх суттєві властивості й особливості, але і 
внаслідок безпосереднього регулятивного впливу 
на життєві процеси [13, с. 266]. Неможливо уявити 
собі дію юридичної норми без підтримки і супро-
воджування інтересів людей, у свідомості яких ця 
норма виявилася пов’язаною з цілями реальної по-
ведінки. Коли деякі інтереси і потреби не відобра-
жені у нормах права і нормативних інститутах сус-
пільства чи представлені у них доволі приблизно, 
невдало, фрагментарно і невизначено, виникають 
випадки "нормативного вакууму",  недостатності 
офіційного нормативного матеріалу для урегулю-
вання певної ситуації [13, с. 267]. 

Відповідність юридичного права соціаль-
ним цінностям досягається через забезпечення 
верховенства права. М. В. Цвік  указує, що в 
Україні діє конституційний принцип верховенст-
ва права, в основу якого покладено пріоритет 
права перед державою. Це з особливою силою  
вказує на неприпустимість спрощеного, ще до 
кінця не подоланого розуміння права як дарова-
ного державою [14, с. 25]. Право має бути кон-
центрованим вираженням ідеалів справедливості, 
втіленням моральних принципів, що панують у 
суспільстві. Найвища цінність права полягає в 
його характеристиці як знаряддя соціального 
прогресу, гарантованості ним загальної свободи 
та рівності [14, с. 26]. На думку О. В. Петриши-
на, вагомим показником застосування  соціологі-
чного підходу до права має стати розбудова на-
ціональної правової системи на засадах верхо-
венства права [15, с.140]. 

Водночас активно вивчається питання по-
шуку реалізації доктринальних напрацювань у 
практику правового регулювання. Так, напри-
клад, Т. В. Кашаніна пропонує низку правил до-
сягнення соціальної адекватності права – правил, 
які дозволяють зіставити виконання юридичних 
дій з реальною обстановкою, а саме: знаходжен-
ня суспільних відносин у сфері правового регу-
лювання; однорідність правового регулювання 
суспільних відносин; повнота правового регулю-
вання; правильний вибір галузі права; вибір пра-
вової форми; забезпечення відповідності право-
вих документів міжнародному праву [16, с.36–
44]. Однак зіставивши ці правила із окресленими 
вище складовими соціальної основи права, мож-
на зауважити, що вони певною мірою не збіга-
ються. Це пояснюється тим, що розроблені Т. В. 
Кашаніною правила більшою мірою стосуються 
формальних характеристик юридичного права, в 
той час як соціальні засади права мають бути 
його змістовною основою. Саме тому  запропо-
новані  Т. В. Кашаніною вимоги до змісту нор-
мативно-правових актів: законності, відповідно-
сті нормам моралі, доцільності, обґрунтованості, 
ефективності, своєчасності, стабільності, еконо-
мічності, реальності, оптимальності [17, с. 158–
165] – є, власне, засобами досягнення соціальної 
адекватності права.  

Науковий плюралізм і багатоаспектність 
думок є, напевно, причиною того, що нині у пра-
вових актах, присвячених нормопроектуванню в 
Україні, практично нічого не сказано про прави-
ла врахування соціальних чинників під час ство-
рення проектів нормативно-правових актів.  
Отож, постає необхідність формалізації соціаль-
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них параметрів сучасного права і їх формулю-
вання у форматі, який би міг слугувати інстру-
ментом створення змістовної складової проектів 
нормативно-правових актів. 

Відповідність нормативного документу іс-
нуючій системі суспільних відносин досягається 
через відповідність закономірностям у трьох ос-
новних сферах життєдіяльності сучасного суспі-
льства – економічній, політичній, гуманітарній.  
Широта спектру суспільних відносин, які охоп-
люються цими сферами, зумовлює те, що у юри-
дичному праві можуть бути відображені лише 
концентровані форми їх вияву, групи суспільних 
відносин із певною суспільною значимістю, на-
самперед, соціальні цінності – справедливість, сво-
бода, рівність, власність, права та свободи людини 
тощо. Ці визначні надбання людства стали загаль-
новизнаними  принципами сучасного права і отри-
мали своє закріплення як у актах міжнародного 
права (насамперед "Загальній декларації прав лю-
дини" та "Конвенції про захист прав людини і ос-
новоположних свобод"), так й національному праві 
(наприклад, розділ другий Конституції України чи 
стаття 3 Цивільного кодексу України). 

Отож, щоб нормативно закріпити соціальні 
цінності, які є невід’ємними від традицій, мента-
літету, переконань українського народу, право-
творчим суб’єктам в Україні  немає потреби від-
шуковувати якісь особливі засоби. Достатньо 
дотримуватися задекларованого нашою держа-
вою принципу верховенства норм міжнародного 
права [18] при створенні національного законо-
давства  та його реалізації.     

Наявність у сучасному законодавстві Укра-
їни правових норм, які закріплюють такі соціа-
льні цінності, як справедливість, рівність, свобо-
да – це досягнення. Однак, у процесі їх реалізації 
виникають труднощі, насамперед через їх різне 
трактування (внаслідок формальної невизначе-
ності) різними людьми та соціальними групами. 
Наприклад, принцип рівності перед законом. На-
віть на тлі не вельми позитивного ставлення еле-
кторату до української політичної еліти (зокрема 
через декларативність цього принципу, вседоз-
воленість і безвідповідальність за порушення 
закону правлячої верхівки), представники народу 
у Верховній Раді України не відмовляються від 
депутатської недоторканності. 

Задекларувати в Основному Законі (стаття 
3 Конституції України), що людина, її життя і 
здоров'я, честь і гідність, недоторканність і без-
пека визнаються в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю, а права і свободи людини та їх 
гарантії визначають зміст і спрямованість діяль-

ності держави – явно недостатньо.  Необхідний 
реальний правовий механізм утілення цього "га-
сла" у життя.  І один із перших кроків – закріп-
лення не тільки загальних соціальних цінностей, 
а й безпосередніх, які ґрунтуються на інтересах і 
потребах українського соціуму у конкретно-
історичних умовах. Завдання для законодавця 
доволі складне, оскільки різні особи, групи осіб, 
спільноти, нарешті держава мають різні інтереси 
та потреби. Візьмемо для прикладу Податковий 
кодекс України – нормативно-правовий акт, сто-
совно якого від часу його прийняття і  до нині 
точаться серйозні дискусії. Оцінки цього доку-
мента радикально протилежні – доволі негативні 
з боку дрібних підприємців, і навпаки – позитив-
ні з боку представників влади, особливо уряду. 
Виникає конфлікт інтересів, який не сприяє ані 
економічній, ані політичній "міцностям" держа-
ви. Створення нормативно-правових актів, в 
яких перетинаються дещо різні інтереси спільно-
ти та держави (в особі її органів із їх корпорати-
вними інтересами), має здійснюватись з огляду 
на інтереси більшості членів суспільства, а не 
політичної та економічної еліти. Інакше перед 
державою постане загроза "тихого ігнорування" 
масами вимог закону, наприклад, тіньова еконо-
міка  в Україні чи активні соціальні протести 
(показовими у цьому аспекті є маштабні мітинги 
у благополучних європейських державах упро-
довж 2012 р. як відповідь на намір проведення 
економічних реформ за рахунок народу). Спіль-
нота, підтримуючи цінності, які відповідають її 
інтересам і потребам, водночас негативно ста-
виться до антисуспільних явищ (наприклад, ста-
влення українців до такого явища, як корупція). 
Для поєднання цих форм вияву суспільної свідо-
мості видається  можливим використати термін 
"аксіологічні установки суспільства". 

На основі наявних інтересів і потреб у гро-
мадян формується  переконання стосовно мож-
ливих напрямів правового регулювання відносин 
у суспільстві та готовність до відповідної поведін-
ки. Так, стосовно питання оподаткування в Украї-
ни значна частина платників податків надає пере-
вагу "стимулюючій" системі оподаткування і вва-
жає, що за "справедливого" оподаткування не буде 
потреби ухилятися від сплати податків. Сприйнят-
тя правових реалій на основі своїх інтересів та по-
треб і спрямованість на відповідну правову поведі-
нку, видається, приєднуючись до існуючих у літе-
ратурі позицій, доцільно позначити терміном "пра-
вова установка". Така установка не може суперечи-
ти соціальним цінностям суспільства.  
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Саме тому під час створення проектів норма-
тивно-правових актів до їх змісту має першою ви-
суватись вимога – відповідність аксіологічним і 
правовим установкам [19] більшості суспільства. 

Важливою умовою досягнення соціальної 
адекватності права, як зазначають науковці, є 
принцип верховенства права. Передумовою та 
основою правового регулювання є не воля дер-
жави, що втілюється у законодавстві, а характер 
суспільних відносин, які об’єктивно виникають 
на основі взаємодії окремих осіб та їх об’єднань, 
підтримуються та захищаються державою [14, с. 
25]. О. В. Петришин зазначає, що принцип вер-
ховенства права передбачає поглиблення устале-
ного для вітчизняної юриспруденції принципу 
законності, який тлумачився винятково як фор-
мальне дотримання вимог законодавства, за по-
середництвом адаптації до змісту правової фор-
ми змістовних правових чинників – конституцій-
них положень як норм основного закону, міжна-
родних стандартів прав і основоположних свобод 
людини [15, с. 140]. Дотримання принципу за-
конності у нормотворчій діяльності означає, що 
правотворчі суб’єкти при створенні проектів но-
рмативно-правових акті України зобов’язані: 
розробляти проекти нормативних документів 
відповідно до норм Конституції та чинного зако-
нодавства; передбачати шляхи узгодження існу-
ючих і створюваних правових актів; діяти відпо-
відно до їх компетенції та із дотриманням правил 
правотворчих техніки та технології. Інакше поста-
не питання про правомочність створених і прийня-
тих нормативних документів, наприклад, питання 
про законність нормативно-правового акта Верхо-
вної Ради України, який після його прийняття у 
встановленому порядку і підписання оприлюдню-
ється із порушенням  п’ятнадцятиденного строку, 
встановленого для цього Указом Президента Укра-
їни від 10 червня 1997р. №503/97 «Про порядок 
офіційного оприлюднення нормативно-правових 
актів та набрання ними чинності». 

Аксіоматичним нині є положення про не-
обхідність дотримання вимоги про відповідність 
норм національного законодавства визнаним но-
рмам міжнародного права. 

Дискутується позиція про віднесення до 
складових законності вимоги забезпечення нор-
мативно-правовими актами невід’ємних прав і 
свобод людини (як найвищої соціальної цінності, 
визначеної Конституцією України). Неоднознач-
ність пов’язана із суб’єктивністю розуміння та-
кого забезпечення. Так, як можна оцінити для 
прикладу нормативний акт, який передбачає під-
вищення оплати за комунальні послуги для насе-

лення?  Постає необхідність установлення ієрар-
хії суспільних цінностей та соціальної значимос-
ті нормативно-правового акта для особи й дер-
жави. Це ж більшою мірою пов’язане із аксіоло-
гічними установками суспільства. 

Стан реалізації у державі принципу верхо-
венства права є підставою для визнання створюва-
них нормативно-правових актів правовими, або ж 
не правовими. М. Н. Марченко також зазначає, що 
такий критерій поділу законів на правові та непра-
вові,  як їх відповідність "загальній волі", тобто 
волі суспільства, народу чи нації був запропонова-
ний ще наприкінці  ХІХ – початку ХХ століть [20, 
с. 343].  Отож, завдання сучасного законодавця – 
створення тільки правових законів. 

Поряд із названими (основними) до норма-
тивно-правових актів необхідно ставити й інші 
вимоги. Загальновизнано, що відповідність юри-
дичних норм нормам моралі – передумова нале-
жного правового регулювання суспільних відно-
син. Моральні правила як форма виразу суспіль-
них цінностей в ідеалі мають слугувати основою 
для юридичних норм.  

У континентальному праві, зокрема в Укра-
їні, моральна норма не є формою права, хоча ви-
ступає джерелом правосвідомості суб’єктів пра-
ва, а це чи не найважливіший гарант реалізації у 
суспільній практиці нормативно-правових при-
писів. Ми також знаємо, що трансформуючись у 
звичаєві чи релігійні норми, норми моралі, набу-
ваючи характеру принципів права,  виступають 
джерелом права у певних правових системах. 

Досягнення повної відповідності між мора-
льними і юридичними нормами не у всіх випад-
ках можливе у зв’язку із наявністю у об’єктив-
ного юридичного права специфічних функцій, 
пов’язаних із функціями держави. Однак тут 
знову ж таки треба зважати на моральні принци-
пи більшості суспільства. Завдання формування 
громадянського суспільства у сучасній державі, 
видається, дозволяє мовити про необхідність до-
сягнення "моральності права". 

Варто погодитись із запропонованою Т. В. 
Кашаніною вимогою доцільності прийняття но-
рмативно-правового акта. Важливість такої ви-
моги зумовлюється тим, що інколи нормативно-
правові акти створюються нібито в інтересах су-
спільства і водночас  усупереч цим інтересам. 
Вимога має оціночний характер, оскільки крите-
рії доцільності формально невизначені. Своєрід-
ною ілюстрацією проблемності констатації доці-
льності нормативно-правового акта можуть слу-
гувати закони України, спрямовані на підвищен-
ня системи соціальних гарантій для різних кате-
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горій  громадян, які традиційно приймаються 
владою напередодні виборів. Визначальним для 
таки правових актів має бути такий критерій, як 
його позитивна (та і негативна) суспільна значи-
мість. Мета прийняття такого нормативно-
правового акта – підвищення рівня матеріально-
го забезпечення громадян України в умовах еко-
номічної кризи. Однак, постає питання, як буде 
цей намір реалізовано, якщо закон економічно 
необґрунтований і призведе до нового витка ін-
фляції та фактичного знецінення доходів грома-
дян України? Або ще один винахід влади – збі-
льшення пенсій та інших соціальних виплат че-
рез підвищення  податків і зборів за рахунок, так 
званого, середнього класу. 

Невіддільна від доцільності вимога обґру-
нтованості означає, що нормативні акти пови-
нні видаватися на основі об’єктивних і 
суб’єктивних чинників відповідно до закономір-
ностей і тенденцій розвитку суспільства [17, с. 
161] та правової системи. У контексті цієї вимоги 
правотворчі суб’єкти зобов’язані детально моні-
торити усі сфери життя суспільства, зважаючи 
на: економічні можливості держави забезпечити 
реалізацію прийнятого нормативно-правового 
акта, рівень його правового та організаційного 
забезпечення; здатність упродовж тривалого часу 
регулювати суспільні відносини (сталості норма-
тивного документу); готовність влади та народу 
сприйняти цей документ як вказівку до дії; пра-
восвідомість суспільства загалом.  

Усі інші пропоновані вимоги мають лише 
додатковий (хоча і позитивний) характер. 

Спробуємо оцінити крізь призму наведених 
вимог, для прикладу, Закон України (щодо якого 
було чимало спорів) від 17.11.2011р. № 4061-VI 
"Про вибори народних депутатів України" [21], 
який закріплює засади мажоритарної і пропор-
ційної виборчих систем в Україні. Розробка і 
прийняття закону відбувалися в умовах активіза-
ції дій різних політичних сил з метою здобуття 
парламентських місць й відповідно участі у 
«розподілі» влади та сфер впливу, у впрова-
дженні своїх програм в українському суспільстві, 
у визначенні напрямів його руху та розвитку. 
Боротьба між різними політичними силами за 
владу, їхнє різне бачення правил обрання до 
Верховної Ради України, сучасна система політич-
них відносин зумовили необхідність створення но-
вого нормативно-правового акта про вибори. Вка-
зане дає підстави стверджувати, що в Законі Укра-
їни «Про вибори народних депутатів» втілені реалії 
сучасного українського політичного буття (тобто 

можна стверджувати, що закон відображає полі-
тичні відносини  у нашій державі).  

Цінність цього нормативно-правового акта 
можна розглядати у двох аспектах:  з уваги на 
його значимості для суспільства та забезпечення 
загальновизнаних принципів права. За своїми 
формальними характеристиками новий виборчий 
закон сприяє удосконаленню правового регулю-
вання процесу створення вищого представниць-
кого органу влади, реалізації права української 
спільноти на народовладдя. Відтак має загалом 
позитивну суспільну (насамперед юридичну) 
значимість. У Законі закріплено загальність і  
рівність  прав виборців, рівні можливості для 
кандидатів у народні депутати, прозорість вибо-
рчого процесу, паритетність виборчих систем і 
таке інше, що вказує на реалізацію ціннісних за-
сад сучасного права. Під час створення докумен-
та в цілому витримано принцип законності. 

У аспекті правової установки українське 
суспільство звикло до постійних змін чинного 
законодавства в "інтересах народу", тому прийн-
яття закону про нові "кращі" принципи виборчо-
го процесу приймає як належне. 

Формування представницьких органів вла-
ди є однією із традицій українського суспільства, 
тому повністю відповідає системі моральних 
цінностей українців.  

Водночас, ми знаємо  і про негативні оцін-
ки цього нормативно-правового акта. Спільним 
висновком N 635/2011 Європейської Комісії "За 
демократію через право" (Венеціанська комісія) 
та Організації з безпеки та співробітництва в Єв-
ропі (Бюро з питань демократичних інститутів та 
прав людини ОБСЄ/БДІПЛ) закону дано частко-
во негативну оцінку [22]. Існує також думка, що 
досвід проведення виборів за змішаною систе-
мою показав, що ця система сприяє провладним 
партіям, які через зловживання адміністративним 
ресурсом в одномандатних округах можуть 
отримати значно більше місць у парламенті, ніж 
отримали б, якби вибори проводилися за пропо-
рційною системою з голосуванням у єдиному 
загальнодержавному окрузі за закритими партій-
ними списками [23].  

Різні оцінки Закону України «Про вибори 
народних депутатів України» вказують на наяв-
ність протилежних інтересів політичних груп в 
Україні. Провладні політичні сили підтримують 
цей нормативно-правовий акт, опозиційні став-
ляться до нього «прохолодно». Електорат 
сприймає такий документ загалом інертно. По-
стає складне питання – який із інтересів має мати 
пріоритет і якому закону про вибори до парла-
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менту бути? У випадку, коли визначити доміну-
ючий інтерес складно, видається, доцільно зва-
жати на такі елементи цінності права, як справе-
дливість і забезпечення невід’ємних прав люди-
ни. Цей нормативно-правовий акт має створити 
умови для проведення чесних виборів, для реалі-
зації права громадян на участь у здійснення сус-
пільної влади шляхом формування представни-
цьких органів. І якщо виникають застереження 
щодо такої його здатності, цей документ  має 
визнаватися неправовим.  

Виникають сумніви і стосовно доцільності 
та обгрунтованості цього документа. Діюча 
Верховна Рада України 6 скликання була обрана 
за пропорційною виборчою системою. У грома-
дян України за час її функціонування сформува-
лися переконання у тому, що влада «належить» і 
держава дії під керівництвом однієї чи коаліції 
політичних партій. Успіхи чи невдачі української 
держави народ пов’язує із певними владними 
політичними об’єднаннями. Тому змінювати 
принципи вибрів і повертатися назад до змішаної 
виборчої системи – означає позбавлення народу 
права впливати на законодавчу владу в Україні, 
звільняє вищу представницьку владу від відпові-
дальності перед народом за свої дії. Це вказує на 
те, що прийняття Закону України «Про вибори 
народних депутатів» було недоцільним.  Складно 
знайти якісь аргументи і на користь обгрунтова-
ності створення такого документа. Крім намірів 
провладних сил розмити шляхом обрання одно-
мандатників сили опозиції у майбутньому пар-
ламенті, якихось вагомих аргументів не просте-
жується. Крім того, ми ще добре пам’ятаємо ска-
ндали із «перекуповуванням» позапартійних на-
родних депутатів політичними партіями, пред-
ставленими у парламенті. В контексті сказаного 
прийняття цього закону було несвоєчасним.   

Наведений приклад ілюструє ситуацію, за 
якої простежується незбігання критеріїв соціаль-
ної відповідності нормативно-правового акта. З 
одного боку, певна його відповідність суспіль-
ним відносинам і певна позитивна юридична 
значимість, з іншого – невідповідність інтересам 
суспільства, недоцільність й необгрунтованість. 
Як у такому випадку оцінити нормативно-пра-
вовий акт на предмет закріплення у ньому засад 
«живого права»? На нашу думку, доцільно зва-
жати на усі чинники. Однак, і під час врахування 
відповідності нормативно-правового акта суспі-
льним відносинам, і за виявлення рівня втілення 
у ньому аксіологічних і правових переконань 
сучасного суспільства, і, тим паче, стосовно та-
ких додаткових факторів, як обгрунтованість, 

доцільність, своєчасність і таке інше, – за основу 
треба брати інтереси більшості соціуму, оскільки 
здійснення правового регулювання суспільних 
відносин в інтересах більшості суспільства та 
служіння держави народу –  одна із ключових 
ознак соціальної та правової держави, якою є 
України  відповідно до статті першої Конституції 
України. Саме за такої умови буде досягнуто 
принцип верховенства права.  

Висновки. Соціальні засади права сучасної 
держави охоплюють такі складові: відповідність 
юридичного права системі суспільних відносин; 
закріплення у нормативно-правових приписах 
системи суспільних цінностей (законність, спра-
ведливість, свобода, рівність тощо); регулювання 
суспільних відносин в інтересах більшості суспі-
льства; верховенство права.  

Під час створення нормативно-правових 
актів України названі чинники соціальної адек-
ватності права видається доцільним конкретизу-
вати у системі вимог до змісту проектованого 
нормативно-правового акта, а саме: відображен-
ня реальних суспільних відносин; відповідність 
аксіологічним і правовим установкам суспільст-
ва, які грунтуються на інтересах більшості; за-
безпечення принципу верховенства права; узго-
дженість з моральними нормами; достовірність 
та обгрунтованість. Перелік цих вимог, на нашу 
думку, варто включити до системи правил нор-
мопроектування у розділ «нормотворча техніка» 
(такий розділ мав би бути у проектованому Зако-
ні України «Про нормативно-правові акти»).  
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"Living Law" as a source of perfect formulation of Ukraine legislative acts 

Annotation 
The article considers the need for formulation a legislative acts of Ukraine on the basis of social values of 

modern Ukrainian society, values which have drawn the attention of such representatives sociological theory of law as 
E. Erich and other. The number of reguirements (by which social foundations of law are presented nowadays) for the 
content of legislative acts of Ukraine, the observance of which in the process of creation will provide the formation of 
qualitative legal framework and effective  legal regulation of social relations is highlighted.  
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"Живое право" как источник формирования совершенных 

нормативно-правовых актов Украины 
Аннотация 

Рассмотрены необходимость формирования нормативно-правовых актов Украины на основе социальных 
ценностей современного украинского общества, ценностей на которые обращали внимание представители со-
циологической теории права, в частности Е. Эрих. Выделен ряд требований (в которых проявляются сегодня 
социальные основы права) к содержанию нормативно-правовых актов Украины, соблюдение которых в процес-
се их создания обеспечит формирование качественной нормативно-правовой базы и эффективное правовое ре-
гулирование общественных отношений. 

Ключевые слова: "живое право", социальная основа права, требования к содержанию нормативно-
правовых актов Украины. 
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ПРАВО ЯК ТИП СПОНУКАЛЬНОГО МОВЛЕННЯ 
 

Досліджується право як різновид наказової інформації, засіб впливу, результат і предмет соціально-
комунікативного тлумачення. 

Ключові слова: право, адресант, адресат, волютативність, інтенціональність, маніпулятивність, герменевтика. 
 
Постановка проблеми. У межах комуніка-

тивного підходу до аналізу права як мовлення 
доцільно розглянути право як тип спонукального 
мовлення. У цьому контексті можна виділити 
три напрями: 1) волютативний (право як наказо-
ва інформація); 2) маніпулятивний (право як за-
сіб впливу з метою маніпуляції свідомістю та 
поведінкою); 3) герменевтичний (право як ре-
зультат тлумачення суспільної інформації та як 
предмет тлумачення соціальними суб’єктами). 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Окреслену проблему до певної міри вивчали в 
різних галузях науки. У такому ракурсі теорети-
чним підгрунтям нашого дослідження можуть 
стати дослідження лінгвістів (Л. Виготський, О. 
Федик, А. Єрмоленко), психолігвістів (Р. Фрум-
кіна, І. Бєляєва, А. Славська), психологів (особ-
ливо біхевіористів – Е. Торндайк, Д.Б. Уотсон, Е. 
Толмен, Б. Скінер), соціологів (І. Троцук, В. Ку-
дрявцев, А. Менегетті), філософів (Р. Барт, Ю. 
Габермас, Х.-Г. Гадамер, Г.В.Ф. Гегель, Ж. Дері-
да, Е. Левінас, Ж.Ф. Ліотар, Г. Маркузе, Е. Фром) 
та філософів права (В. Бачинін, М. Братасюк, П. 
Рікер, С. Сливка, І. Честнов, Г. Чумаченко), а 
також науковців у сфері семіотики (Б. Мартин, 
Ф. Рингхем) та інших.  

Мета дослідження – продемонструвати 
право як тип спонукального мовлення через роз-
криття його волютативності, маніпулятивності й 
герменевтичності. 

Виклад основного матеріалу. Зміст права 
є волютативним (наказовим) за своєю суттю, 
адже його створення розраховане на передачу 
волі держави та безапеляційне сприйняття і ви-
конання право-норм, що містяться в ньому, у 
процесі правової поведінки соціального суб’єкта. 
Розглядаючи право як мовлення, можемо акцен-
тувати на тому, що воно виконує аналогічні фун-
кції, властиві мові загалом. Тому аналогічно до 
поділу функцій мови взагалі [1, с. 51-54], ми ви-
діляємо такі функції мови права: комунікативна; 
рефлексивна; психологічна; уніфікаційна; екзис-
тенціальна; антропоцентрична; статична; еволю-
ційна; волютативна [2, с. 129-130]. Комунікатив-
на функція розкривається через називання, озна-

чення предметів, явищ, подій, властивостей пра-
вової реальності, а також через відображення 
правовідносин як таких; забезпечує обмін право-
вою інформацією, а отже, створює своєрідний 
правовий інформаційний простір. Рефлексивна 
функція полягає у відображенні стану правового 
простору, вираженні певних характерних його 
властивостей, відтворенні картини правової реа-
льності. Психологічна функція означає, що право 
є результатом мислення, інтелекту, волі, емоцій-
ної системи соціального суб’єкта; воно – провід-
ник правового аналітизму. Уніфікаційна функція 
полягає у зведенні правових норм до єдиної фо-
рми, системи, що забезпечує праву об’єктивність 
при регулюванні правової поведінки соціальних 
суб’єктів. Екзистенціальна функція безпосеред-
ньо пов’язана із буттям, існуванням соціального 
суб’єкта у правовому полі; це свого роду проти-
ставлення соціального суб’єкта правовому ото-
ченню. Антропоцентрична функція визнає лю-
дину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недото-
рканність і безпеку найвищою соціальною цінні-
стю; людина як основний суб’єкт правовідносин 
трактується на рівні центру і найвищої мети Все-
світу. Статична функція означає збереження стану 
термінологічної рівноваги; запровадження і необ-
хідність додержання так званого правового термі-
нологічного етикету. Еволюційна функція пов’я-
зана з безперервністю, поступовістю розвитку пра-
вового простору і відображає якісні зміни, що від-
буваються в ньому. І, нарешті, волютативна функ-
ція означає спонукальність до виконання всіх за-
значених у праві вимог і норм, першопоштовх до 
формування правового мислення через своєрідний 
примус виконання правових зобов’язань.  

Глибока інтенціональність (цілеспрямова-
ність) права полягає у здійсненні беззаперечного 
впливу на правовий світогляд, формує у соціаль-
ного суб’єкта правову інтенцію, що проявляється 
зовні у правомірній поведінці. Суб’єкти правової 
інтенції завжди іманентні щодо правомислення: 
правові наміри і прагнення, виражені у правових 
діях і вчинках, насамперед осмислені, внутрі-
шньо зумовлені, оцінювально «пропрацьовані». 
А оскільки право є базовою основою для форму-
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вання правового світогляду, зокрема його інтен-
ціональності, то, очевидно, закон є опосередко-
ваним регулятором правової поведінки соціаль-
ного суб’єкта. При цьому важливо, що «інтенці-
ональність також указує на прагнення, телеоло-
гізм і бажання, момент егоїзму чи еготизму, в 
будь-кому випадку, на «егологію» [5, с. 141]. 
Правова інтенціональність – це завжди спрямо-
ваність на правомірність; враховуючи лематиза-
цію правового буття (лема – теорема, потрібна 
для доведення іншої [6, с. 484]; у даному випадку 
– першопочатковість щодо інтенції), правова ін-
тенція вносить у правову реальність елемент 
присутності кожного суб’єкта правовідносин, 
реалізуючись через його правову поведінку. 
Правова інтенція, як і право, і право-мислення, 
неможлива без мовлення, без звернення до вер-
бальних знаків і символів. Тому її можна вважа-
ти своєрідним правовим внутрішнім дискурсом, 
внутрішнім діалогом, який штовхає соціального 
суб’єкта на взаємодію з іншими, до правовідно-
син. Однак інтенціональною є і сама мова права, 
підпорядкування якому передбачає водночас і 
переоцінку правового імперативу, і визнання 
безмежного авторитету права. Інтенція закону 
зорієнтована на стримування й обмеження і роз-
рахована на абсолютне сприйняття виражених 
право-норм як беззастережної інструкції, керів-
ництв до правових дій і вчинків. Інтенція права 
відноситься до інтенції право-мислення як 
об’єктивне і суб’єктивне, як стимул і реакція, як 
адресант і адресат. Зокрема, аналогічним буде 
відношення між правовим світоглядом і право-
вою поведінкою. Феномен інтенції присутній у 
всіх аспектах правової комунікації як прагнення 
констатувати невідворотність дії права, намір 
зорієнтувати правове мислення у «потрібне» ру-
сло, веління діяти відповідно до інтенції права та 
правового світогляду. 

Право містить «особливі формоутворення, 
завдання яких полягає в тому, щоб переадресо-
вувати вимоги універсальних законів світопоря-
дку окремим індивідам і змушувати їх коригува-
ти свою поведінку щодо загальної системи соці-
альних взаємодій» [7, с. 147]. Попри те, що право 
«пропонує еталонні зразки належної соціальної 
поведінки» та знаходить засоби і способи приму-
су осіб із протиправними нахилами до такого 
типу дій і вчинків, воно ще й приводить ці «ета-
лони», засоби і способи у відповідність до «уні-
версальних принципів світобудови, сутнісних 
властивостей людської природи, потреб цивілі-
зації та культури» [7, с. 147]. Під впливом права 
сфера духовного поширює свою дію на право-

мислення і навіть дифузує з ним. Ще Г. Гегель на-
голошував, що основою права є духовність, розум 
[8], адже розум – це вибір доцільності, а доціль-
ність, у свою чергу, передбачає законність, право-
мірність. Духовність закладена у право першопо-
чатково. «Право вперше сформувалося на рівні 
духу, розуму людини як продовження її природних 
прав, а вже потім було закріплено практикою у фо-
рмі тих чи інших, звичаїв, норм» [9, с. 25].  

Імовірнісний прояв мовлення права – мані-
пуляція. Основним об’єктом маніпуляції є свідо-
мість адресата і водночас саме свідомість може 
стати захисним чинником для уникнення мані-
пулятивного впливу. Річ у тім, що свідомість не-
обхідно розглядати як систему, до складу якої 
входить раціо (сфера інтелекту, в яку можна 
втручатися лише засобами аргументації, а це да-
леко не маніпуляція), сфера практичної дії (тут 
можливе деяке посилення впливу, вказавши, як 
саме можна досягти мети) і сфера внутішнього 
почуття (канали, через які маніпулювати найпро-
стіше) [див. 12]. І залежно від того, який зі скла-
дників свідомості домінує, доречно говорити про 
можливий рівень маніпуляції. 

Крім цього, мову права можна вважати за-
критою, тобто такою, що «не показує і не пояс-
нює, а доводить до відома рішення, позицію, на-
каз; і там, де вона визначає, визначення стає «ві-
докремленням добра від зла»; вона беззаперечно 
встановлює праве і неправе, утверджує одну цін-
ність як основу іншої» [13, с. 133]. Таку мову Г. 
Маркузе називає «ритуально-авторитарною», 
суть якої полягає «в альтернативних техніках 
маніпулювання і контролю» [13, с. 134]. Причо-
му, зауважимо, мова права не лише відображає ці 
форми контролю, а й сама стає інструментом ко-
нтролю. Маркузе навіть пропонує засоби, за до-
помогою яких здійснюється мовленнєвий конт-
роль – «скорочення мовленнєвих форм і симво-
лів рефлексії, абстрагування, розвиток і супереч-
ливість...» [13, с. 134-135]. Тобто мова права має 
бути небагатослівною, чітко стилізованою, пра-
во-символізованою, конкретною, статичною і 
неваріативною. Це, зі свого боку, забезпечить 
правильне розуміння права і сприйняття його як 
регулятора правової поведінки. Відбувається 
процес узгодження поведінки соціального 
суб’єкта зі суспільством через свідоме осягнення 
правової реальності завдяки сприйнятим право-
вим поняттям. Ці поняття «беруться з інтелекту-
альної правової традиції і піддаються переводу в 
операціональні терміни, що дає змогу зменшити 
напругу між правовим мисленням і реальністю 
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шляхом послаблення критичної сили мислення» 
[13, с. 136-137]. 

Маніпулятивна здатність мови права має 
особливість розкриватися також через так званий 
«зворотний зв’язок», на який власне і розрахова-
не право. Тут маємо на увазі сподівання на від-
повідну реакцію право-сприймача, проявлену у 
правовій поведінці. Мова права зорієнтована на 
те, щоби під її впливом соціальний суб’єкт «фо-
рмував власну складну морально-правову систе-
му, відчував потребу духовної праці, інтелектуа-
льну необхідність самооцінювання власної пра-
вової поведінки, здійснював її кореляцію щодо 
інших людей, виробляв своєрідний морально-
правовий та життєвий релятивізм, коригував 
свою поведінку та життєдіяльність» [6, с. 39]. 
Тобто, на основі сприйнятого права здійснюється 
внутрішня психологічна кореляція, окреслюється 
певний «вектор» психологічно-правового скеру-
вання особи. Соціальний суб’єкт як продуцент 
правомірної поведінки, сформованої і дотриму-
ваної під впливом права, узгоджує свої правові 
дії та вчинки з іншими учасниками правовідно-
син, пристосовується до правового поля, у якому 
перебуває, до суспільно-правових і морально-
правових ситуацій, коригує свою щоденну пра-
вову поведінку, формує своє правове оточення, 
демонструє свій правовий світогляд, намагається 
утвердити свої правові цінності, свою правову 
свободу, довести доцільність своїх правових ін-
тенцій, а також нав’язати їх правовому оточенню 
та вплинути на кореляцію правової поведінки 
соціальних суб’єктів, з якими перебуває у право-
відносинах, тощо. 

Маніпулятивні технології (вже у більш 
класичному їх прояві) використовують у сфері 
правореалізації, наприклад, адвокат чи прокурор, 
намагаючись схилити правосуддя у той чи інший 
бік при прийнятті рішення. Їхнє мовлення – це 
специфічна форма координації поведінки індиві-
дів, на яких спрямоване це мовлення. Через ви-
словлювання мовець (продуцент мовлення, адре-
сант) демонструє слухачеві (адресатові), що він 
пов’язує з ним певні сподівання. По-перше, він 
сподівається, що адресат зрозуміє його комуні-
кативну мету («сподівання на розуміння» [14, c. 
83]); по-друге, мовець сподівається, що слухач, 
розуміючи його мету, здійснить те, що «наказу-
вала» мета, або зробить щось інше, що можна 
було би вважати оправданням чи поясненням 
невиконання мети мовця («сподівання на реак-
цію» [14, с. 84]). Відповідно до цього принципу і 
будуються всі висловлювання. 

Але цей нюанс уже близький до третього 
аспекту, обраного нами в контексті підходу до 
вивчення права як спонукального типу мовлення, 
– герменевтичного, який випливає із двох попе-
редніх (волютативного й маніпулятивного), тому 
що базується на розшифруванні, розумінні й 
тлумаченні отриманої інформації.  

Герменевтика пропонує практичній філо-
софії комунікації «ідеалістичну настанову», суть 
якої зводиться до того, що свідомість, опосеред-
кована мовленням, визначає матеріальне буття 
[15, с. 80]. Згідно з цією теорією, правова свідо-
мість через трансформацію право-норм у регуля-
тивну силу, здатну «програмувати» зовнішні ре-
флексії право-суб’єктів, пропонує матрично-
трафаретну варіативність правової поведінки со-
ціального суб’єкта з урахуванням індивідуальних 
особливостей сприйняття впливу соціокультур-
ного простору. Якщо ж продукується модель си-
стематично викривлюваного право-сприйняття, 
то формується «псевдо-комунікація». Так, учас-
ники правовідносин, перебуваючи на різних рів-
нях право-уявлень і право-значень, відтворюють 
їх у «викривленій» правовій поведінці. Ступінь 
«викривлення» вимірюється рівнем право-
порозуміння суб’єктів права у контексті вико-
нання соціальних ролей. 

Теорія комунікативної компетенції [15, с. 
84] дає підстави вважати інтерсуб’єктивність 
права прогнозуванням право-випадків, тобто ро-
зуміти міжсуб’єктну правову комунікацію як 
площину дії права, звільнену від деформацій ре-
альних суспільно-правових відносин. У центрі 
уваги постає мовленнєво-поведінкова діяльність 
як результат зрілості право-суб’єктів, їхнього 
право-сприйняття, право-рефлексії. Засадничим 
принципом правової організації соціальних 
суб’єктів є правова комунікація, а правова пове-
дінка виступає інструментальною предметною 
діяльністю, що опосередковується правилами. 
«Технічне» додержання цих правил сприяє стру-
ктуруванню право-доцільної діяльності, спираю-
чись на імперативи збереження суб’єктів, узго-
джуючи їхні схильності і потреби. 

У розрізі цієї проблематики доцільно зга-
дати теорію соціокультурної ситуації технічного 
суспільства, яку розробив Ю. Габермас [16]. Аб-
страгуючись від цієї теорії, можемо констатува-
ти, що формування моделей правомірної поведі-
нки у суспільстві з високими технологічними 
знаннями представляє нерівноправну взаємодію 
між «системою» (офіційні нормативно-правові 
акти, ідеологія правової політики держави тощо 
– адресант) і окремим від неї «життєвим світом» 
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(правова реальність середнього право-суб’єкта – 
адресата із властивим йому певним рівнем світо-
гляду, рівнем знань про соціокультурний прос-
тір). При цьому «система» за допомогою наявних 
у неї важелів (засоби масової інформації, просві-
тництво, освіта тощо) впливає на право-суб’єкта, 
нав’язуючи йому уявлення про норми і цінності. 
Відповідно, для безпроблемного перебування у 
соціокультурному просторі, у правовому полі 
держави соціальному суб’єктові необхідна особ-
лива право-комунікативна компетентність у діа-
лозі «системи» і власного «життєвого світу». Ця 
компетентність має охоплювати не лише право-
знання, право-світогляд, а й реальну соціально-
правову критику, що дасть право-суб’єктові пев-
ну свободу і самостійність як соціально-правовій 
особистості. 

Однак яким би досконалим не був текст 
права, поняття, «декодовані» з нього, набудуть 
змісту лише у право-мисленні соціального 
суб’єкта. «Лише завдяки одному з учасників ге-
рменевтичної розмови, інтерпретаторові, другий 
учасник, текст, взагалі набуває голосу. Лише за-
вдяки йому письмові позначення знову перетво-
рюються на зміст» [18, с. 451]. При цьому мова 
права розрахована не на спеціаліста-право-
сприймача, а на кожного дієздатного і правозда-
тного громадянина як носія правової культури й 
активного учасника правовідносин. Загалом ін-
дивідуальне тлумачення тексту права полягає в 
тому, що «спочатку просто перелічуються виді-
лені зв’язки, і тільки потім із них формується 
нова змістова структура, неодмінно відображаю-
чи теоретичні прагнення інтерпретатора» [19, с. 
237]. Соціальний суб’єкт виділяє «цікаві» для 
себе моменти права, поєднує їх за сферою засто-
сування, важливістю тощо у так звану правову 
мережу, що впливає на його правовий світогляд, 
звичайно, враховуючи власні правові ціннісні 
орієнтири, тим самим виступаючи своєрідним 
інтерпретатором права.  

Якщо розуміти інтерпретацію права як 
психологічний процес (діяльність право-мис-
лення), то, на думку А. Славської [20], можна 
виділити два типи інтерпретаторів: перший – це 
ті, хто намагається максимально беземоційно 
розкрити логіку правового тексту, відводячи вла-
сні враження на другий план; другий – ті, хто 
прагне виробити власну позицію щодо сприйня-
тих право-норм. Є підстави вважати, що біль-
шість право-сприймачів належить до другої ка-
тегорії інтерпретаторів права, оскільки правовий 
світогляд кожного окремого індивіда наділений 
оцінювальною функцією і є власною позицією 

щодо «правильності» права. Однак, на нашу ду-
мку, право-сприймач за нейтральних умов пра-
вовідносин є гібридним (змішаним) типом інтер-
претаторів права. Адже, по-перше, право як таке 
дає лише незначну можливість інтерпретації, бу-
дучи загальнообов’язковим до виконання; по-
друге, саме право формує правовий світогляд 
соціального суб’єкта, подаючи конгломероване 
ядро право-орієнтаційної інформації; по-третє, 
соціальний суб’єкт не ставить собі за мету про-
аналізувати й інтерпретувати право по-своєму, а 
бере його за основу (інструкцію) правової пове-
дінки в соціумі. 

Кодування і декодування мови права виво-
дить його на «трансцедентно-«адоративний рі-
вень» [1, с. 219]. Це означає, що текст права від-
даляється» від автора (право-творця, адресанта), 
від його способу мислення; реалізується кон-
текстуальна функція права, що унеможливлює 
оказіональне (випадкове, вибіркове) застосуван-
ня елементів права адресатом. Адже право, як ми 
зазначали раніше, вирізняється неподільною ці-
лісністю цілеспрямованого впливу. У цьому кон-
тексті пріоритетну роль відіграє адресат, якого 
доречно буде називати мовою психологів реци-
пієнтом (від грец. receptor – приймаючий), тобто 
суб’єктом, який отримує і перетворює вплив. 
При цьому він інформацію має не тільки просто 
прийняти, а й зрозуміти та осмислити. Така ре-
цепція права у свідомість соціального суб’єкта 
забезпечується шляхом зіставлення й узгодження 
отриманої інформації з уже наявним світогля-
дом, досвідом, знаннями; і що більше підстав для 
зіставлення, то глибшою і детальнішою може 
бути інтерпретація нової «порції» права. 

Висновки. Отже, право можна вважати 
особливим типом мовлення та комунікації зі 
специфічними характеристиками залежно від 
того, хто виступає адресантом та адресатом; 
причому ці характеристики в сукупності тільки 
доповнюють одна одну й забезпечують цілісний 
підхід до вивчення феномену права. Право є 
спонукальним мовленням (волютативним, мані-
пулятивним, герменевтичним), у якому максима-
льно повно викоремлюються основні суб’єкти (мо-
вою комунікації – адресант і адресат), які залежно 
від ситуації та аналітичного підходу можуть міня-
тися (іноді навіть між собою), але однозначно до-
тримуються комунікативних технологій впливово-
сті мовлення та свідомого сприйняття. 
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Акцентується увага на рольовому значенні суддівської інтерпретації при осмисленні ретроспекції мину-

лої події, що лежить в основі справи, осягненні всіх обставин відповідно до того, як вони відбулися в дійсності, 
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Постановка проблеми. Якщо взяти до 

уваги, що будь-який вид судочинства насамперед 
являє собою пізнавально-практичну діяльність, 
спрямовану на пізнання певного юридичного 
факту й прийняття на цій підставі обґрунтовано-
го рішення по справі, то очевидне, що ця діяль-
ність повинна бути забезпечена й відповідним 
універсальним інструментарієм, завдяки якому 
суддя буде спроможний об’єктивно й неупере-
джено, на основі власного внутрішнього переко-
нання прийняти правильне рішення, при цьому 
правильно зінтерпретувати правові норми та фа-
ктичні обставини справи, а отже, відновити по-
рушені права й захистити законні інтереси особи. 
Унаслідок цього в широких наукових колах де-
далі більше утверджується теза про функціона-
льну роль застосування суддівської інтерпретації 
й актуалізується необхідність використання суд-
дею різноманітних інтерпретаційних технологій, 
спроможних надавати нового імпульсу розвитку 
його думки для осмислення подій минулого, пі-
знання складних мінливих суспільних процесів, 
що не завжди нормативно чітко визначені. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Важливий внесок у дослідження питань, які без-
посередньо стосуються метафізичної природи 
суддівського пізнання, визначення у ньому меж 
раціонального й інтуїтивного, абсолютного і від-
носного, осягнення формули істинного знання та 
його діалектичного взаємозв’язку із дійсністю, 
зробили, насамперед: О. Аверін, А. Бернюков, В. 
Бігун, М. Дамірлі, В. Дудченко, А. Козловський, 
Г. Резнік, С. Рабінович та ін. Однак, не примен-
шуючи ролі та значення напрацювань попере-
дньо зазначених науковців, проблема пізнаваль-
ної діяльності суддів вимагає теоретичної розро-
бки не тільки методологічних, аксіологічних, 
організаційно-правових, а й герменевтичних ас-
пектів, що дозволяє більш повно з’ясувати спра-
вжню природу судочинства, продуктивно зрозу-
міти сам феномен розуміння, який лежить в ос-
нові усієї професійної діяльності судді, виробити 

сучасні наукові підходи у реформуванні судової 
системи держави. Важливість запропонованої про-
блематики також значно зростає, зважаючи на те, що 
такі актуальні питання, як визначення глибинної суті 
суддівської інтерпретації, пізнання й тлумачення су-
ддею всіх обставин справи відповідно до того, як во-
ни відбулись у дійсності, у вітчизняній правовій нау-
ці й досі залишаються малодослідженими. 

Мета даної статті полягає у досліджені 
рольового значення інтерпретації у пізнавальній 
ретроспекції суддею фактичних обставин справи.  

Виклад основного матеріалу. Вихідною, 
необхідною і надзвичайно важливою підставою, 
«кістяком» процесу пізнання є розуміння. Пра-
вове розуміння – модус пізнання, «камертон» 
методологічних операцій. Водночас розуміння 
виступає як визначальна характеристика самого 
існування, функціонування й розвитку права, 
способу його буття. Передумова розуміння пере-
дує пізнанню, утворює той онтологічний базис, 
поверх якого надбудовується вторинне розумін-
ня і пізнання у цілому (М. Хайдеггер) [8].  

Філософська герменевтика визначає процес 
розуміння як безкінечний, що втілюється у 
принципі герменевтичного кола. За Х.-Г. Гада-
мером, герменевтичне коло –  це особливість 
процесу розуміння, яка поєднана з його цикліч-
ним характером [3]; це істотна конструкція спів-
відношення між частиною і цілим, в якій для ро-
зуміння цілого необхідно зрозуміти окремі його 
частини, але для розуміння окремих частин уже 
слід мати уявлення про зміст (смисл) цілого [5, c. 
13]. Рух розуміння постійно переходить від ціло-
го до частини й від частини до цілого. При цьому 
є два типи відношень «частина–ціле»: перший 
тип – відношення частини до всього цілого, дру-
гий тип – відношення цілого як частини до всієї 
сукупності зовнішніх і внутрішніх умов життя як 
цілого [4]. Розуміння настає тоді, коли ми уявля-
ємо картину в цілому. Наше уявлення про ціле 
змінюється з кожною новою деталлю, яку ми бе-
ремо до уваги. Кожен новий етап процесу розу-
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міння виходить з етапу попереднього розуміння. 
Так, зокрема, зрозуміти сутність окремого соціа-
льного явища, події, вчинку, неможливо без пе-
реосмислення становища в суспільстві загалом 
(політичного, економічного, морального, право-
вого), у співвідношенні з яким й можна зрозумі-
ти смисл певного явища, що відбувається. Це і є 
герменевтичне коло: передумова розуміння в 
ньому – осмислення становища в суспільстві вза-
галі, а саме власне розуміння – усвідомлення пе-
вного явища. У судовому процесі одним із найя-
скравіших підтверджень інтерпретаційно-
пізнавальної активності судді, в якому знаходить 
прояв явище герменевтичного кола, є освоєння й 
оцінка суддею фактичних даних, доказових ма-
теріалів по справі, які виступають «мозаїками», 
складовими загального уявлення про неї. 

Пізнавальна діяльність судді носить багато 
в чому опосередкований, залежний характер, як 
по відношенню до фактичного, так і до юридич-
ного начал і вимагає певної інтерпретації, функ-
ціональної ретроспекції минулої події, що ле-
жить в основі справи, осягнення всіх обставин 
відповідно до того, як вони відбулися в дійснос-
ті, усвідомлення і формування однієї картини 
події, яка дасть можливість відповісти на всі 
конкретні питання, що ставляться процесуаль-
ним законодавством перед судом (суддею). При 
цьому діяння, що мали місце у минулому, не 
завжди постають перед суддею у вигляді повної 
картини. У розпорядженні судді часто знахо-
дяться тільки деякі відомості, аналізуючи які, він 
повинен відновити картину того, що відбувалося 
у всій її складності. Часто його розумова і проце-
суальна діяльність протікає в таких умовах, коли 
важко встановити причинні зв’язки, знищені або 
замасковані сліди, відносини між речами і поді-
ями постають нерідко в перевернутому вигляді, а 
сутність того, що відбувається, в ряді випадків 
спотворена. Констатуючи все вищесказане, віт-
чизняний філософ права А. Бернюков пише: 
«з’ясування фактичних обставин справи в біль-
шості випадків передбачає осягнення події ми-
нулого, яка в часі теперішньому потребує юри-
дичного розв’язку. Тому здебільшого одне з най-
складніших завдань, яке постає перед суддею, 
полягає в усвідомленні події, яка відбулася.    
Інакше кажучи, на передній план висувається 
здатність судді до історичного відчуття. Гермами 
для нього стають відбитки розгортання факту у 
часі, тобто відповідні докази по справі, які міс-
тять відповідну інформацію» [2, c. 156]. 

На думку російського правника Г. Резника, 
«ретроспективний характер суддівського пізнан-

ня-інтерпретування залежить від залишених слі-
дів у людській свідомості й матеріальному світі. 
За посередництвом раціонально-інтуїтивного 
розумового процесу суддя здійснює ніби перехід 
від інтерпретування фактів і слідів до події ми-
нулого, яка їх викликала» [7, с. 22]. Із позиції 
часу, тобто кількісної визначеності буття, що хара-
ктеризує його діяльність у послідовній зміні станів, 
слід поряд із соціальним виділити ще й особливий 
час – правовий. Накопичення знань про юридичну 
ситуацію та її вирішення являє собою доволі шви-
дкий процес (іноді достатньо одного дня), тоді як 
ця ситуація в соціальному плані могла розвиватися 
достатньо довго (наприклад, кілька років). «Пере-
хід» соціальної ситуації в юридичну показовий, 
оскільки юридичний час у процесі правозастосу-
вання завжди ретроспективний, а ті життєві обста-
вини, які необхідно оцінити й розтлумачити, по-
стають уже фактами, які мали місце. 

При цьому з’ясування та інтерпретація фа-
ктів минулого багато в чому зближує суддівське 
пізнання з історичною інтерпретацією тих чи 
інших подій, а суддя, який пізнає сукупність вза-
ємопов’язаних фактів, що мали місце, що скла-
даються з людських вчинків, виконує те саме 
завдання, що й історик, реконструюючий мину-
ле. Щоб перенестися в минуле, судді доводиться 
відтворити у своїй свідомості цілі, якими керува-
лися суб’єкти, ту соціальну атмосферу, в якій 
знаходилися останні, їх емоції та почуття. Але 
зробити це складно, позаяк суддя знає результат, 
наслідки тієї ситуації, які заважають йому адек-
ватно відтворити думки і почуття учасників 
справи. Наслідки того чи іншого стану речей, 
збіг обставин формують контекст розуміння, ви-
тлумачення, інтерпретації тих чи інших фактів. 

У переважній більшості випадків у цій 
операції «відтворення минулого» суддя намага-
ється силою власного «Я» проникнути у віддале-
ний від нього час, щоб побачити випадок, осмис-
лення якого необхідне в контексті вирішення 
справи. Ось чому для судді дуже важливо оволо-
діти мистецтвом історичного відчуття та «пере-
живання» у формі внутрішнього осмислення, що 
є істотною умовою й дозволить отримати пер-
винно чисту даність досліджуваного минулого. 
Діяльність із встановлення факту, здебільшого 
будучи процесом відновлення обставин минулої 
події через силу власного історичного відчуття, 
насамперед, є працею духовної (психологічної) 
сфери, своєрідним реставруванням «минулого» з 
вибудовуванням у свідомості досліджуваних об-
ставин, які завжди просякнуті духом суб’єкта. 
Цей прояв підсвідомого буде завжди виявляти 
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себе, так чи інакше керуючи діями судді під час 
осягнення справи. Суддя ніби ставить себе на 
місце сторони, зважаючи на власний досвід. Ін-
акше кажучи, пережита ситуація, яка знайшла 
своє відображення в підсвідомості, проектується 
на досліджувані матеріали: відбувається моде-
лювання у формі порівняння цих двох випадків – 
сьогоднішнього та власне минулого. 

Характеризуючи суддівське пізнання як 
опосередковане й спрямоване на інтерпретуван-
ня події, що мала місце в минулому, А. Аверін у 
своєму дослідженні зазначає: «здавалось би, суд-
ді простіше розібратися в правовому конфлікті, 
якби він був очевидцем події. Однак закон забо-
роняє йому брати участь у судовому розгляді 
правового конфлікту, якщо він є таким. І в цій 
вимозі закону приховано глибокий смисл право-
суддя, його сутність – Феміда із зав’язаними 
очима не тільки для того, щоб не бачити позов-
ників, а й тому, аби вона не бачила конфлікту, й 
змушена була зважувати на своїх терезах усі по-
дані їй «за» і «проти». У зв’язку із цим необхідно 
відзначити, що серед багатьох суддів щодо юри-
дичного пізнання поширене утвердження, що 
юридичне пізнання являє собою розумову діяль-
ність, яка подібна на природничо-наукове дослі-
дження, а юридична подія, що піддається дослі-
дженню, існує об’єктивно» [1, с. 125]. 

Стрижневим питанням у такому разі постає 
вимога потенційної необхідності осягнення фак-
ту в судовому процесі в умовах повної відповід-
ності висновків суду об’єктивній дійсності. Од-
нак досягти цього виявляється надскладним за-
вданням. Це зумовлюється непоодинокими випа-
дками, коли певні відомості об’єктивно не під-
даються істинному відтворенню або коли деякі 
обставини, які безпосередньо спрямовують на 
правильне вирішення справи, приховані учасни-
ками судового розгляду, в результаті подання 
ними лише тих доказів, що вигідні для них у сві-
тлі їхніх вимог і заперечень. Долання таких тру-
днощів під силу лише спеціалісту, який є фахів-
цем своєї справи. Тут необхідна надважка праця 
серця та розуму для знаходження об’єктивності. 
Факт необхідно відчути. У зв’язку з цим справе-
дливе зауваження Е. Мурадьяна, що «рішення 
відносно ситуації відносин, проблем, які не були 
осягнуті суддею, при всій їх юридичній гладко-
сті, будучи некомпетентними, страждають фор-
малізмом і дискредитують правосуддя» [6]. Саме 
тому, на думку А. Бернюкова, виходячи з факти-
чного наявного матеріалу та прихованого існую-
чого, встановити, яке ж діяння мало місце на-
справді, – велике мистецтво [2]. У світлі сказано-

го особливого значення набуває в процесі розсу-
ду особа судді, його інтелектуальні якості, по-
чуття обов’язку, відповідальності, справедливос-
ті. У зв’язку із цим підготовка як кваліфікованих, 
так і високоморальних юристів повинна стати 
одним із пріоритетів державної політики у сфері 
освіти. При цьому до успіху можуть привести 
лише радикальні заходи, здійснювані в сукупно-
сті й одночасно. Вимогою сьогодення є запрова-
дження ретельного, за участю досвідчених суддів 
і психологів, професійного добору абітурієнтів, 
які вступають до юридичних вузів. Частину з них 
уже зі студентської лави потрібно готувати до ви-
конання нелегких суддівських обов’язків. Повинна 
бути значно посилена спеціалізація майбутніх суд-
дів, які не поверхово, а поглиблено будуть ознайо-
млені із судовою етикою та психологією, юридич-
ною соціологією й деонтологією, теорією аналізу 
суддівської діяльності. Крім того, таку категорію 
осіб потрібно навчати принципів організації судо-
вої влади, щоб, ставши суддями, вони чітко уявля-
ли собі роль суду в механізмі захисту прав і свобод 
людини, як і суть його взаємодії з іншими органа-
ми влади та посадовими особами. 

Висновок. Отже, аналізуючи все вищеска-
зане можна констатувати той факт, що у ході су-
дового розгляду інтерпретування постає як інди-
відуальне розуміння реальності у всій сукупності 
її мінливих процесів, подій, структур, відносин і 
вчинків; це осмислення ретроспекції минулої 
події, що лежить в основі справи, осягнення всіх 
обставин відповідно до того, як вони відбулися в 
дійсності, усвідомлення і формування однієї кар-
тини події, яка дає можливість відповісти на всі 
конкретні питання, що ставляться процесуаль-
ним законодавством перед суддею. Динаміка і 
суперечливість правової дійсності, постійна змі-
на свого ставлення до неї самої особистості, по-
родження нових цілей притягань, пізнання зна-
чущих ситуативних, нормативних, поведінкових 
явищ – усе це вимагає неперервної роботи свідо-
мості й думки, осмислення й переосмислення, тоб-
то інтерпретування. Блокування такої операції за 
загальним правилом неодмінно призводить до бло-
кування належного механізму правореалізації.  
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Summary 

Focuses on the role-sense judicial interpretation in retrospection understanding past events underlying 
the case, comprehending all circumstances according to how they were, in fact, the knowledge and the 
formation of a painting event will provide an opportunity to answer any specific questions imposed 
procedural law before a judge. 
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ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
 

Аннотация 
Акцентируется внимание на значении судейской интерпретации при познании ретроспекции 

прошлого события, лежащего в основе дела, постижении всех обстоятельств в соответствии с тем, 
как они произошли в действительности, осознании и формировании одной картины события, которая 
позволит ответить на все конкретные вопросы, относящиеся процессуальным законодательством пе-
ред судьей. 

Ключевые слова: судейское познания, интерпретация, герменевтический круг, правовое мышление. 
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СОЦІАЛЬНА ОСНОВА ІДЕАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ ПЛАТОНА АФІНСЬКОГО  
 

Досліджується соціальна база ідеальної держави Платона Афінського, видатної фігури у пантеоні вели-
ких давньогрецьких філософів. Аналізуються причини класового поділу суспільства та дається розгорнена ха-
рактеристика основних верств населення. 

Ключові слова: Платон, давньогрецька філософія, соціальні класи, державна влада, ідеальна держава, поліс. 
 
Постановка проблеми. Розробляючи вла-

сну теорію ідеальної держави, Платон у першу 
чергу піддав аналізові її соціальну базу, детально 
характеризуючи кожну суспільну верству як 
окремий феномен, так і у її взаємодії з іншими 
групами соціуму. Фактично аналіз соціальної 
бази державного утворення склав основу розроб-
ки концепції ідеальної держави у її платонівсь-
кому викладі, а тому дослідження цієї проблема-
тики було основоположним для формування 
державно-правових поглядів мислителя та є від-
правним пунктом у процесі дослідження його 
філософської спадщини. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідженням творчості Платона Афінського 
займався цілий ряд видатних учених-філософів, 
правознавців, політологів. У процесі написання 
статті використовувалися твори М.Я.Грота [4], 
С.В.Пролєєва [11], К.Форлендера [17], Е.Д.Фро-
лова [18], В.С.Нерсесянца [8], М.Н.Разумовича 
[13], Б.Рассела [14], В.В.Соколова [15], 
С.Я.Лурьє [6], В.Ф.Асмуса [3], М.С.Трубецького 
[16], А.Ф.Лосєва [5], А.А.Тахо-Годі [5] та ін. 

Мета статті – аналіз філософсько-соціаль-
них і державно-правових поглядів Платона Афін-
ського на соціальну базу ідеальної держави. 

Виклад основного матеріалу. Досліджен-
ню питань державного та суспільного устрою Пла-
тон присвячує три діалоги – «Держава», «Політик» 
і «Закони», у яких філософ репрезентує свій проект 
суспільного та державного устрою. Як слушно за-
значав С.В.Пролєєв, у платонівських діалогах пе-
ред нами постає не стільки чиста ідея держави, скі-
льки ідеальна держава [11, с.345]. 

В епоху Платона найпоширенішою фор-
мою державного ладу була полісна система, коли 
окремо взяте місто асоціювалося з державним 
утворенням. Тому філософ у своїй праці «Дер-
жава», торкаючись проблем формування міста-
держави, фактично досліджував проблеми фор-
мування властивих цій формі інституцій. Поліс, 
за Платоном, утворюється тоді, коли суспільство 
переходить на якісно новий рівень господарю-
вання, який характеризується збільшенням про-

дуктивності праці, як результат удосконалення 
знарядь виробництва, внаслідок чого з’явився 
надлишковий продукт. Завдяки цьому процесові 
проходить суспільний розподіл праці, при якому 
виникає взаємна потреба обміну між виробника-
ми різноманітної продукції суспільного спожи-
вання. Філософ обґрунтовує необхідність суспі-
льного поділу праці тими факторами, що в про-
цесі виробництва той чи інший індивід повинен 
займатися лише певною справою, що призводить 
до підвищення продуктивності праці. Але для 
будь-якого виробника, зосередженого на вигото-
вленні продукції тільки певного виду, життєво та 
споживчо-необхідні такі результати діяльності 
інших індивідів, як знаряддя праці, продукти ха-
рчування, одяг, взуття тощо. Дана обставина і 
служить соціально-консо-лідуючим фактором у 
процесі заснування та розвитку міста-держави.  

Філософ підкреслює, що поліси своїм 
утворенням фактично завдячують не здатності 
окремого індивіда, в силу спеціалізації приватно-
індивідуального виробництва, забезпечити себе 
та своїх співмешканців усім необхідним, унаслі-
док чого виникає гостра потреба наближення 
один до одного виробників для уніфікації проце-
су взаємообміну виготовленою продукцією, вна-
слідок чого і формуються міста. Тобто поліси 
виникають завдяки виробничим відносинам, а 
основною метою виникнення держави є створен-
ня сприятливих умов для обміну продукцією між 
її виробниками. Але у даному випадку постає 
певна проблема, пов’язана з тим, що індивід, за-
йнятий у сфері створення продукції певного ви-
ду, не може витрачати свій час на торгівлю нею, 
отож виникає певний суспільний прошарок, що 
займається наданням послуг, тобто дрібні торгі-
вці, до яких філософ відносить слабких тілом 
людей, які не придатні для виконання інших ви-
дів робіт. Платон також указує, що держава не 
зможе існувати ізольовано, адже виникає потре-
ба в ресурсах і сировині, яких немає на її терито-
рії, товарах, які не виробляються у місцевості, де 
розташовується поліс, а тому для нормального 
функціонування держави потрібні особи, які за-
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ймаються не виробництвом, а обміном, тобто 
купці. Відмітність між купцями та дрібними тор-
гівцями, за Платоном, полягає у тому, що перші 
займаються міжполісним обміном товарами, а 
другі – внутрішньополісним. Також Платон об-
ґрунтовує необхідність використання праці най-
маних робітників. З приводу формування зазна-
чених позицій філософа, К.Форлендер зазначав, 
що вже на самому початку у своїх історично-
філософських роздумах про походження та роз-
виток держави Платон виступає як реаліст. Він 
без усіляких застережень визнає господарську 
основу держави, виводить її виникнення із чисто 
економічних потреб [17, с.103]. 

Співіснування великої кількості індивідів 
передбачає не тільки задоволення власних по-
треб, але й виступає каталізатором формування 
та розвитку соціальних відносин і зв’язків, суспі-
льно-регулятивних утворень, вироблення певних 
правил співжиття, втілення яких і призводить до 
появи властивих державним організмам інститу-
цій [9, с.130-133; 2, с.396]. Фактично на початко-
вих етапах формування держави Платон не виді-
ляє суспільного класу, чи певної соціальної гру-
пи, представники яких наділялися б владними 
повноваженнями, військовими чи поліцейськими 
функціями. На стадії зародження державного 
організму життєво необхідні, на думку філософа, 
диференційовані виробники різноманітної соціа-
льно необхідної продукції, дрібні торгівці, купці, 
транспортники (зокрема моряки, зайняті у сфері 
товарного перевезення) та наймані працівники. З 
часом соціуму набридає простий та розмірений 
спосіб життя, внаслідок чого виникають потреби 
не тільки у предметах та засобах першої необ-
хідності – їжі, одязі, взутті, а й з’являються праг-
нення щодо отримання у власність надлишкових 
предметів, розкоші, що призводить до необхід-
ності розширення кордонів держави та попов-
нення її соціальної бази представниками різно-
манітних соціальних груп, потреби у яких не ви-
никало в часи існування простої державної фор-
ми (Держава, 373а-е) [9, с.134-135]. До таких со-
ціальних прошарків філософ відносить мислив-
ців, митців, підрядників, учителів, вихователів, 
служниць, перукарів, кулінарів і кухарів. Навіть 
для утримання такої маси населення ресурсна 
база країни буде недостатньою. У результаті 
цього виникає нагальна потреба в розширенні 
підконтрольних державі територій, з одного бо-
ку, та протистояння загарбницьким зазіханням, 
які виникають у сусідніх державних утвореннях, 
що неминуче призведе до військової конфронта-
ції. 

Філософ зазначає, що головною причиною 
соціальних негараздів та бід є війна, а підставами 
її виникнення виступають ненаситні потяги на-
селення держави до розкоші та надмірностей.     
З даного положення випливає теза про те, що при-
чиною війни, як основи соціальних негараздів, ви-
ступає не що інше, як приватна власність, прагнен-
ня володіння якою у надмірній кількості й призво-
дить до виникнення військових конфліктів. Але 
для ведення військових дій – чи то з метою захисту 
власних рубежів, чи загарбання чужих територій, 
необхідною умовою є наявність у державі військо-
вої сили (Держава, 373е) [9, с.135-136]. 

Зазначена умовна обставина вимагає по-
тужного фінансування, яке проявляється у дода-
ткових державних витратах, адже військові, для 
досконалого оволодіння мистецтвом ведення бо-
йових дій та підтримки власної майстерності на 
відповідному рівні, повинні займатися тільки 
своєю справою. А це вимагає вилучення зі сфери 
матеріального виробництва у державі значної 
кількості найбільш працездатного населення, 
діяльність якого під час несення військової слу-
жби ніяк не спричиняє появи нової продукції чи 
надання послуг, а утримання цієї маси воїнів по-
вністю лягає на плечі простих виробників. 

Розвиваючи тези з приводу виховання вої-
на, Платон приходить до думки про необхідність 
управління ним з боку держави. За уявленнями 
Платона, потреба в управлінському апараті ви-
никає тільки на завершальному етапі формуван-
ня держави. Ставлячи в основу формування та 
функціонування державного організму наявність 
продуктивних сил і виробничих відносин, він 
підводить матеріальний базис під основи форму-
вання державних інституцій. Надбудовою над 
виробничими силами мислитель вважає сферу 
послуг (дрібні торгівці, купці, транспортники, 
морські перевезення, наймані робітники). І вже 
на даному етапі формування держави, згідно з 
поглядами філософа, фактично формується його 
ідеальна, без інституту примусу, без військової си-
ли, без управлінського апарату та законодавства, 
держава, громадяни якої можуть спокійно викону-
вати свої соціально-важливі функції та насолоджу-
ватись життям. Але основною умовою існування та 
функціонування ідеальної держави є те, щоб усі її 
громадяни належали до числа хороших людей 
(Держава, 347d) [9, с.104], які усвідомлюють своє 
соціальне призначення та беззаперечно і чітко до-
тримуються правил полісного співжиття.  

Платон прийшов до висновку, що грома-
дяни держави, піддавшись власним жадібним 
пристрастям, не задовольняться наявними в них 



Соціальна основа ідеальної держави Платона Афінського 

52 Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 628. Правознавство. 

достатніми для нормального існування ресурса-
ми і вектор їхніх прагнень набуде споживацького 
напрямку. Проявом цього процесу буде зростан-
ня суспільних потреб, жадоба набуття у влас-
ність предметів розкоші, що викличе необхід-
ність залучення нових матеріальних та людських 
ресурсів для задоволення новопосталих потреб 
населення полісу. Але вказаних ресурсів у дер-
жаві може бракувати, виходячи з того, що площа 
полісу та належних йому територій у часи Пла-
тона була невеликою. 

Соціально-споживацькі фактори буття на-
селення держави призводять до того, що вихід із 
цієї складної ситуації лежить у площині заволо-
діння необхідними ресурсами за рахунок інших 
держав, у першу чергу – сусідів. Платон припус-
кає, що зазначені фактори неодмінно виникнуть і 
в інших державних утвореннях, які також будуть 
прагнути їх реалізувати за рахунок своїх сусідів. 
Виникає неоднозначна ситуація, коли держава 
стикається як з проблемою захоплення необхід-
ної ресурсної бази в сусідніх державних утво-
реннях, так і з необхідністю захисту власних, 
наявних у неї цінностей від зазіхань з боку тих 
таки ж сусідів, тобто з проблемою ведення війсь-
кових дій як у порядку оборони, так і нападу. 

Для забезпечення цієї стратегічно важли-
вої та життєво необхідної для держави потреби, 
першочерговим є створення власних військових 
формувань, які будуть виконувати функції як 
охорони рубежів держави, так і захоплення сусі-
дніх територій з метою заволодіння додатковою 
ресурсною базою. Але формування війська, як 
уже зазначалося, потребує вилучення зі сфери 
суспільного виробництва та надання послуг до-
сить значної кількості найбільш працездатного 
населення – воїнів, яких потрібно навчати не 
тільки володінню військовим мистецтвом, але й, 
на думку мислителя, піддавати певному ідеоло-
гічно-патріотичному вихованню за допомогою 
поетики та міфів. 

Саме ж існування в державі високооргані-
зованої озброєної сили, яка б належала вже до 
вищої соціальної категорії громадян у порівнянні 
з первісними суспільними прошарками, стає ка-
талізатором виникнення певного соціального 
напруження в державі. Тому мислитель пропонує 
утримувати військових від спокуси терору відно-
сно власного цивільного населення за допомо-
гою особливого виховання особового складу вій-
ськових підрозділів. Але розуміючи всю склад-
ність цього процесу та усвідомлюючи, що вико-
ристання одних лише морально-етичних факто-
рів буде недостатнім, філософ пропонує також 

підійти до вирішення цієї проблеми за допомо-
гою досить специфічного матеріального стиму-
лювання воїнів. Платон пропонує облаштовувати 
житло та побут воїнів, наголошуючи при цьому 
на недопустимості приватної власності у війсь-
ковому середовищі, та навіть усунення можливо-
стей для накопичення будь-яких матеріальних 
цінностей воїнами. Необхідні засоби існування 
вони повинні були отримувати від населення як 
оплату за їх охорону. Військові припаси заготов-
лялися з розрахунку достатності для нормально-
го функціонування військових підрозділів протя-
гом одного року. Суворо заборонялося зберігати 
надлишки. Передбачалося також спільне харчу-
вання та проживання воїнів.  

Також Платон зазначав, що у представни-
ків військової спільноти потрібно виховувати 
відразу до золота, вказуючи на достатність цього 
металу у їхніх душах. У цих своїх судженнях фі-
лософ доходить до крайнощів у формі повної 
заборони воїнам не тільки торкатися золота та 
срібла (Держава, 416е) [9, с.186-187], а й перебу-
вати з дорогоцінними металами під одним дахом. 
Саме у цих жорстких правилах філософ вбачав 
запоруку збереження держави.  

Формуванню та функціонуванню військо-
вої спільноти Платон у процесі розробки власної 
теорії ідеальної держави надавав неабиякого зна-
чення. Не залишив він поза своєю увагою й осо-
бисту сферу життя стражів, указуючи на фактор 
спільності їхніх жінок та дітей.  

Виходячи з міркувань про те, що як чоло-
вік, так і жінка можуть виконувати одні й ті ж, 
або подібні функції у всіх сферах людської дія-
льності, філософ зазначає, що дружини стражів 
повинні також нести військову службу. Продов-
жуючи розвиток цієї думки, Платон указує, що 
жінки воїнів повинні бути спільними, а відповід-
но також спільними повинні бути і діти, причому 
як батьки, так і їх потомство не повинні були 
знати один одного (Держава, 457d) [9, с.232]. 
Виходячи із принципу корисності даного факту 
для держави в цілому, філософ пропонує на ос-
нові закону відбирати не тільки найбільш здат-
них для військової служби чоловіків, але й жі-
нок. На нашу думку, мислитель фактично запро-
понував на державному рівні ввести селекцію 
військової верстви населення. Але, розуміючи 
всю соціальну небезпеку, яка крилася у цих за-
думах, зазначав, що дані дії повинні проводитися 
в умовах таємності, щоб не внести смуту до лав 
військових. Правитель повинен також піклувати-
ся про те, щоб населення держави не збільшува-
лося і не зменшувалося, тобто знаходилося у ме-
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жах певної числової пропорції, звичайно, з ура-
хуванням втрат від хвороб, ведення військових дій 
тощо. У випадку зменшення населення держава 
втрачає власні людські ресурси і стає більш слаб-
кою та вразливою у процесі протистояння зазіхан-
ням з боку сусідів. Збільшення ж населення викли-
че потребу збільшення матеріально-сировинної 
бази для його утримання, а це неминуче призведе 
до необхідності ведення загарбницьких війн, що є 
неприпустимо для платонівської держави. 

Правитель, на думку мислителя, також по-
винен був дбати про те, щоб найбільш видатні 
особи з числа військових залишили по собі як-
найбільше потомства. Дитина повинна була пе-
редаватися під опіку спеціальних посадовців, які 
могли належати як до чоловічої, так і до жіночої 
статі. Одразу після народження потомство хоро-
ших батьків направлялося до спеціальних ясел 
під піклування годуальниць, а потомство гірших 
батьків, або тих, які мали фізичні вади, – відпра-
влялося до недоступного таємного місця. Отже, 
за основу даної селекції Платоном було обрано 
тільки фізичні дані батьків і потомства. Цікаве й 
те, що спільність дружин та дітей він передбачав 
тільки для представників класу стражів. На нашу 
думку, зазначені ідеї Платона спрямовувалися не 
тільки на створення ідеального війська, предста-
вники якого будуть розвинені тілесно та духов-
но, але й несуть у собі консолідуючу морально-
етичну цінність. Звичайно, спільність дружин та 
дітей воїнів на перший погляд здається амораль-
ним явищем, але факт незнання воїном свого по-
томства, а нащадками – своїх батьків, призво-
дить до того, що окремий індивід, який входить 
до соціальної структури зазначеного суспільного 
класу, фактично буде сприймати всіх членів цієї 
групи як власних кровних родичів. А це є важли-
вим соціальним фактором у військовому середо-
вищі, адже факт кровного споріднення підносить 
не тільки бойовий дух воїна, але й служить при-
чиною підвищення боєздатності війська, робить 
монолітно-зв’язаним його контингент, що неод-
мінно призводить до зміцнення військової могу-
тності держави. Також варто наголосити й на 
етичному компоненті даної проблематики, адже 
саме військові, в силу виконання ними специфі-
чних державних функцій, піддаються найбільшій 
небезпеці, яка загрожує їхньому життю, а відпо-
відно, смертність і каліцтво серед цієї категорії 
громадян є найбільшими. Тому в разі смерті вій-
ськового морально-психологічним переживан-
ням піддаються не окремі члени його родини, а 
всі індивіди, що належать до цієї суспільної ка-
тегорії. Відповідно, і всі їх дії будуть спрямовані 

на відвернення загибелі стража, а в разі її на-
стання – виникне бажання помститися ворогові, 
яке також позитивно впливає на підвищення боє-
здатності війська.  

На наш погляд, ідеалами для мислителя в 
процесі формування його поглядів на існування 
суспільної групи військових у державі були до-
рійські основоположні принципи організації та 
функціонування військових підрозділів, які 
знайшли своє широке застосування у Спарті. Не-
дотримання зазначених правил веде до процесу 
майнової диференціації серед військових, нас-
лідком якого є виникнення ворожнечі не тільки 
між представниками цього стану, але й викличе 
неприязні стосунки щодо нижчих соціальних 
груп. Усе це неминуче призведе, на думку Пла-
тона, до неналежного виконання військовими своїх 
обов’язків, втрати боєздатності, результатом чого 
буде неминуча загибель держави (Держава, 417a-b) 
[9, с.187]. Для подолання цих негативних факторів 
та недопущення їх виникнення мислитель пропо-
нує запровадити інститут державного управління. 
Тобто управлінська верства суспільства, на думку 
філософа, виникає лише на завершальному етапі 
формування державного організму. 

Шукаючи шляхи розв’язання цієї пробле-
ми, Платон ставить питання: «Хто ж із громадян 
повинен правити, а хто знаходитись під управ-
лінням?» (Держава, 412b) [9, с.181] Спочатку 
філософ висуває гіпотезу про те, що: по-перше, 
правити повинні особи старшого віку, а молод-
шого, – знаходитись під управлінням; по-друге, 
владними функціями повинні наділятися не всі 
представники старшого покоління, а лише най-
кращі. У даному випадку філософ відштовхував-
ся від загальноприйнятого судження про те, що з 
віком людина набуває досвіду, а значить, стає 
мудрішою, тобто вік у даному випадку служить 
ознакою її готовності виконувати управлінські 
функції у державі, хоча сформульоване заува-
ження мислителя про те, що не всі старші індиві-
ди повинні наділятися владними повноваження-
ми, а лише найкращі, ставить під сумнів твер-
дження, що вік людини є ознакою мудрості. То-
му в подальшому Платон приходить до досить 
цікавого висновку, вказуючи, зокрема, на те, що 
якщо громадяни (які будуть наділятися владними 
повноваженнями) повинні бути кращими зі 
стражів, значить, ними будуть ті, хто найбільш 
придатний для охорони держави та наділений 
розумінням і здібностями, а крім того ще й про-
никнутими піклуванням про державу (Держава, 
412d-e) [9, с.181]. У даному випадку ми фактич-
но можемо констатувати факт того, що суспіль-
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ний прошарок державних управлінців, на думку 
філософа, генерується із найкращих представни-
ків класу воїнів, безапеляційно зазначаючи, що 
державна влада похідна від влади військової. 
Тобто наслідком прагнень громадян до розкоші 
та надмірства є створення військової сили, а 
державна влада вже повністю походить із остан-
ньої. До прошарку державних управлінців, на 
думку Платона, в обов’язковому порядку потріб-
но залучати тих вихідців із табору військових, 
котрі за мету свого життя обрали прагнення рев-
ного служіння користі держави і які б у жодному 
разі не погодилися діяти супротив неї (Держава, 
412е) [9, с.181]. У даному випадку можна спо-
стерігати процес певної соціальної селекції під 
час формування вищих суспільних класів. Зок-
рема із середовища ремісників, торгівців, земле-
робів, купців, тобто найнижчого соціального 
класу, шляхом відбору кращих представників 
формується клас воїнів – охоронців держави. А 
вже завдяки відборові кращих представників вій-
ськового класу – формується клас державних 
управлінців, до складу якого апріорі входять 
найкращі представники держави.  

Розуміючи часткову хибність свого при-
пущення щодо формування управлінського апа-
рату держави з представників старшого поколін-
ня завдяки набутій ними з плином років мудрос-
ті, Платон виводить тезу про те, що управлінські 
якості та благородні задатки можуть проявлятися 
у людини більш раннього віку, тобто набувають-
ся вони не лише з плином часу, але й можуть бу-
ти закладені у душу індивіда від народження або 
у процесі виховання до його свідомості. Тому 
мислитель зазначає, що під час відбору управ-
лінських кадрів за ознаками вказаних чеснот, 
уже не потрібно зважати на вік претендента, а 
лише на його особисті якості (Держава, 412е) [9, 
с.182]. Тобто мислитель приходить до думки, що 
вік особи та її інтелектуально-патріотичний по-
тенціал не взаємопов’язані, а досягнення певного 
віку не є ознакою мудрості людини та її віддано-
сті справі служіння державі. 

Визначивши суспільні класи полісу, Пла-
тон виводить загальну формулу про те, що насе-
лення полісу походить із землі держави, наголо-
шуючи, що всі індивіди, які її населяють, 
пов’язані братніми узами та зобов’язані оберіга-
ти рідну землю-матір. Але, розуміючи необхід-
ність логічного пояснення поділу населення на 
соціальні групи, Платон починає використовува-
ти у процесі побудови своєї теорії певні соціаль-
но-диференціюючі фактори. Зокрема, проголо-
шуючи аксіому про єдине походження всіх гро-

мадян із землі, він зазначає, що саме формування 
людини – це справа Божих рук. Під час створен-
ня людей Творець додав золота до осіб, які здат-
ні правити, і тому вони найбільш цінні, до складу 
їх помічників Бог додав срібла, а залізо та мідь – 
додав до складу землеробів і різних ремісників 
(Держава, 415а) [9, с.184]. За допомогою даної 
алегорії Платон чітко поділяє все населення по-
лісу на три категорії – правителів (соціальне зо-
лото), їх помічників, тобто охоронців і воїнів 
(срібло), і землеробів та ремісників (залізо та 
мідь). Але в той же час мислитель не перетворює 
ці соціальні групи у закриті касти, попасти до 
складу яких можна лише за народженням. Він 
зазначає, що у середовищі «золотої» спільноти 
може народитися «срібне» потомство, а у колі 
«срібної» соціальної групи можуть з’явитися на 
світ «золоті» нащадки, те ж саме може статися у 
«залізо-мідній» общині (Держава, 415b) [9, 
с.184]. Тому філософ закликає до бережливого 
ставлення до наймолодших членів суспільства з 
метою виявлення «домішків» у душі дитини.       
І якщо потомство народиться з «домішками» за-
ліза чи міді, не потрібно до нього виявляти про-
яви жалю, а вчинити згідно з його природними 
задатками, тобто відносити до числа землеробів і 
ремісників. Якщо ж у «мідно-залізному середо-
вищі народиться дитина, у душі якої «буде вияв-
лене золото чи срібло», то її потрібно цінувати і з 
пошаною перевести до середовища воїнів (сріб-
ло) чи правителів (золото). Розробляючи теорію 
поділу населення держави на окремі класи та ви-
значаючи їх повноваження і місце у соціально-
політичній структурі полісу, Платон говорить 
лише про представників вільного населення, 
яких називає громадянами, та зовсім не звертає 
уваги на досить чисельний соціальний прошарок 
невільників, яких узагалі не зараховує до соціа-
льної структури полісу.  

Висновки. Соціальна база полісної держа-
ви – це суспільні стани, які являють собою не 
закриті касти, а класи суспільства. Кожна людина 
належить до якогось класу, відповідно до її індиві-
дуальних здібностей та умов розвитку. До першого 
стану Платон відносив найвищих правителів і фі-
лософів, до другого – охоронців і воїнів, які в дер-
жаві відіграють силову роль, до третього стану фі-
лософ відносив купців і ремісників, обов’язки яких 
він убачав у створенні засобів для існування усім 
жителям держави. Уже звідси випливає, що полі-
тичний ідеал Платона був інтелектуально-аристок-
ратичним [4, с.161-163]. 

Мислитель убачав у побудові ідеальної 
держави, за власними уявленнями, реалізацію 
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одного з основоположних принципів досягнення 
справедливості, який полягає у тому, щоб не 
створювати ідеальні умови існування лише од-
ному суспільному прошарку, роблячи тим його 
щасливим, а розповсюдити цю соціальну цін-
ність на державу в цілому, фактично проповіду-
ючи створення держави загального, всеохоплю-
ючого щастя та благоденства, розраховуючи в 
такий спосіб досягти справедливості у найвищо-
му її прояві. Тобто в процесі побудови ідеальної 
держави, за уявленнями філософа, можна досяг-
нути загальносоціального ідеалу у формі всеохо-
плюючого щастя, найвищим проявом якого є па-
нування справедливості. Фактично вказуючи на 
те, що щастя полягає у досягненні справедливос-
ті, Платон ставить знак рівності між цими двома 
філософсько-правовими поняттями. 
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Социальная основа идеального государства Платона Афинского 
Аннотация 

Исследуется социальная база идеального государства Платона Афинского, выдающейся фигуры в панте-
оне великих древнегреческих философов. Анализируются причины классового деления общества и дается раз-
вернутая характеристика основных слоев населения. 
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Досліджуються відносини німецького й австро-угорського військового командування з українськими 

урядами в галузі судочинства у їхній історичній та юридичній еволюції, аналізуються особливості військового 
судочинства держав Четверного союзу на території України в 1918 р. 
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Постановка проблеми. Правова оцінка 

здійснюваного на території України у 1918 році 
військового судочинства Центральних держав є 
надзвичайно цікавою для характеристики держа-
вотворчих пошуків української політичної еліти 
на завершальному періоді діяльності Централь-
ної ради та у добу Гетьманату. Розгляд і вивчен-
ня особливостей правового оформлення діяльно-
сті на землях України судових органів військо-
вих місій Четверного союзу та поширення їх 
юрисдикції на українських громадян є одним із 
ключів до загальної оцінки правового режиму 
перебування цих, формально дружніх, військ на 
території нашої держави у 1918 році. Тож дослі-
дження діяльності судових органів Центральних 
держав дозволить сформувати найбільш повну й 
об’єктивну картину правової реальності періоду 
Центральної ради та Гетьманату. 

Ступінь наукової розробки проблеми. Ті-
єю чи іншою мірою до питання встановлення на 
території України військово-польових судів ар-
мій Четверного союзу у своїх дослідженнях зве-
рталися О.В. Тимощук, В.І. Головченко та 
В.Ф. Солдатенко, О.О. Кураєв, Н. В. Кришина та 
інші. Разом з тим, більшість дослідників періоду 
державотворчих пошуків 1917-1921 рр. питанням 
діяльності військових судових органів держав 
Четверного союзу відводять незначну увагу, що 
зазвичай обмежується цитуванням наказу 
фельдмаршала Ейхгорна від 25 квітня 1918 р. № 
21 про поширення юрисдикції німецьких війсь-
ково-польових судів на українських громадян. 
Це служить обґрунтуванням положення про за-
силля німецької військової адміністрації та її 
провідну роль у здійсненні Гетьманського пере-
вороту. Разом із тим, науковці зазвичай випус-
кають, щонайменше, правову підставу аналогіч-
ного поширення юрисдикції військово-польових 
судів Австро-Угорщини, а також подальшу долю 
відносин судових органів Союзників із українсь-
кими громадянами та національними судами. 
Практично не згадується характер проваджува-

ного судочинства. На ці та інші питання й буде 
спрямована наша наукова розвідка. 

Виклад основного матеріалу. У відповідь 
на відозви представників Української Централь-
ної Ради до народів Німеччини та Австро-
Угорщини (січень – лютий 1918 р.), на територію 
України, під приводом захисту від великоросій-
ської більшовицької експансії, у другій половині 
лютого 1918 р. введено війська держав Четвер-
ного союзу. Загалом контингент, що прибув на 
допомогу нечисленним військам УНР, складався 
із шести німецьких і чотирьох австро-угорських 
корпусів загальною чисельністю понад 450 тис. 
багнетів. При штабах корпусів, дивізій та окре-
мих частин як німецьких, так і австро-угорських 
військ існували військово-польові суди, підсуд-
ності яких за законами своїх імперій підлягали 
всі кайзерівські та цісарсько-королівські офіцери 
і солдати, а також бранці військового супротивни-
ка і кримінальні злочинці з числа цивільного насе-
лення окупованих країн [1, с. 339]. Зрозуміло, що 
громадяни УНР не підлягали юрисдикції цих судо-
вих органів, оскільки були населенням формально 
союзної до Центральних держав держави. 

Відносини українського населення із війсь-
ками держав Четверного союзу, від самого при-
ходу німецько-австрійських армій, були доволі 
напруженими. Недоброзичливе ставлення місце-
вих жителів до нових союзників пояснюється з-
поміж іншого й такими факторами, як несвоєча-
сне роз’яснення Центральною Радою причин і 
мети появи збройних формувань, які ще нещода-
вно представляли ворожі держави; відсутність 
єдиного механізму постачання прибулих військ, 
що призводило до вимушеного врегулювання 
цих питань на розсуд керівництва окремих фор-
мувань; пропаганда серед населення з боку опо-
зиційних до Центральної Ради політичних сил 
тощо. Пом'якшенню конфронтації не сприяли 
тенденції до скорочення посівних площ, тоталь-
не небажання селян приступати до посівної кам-
панії в умовах невизначеності питання про земе-
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льну власність. Усе це сприймалося німецько-
австрійською військовою адміністрацією як са-
ботаж зобов’язань по забезпеченню продовольс-
твом, які взяла на себе Центральна Рада у ході 
переговорів у Брест-Литовську. 

Бажаючи запобігти серйозним ексцесам у 
разі зростання напруженості у відносинах із на-
селенням і намагаючись гарантувати безпеку 
власним збройним силам, навіть усупереч полі-
тиці власного уряду, командування німецьких 
частин вдавалося до роззброєння мешканців 
українських територій [2, с. 46]. Такі акції регла-
ментувалися та здійснювалися на підставі відпо-
відних наказів німецьких комендантів українсь-
ких міст. Наприклад, установлювалося, що за збе-
рігання холодної і вогнепальної зброї, амуніції, 
ручних гранат та вибухових речовин без дозволу 
німецьких властей місцеві мешканці підлягають 
смертній карі [3, Арк. 12, 42, 185; 4, Арк. 3]. 

Утім, на початку весни 1918 р. німецьке 
військове командування поводилося досить обе-
режно, намагаючись не йти у відкриту конфрон-
тацію з українським урядом і пояснюючи засто-
сування сили вимушеними заходами для бороть-
би з більшовицькими угрупованнями та потре-
бами самозахисту німецьких військ. У той же 
час, збройні формування Австро-Угорщини, що 
перебували на межі продовольчої кризи й гостро 
потребувала поставок продуктів, з санкції Відня, 
діяли більш жорстко. 

Переломним у політиці військового коман-
дування Німеччини вважається день 19 березня, 
коли генерал В. Гренер, «сірий кардинал» німе-
цької місії в Україні, виступив із різкою крити-
кою свого дипломатичного відомства за нама-
гання ставитись до українського уряду як до рів-
ного партнера і з вимогою узяти приклад з авст-
рійців, які широко застосовували реквізиції збі-
жжя та запровадили практику смертної кари що-
до місцевого населення [5, с. 283]. 

За два дні, 21 березня 1918 р., опубліковано 
розпорядження керуючого німецькими військами 
А. фон Лінзінгена про запровадження на терито-
рії України законів воєнного часу та смертної 
кари. Серед порушень, які підлягали покаранню, 
називалися: невиконання військової присяги, 
шпіонаж, державна зрада, порушення публічного 
спокою, заклик до повстання і т.п. [6, с. 64-65].  

Міністр судових справ УНР М. С. Ткаченко 
уже 23 березня відповів на розпорядження 
А. фон Лінзінгена про запровадження законів 
воєнного часу та розширення юрисдикції війсь-
ково-польових судів, циркуляром до прокурато-
рів окружних судів, у якому, зокрема, нагадував, 

що іноземні суди не мають законної сили в УНР, 
для суду над громадянами держави існує система 
загальних судів та військових судів при комен-
дантах військових частин. Міністр окремо від-
значив, що німецькі військово-польові суди мо-
жуть судити лише своїх військових. «Для пока-
рання злочинців – мешканців Республіки, згідно 
з військовим станом, існують військові револю-
ційні суди при Українських Військових Комен-
дантах, до яких німецькі та австрійські власті і 
мають представляти злочинців мешканців Рес-
публіки» [7, Арк. 22]. Підсумовуючи, М. С. Тка-
ченко прямо вказав, що «засуджування німець-
кими й австрійськими судами громадян УНР є 
втручання в законну судову власть і тому є без-
законним вчинком» [8, Арк. 1].  

Німецькі та австрійські відомства постави-
лись надзвичайно негативно до видання цього 
циркуляру. Зокрема, Д. І. Дорошенко згадує, що 
за 3 дні, 26 березня 1918 р., головне німецьке ко-
мандування в Україні заявило протест як проти 
тону і форми циркуляру, так і проти того, що та-
кий циркуляр було видано без попереднього вия-
снення справи і порозуміння із німецькими влас-
тями [9, с. 17]. С.П. Шелухін, представник партії 
соціал-федералістів і наступник М. C. Ткаченка 
на посаді міністра юстиції, пізніше докладав ря-
ду зусиль, щоб загладити «негарне враження» від 
цього документа. 

Дослідники проблематики Головченко В.І. 
та Солдатенко В.Ф. указують, що роз’яснення 
про неправомірність такого роду дій військової 
адміністрації Союзників надавалося також і 
МВС УНР. Проте німецькі та австрійські війсь-
ково-польові суди продовжували виносити смер-
тні вироки щодо громадян УНР [10, с. 202]. Так,  
у Миколаєві німецьким військово-польовим су-
дом 4 особи було засуджено до смертної кари за 
зберігання зброї і патронів [11, с. 79-80]. 13 жи-
телів було засуджено за зберігання зброї у Хар-
кові [12, с. 41]. Німецькими властями був зааре-
штований навіть неповнолітній учень 8 класу 
Одеської 2-ї гімназії, Дмитро Кобзев, у квартирі 
якого знайшли дві рушниці [13, Арк. 258]. 

Окремі вияви нехтування державним зако-
нодавством УНР німецько-австрійською війсь-
ковою юстицією усе ж вдавалося припинити. 
Так, у зв’язку зі смертними вироками дванадця-
тьом мешканцям Херсона була утворена спеціа-
льна слідча комісія Центральної Ради на чолі із 
сіоністом Мойсеєм Гіндесом, але її вимоги ска-
сувати чи відкласти виконання присуду коман-
дир дислокованої в місті 11-ї дивізії австрійський 
генерал фон Мец відхилив. Тоді М. Гіндес на-
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правив телеграми М. С. Грушевському, В.О. Го-
лубовичу й членам уряду УНР. Голова Ради На-
родних Міністрів УНР негайно (вночі) звернувся 
телеграмою до командувача австрійських військ 
фельдмаршала Е. Бем-Ермолі й телеграфував 
послові графу Й. Форгачу. Лише після цього  
вирок скасували [14]. 

Зазначимо, що загальна картина подій за-
лишалась невтішною – німецька військова адмі-
ністрація поступово перебирала на себе функції 
судової системи [15, с. 53-62.]. 

Втім, ситуація на «ввіреній» союзним армі-
ям території із кожним днем загрожувала вийти 
з-під хисткого контролю. Момент вимагав рішу-
чих дій. 24 квітня 1918 р. у Києві відбулась нара-
да вищих німецьких і австро-угорських військо-
вих та дипломатичних посадовців. Зокрема, були 
присутні генерал-лейтенант В. Ґреннер, німець-
кий посол в Україні барон А. Мумм, австрійсь-
кий посол граф Й. Форґач, німецький військовий 
аташе Штольценберг, австро-угорський військо-
вий аташе майор Флейшман та урядовець війсь-
кового посольства Принцінг [9, с. 30]. На зустрі-
чі обговорювалось вироблення спільної лінії по-
ведінки у ситуації, що склалась в Україні. Серед 
іншого, сторони дійшли згоди щодо майбутнього 
судоустрою на території України, який мав базу-
ватись на таких засадах: а) Для усіх вчинків і 
злочинів супроти союзних військ установлюють-
ся німецькі та австро-угорські польові суди; б) 
українська юстиція має бути захищена від терору 
будь-яких політичних організацій; в) у разі від-
сутності в Україні відповідних військових судо-
вих законів, мають застосовуватись закони 
Центральних держав [9, с. 30-31]. 

Повний перелік із восьми вимог до 
Центральної Ради було передано голові Ради На-
родних Міністрів В. О. Голубовичу. Прем’єр-
міністр УНР попросив два дні на роздуми 
[5, с. 295]. Того ж дня ці засади були узгоджені 
на зустрічі генерал-лейтенанта В. Ґренера із 
П. П. Скоропадським, у ході обговорення умов 
підтримки німецьких і австро-угорських військ у 
разі успішного здійснення генералом Скоропад-
ським державного перевороту. 

Формальним приводом для активізації зу-
силь стало викрадення підлеглими Міністра вну-
трішніх справ УНР М. С. Ткаченка єврейського 
банкіра А. Доброго, який активно співпрацював 
із німецькими військами. Зауважимо, що навіть в 
оцінках самих німецьких представників в Украї-
ні ця подія визнавалася «досить незначною». 

Утім, привід було знайдено. Німецький по-
сол А. Мумм звернувся до прем’єра В.О. Голубо-

вича з вимогою відшукати А. Доброго та покара-
ти людей, які його викрали. Коли ж протягом 
доби цього не було виконано, а,  за повідомлення-
ми агентів, участь уряду УНР у афері із викраде-
ним банкіром ставала усе більш правдоподібною, 
ген. В. Ґренер запропонував фельдмаршалу видати 
наказ, згідно з яким усі злочини проти суспільного 
порядку каратимуться лише особливими німець-
кими польовими судами [16, с. 53-54]. 

Результатом стало підписання 25 квітня 
1918 р. головнокомандуючим німецькими війсь-
ками в України генерал-фельдмаршалом Г. фон  
Ейхгорном Наказу № 21. Ним німецькі військо-
во-польові суди оголошувалися фактично ви-
ключними органами кримінальної юстиції на 
всій території країни, «де тільки перебувають 
німецькі війська». Документ містив чотири осно-
вні пункти:  

1. Виключно особливому німецькому 
польовому суду підлягають усі вчинки проти 
громадського порядку, а також злочини проти 
німецьких і союзних військ, як і проти всіх осіб, 
що до них належать. 

2. Заборонено будь-яке порушення публіч-
ного спокою, до якого також віднесено «вуличні 
збіговища». 

3. Заборонена усна та друкована агітація. 
Часописам, що публікуватимуть інформацію та-
кого характеру, загрожуватиме закриття. 

4. Констатувалось продовження діяльності 
українських судових установ, у обсязі, що не су-
перечить першому пункту.  

Наказ вступав у дію негайно, після опублі-
кування. Виконання наказу покладалося на штаб 
27 армійського корпусу [9, с. 33]. 

Зазначимо, що цей нормативно-правовий 
документ виданий на підставі імператорського 
наказу про надзвичайне військово-польове судо-
чинство, який діяв у Німеччині з 28 грудня 1899 
р. Імператорський наказ поширювався на тери-
торію перебування німецьких військ і передбачав 
їх захист від нападів і ворожих дій місцевих жи-
телів [17, с. 70]. 

Запровадження військово-польових судів в 
Україні пояснювалося німецькими властями тим, 
що багато українських судів неспроможні підтри-
мати порядок і зберегти життя та майно мирних 
жителів від постійних нападів озброєних людей. 
Тому німецькі власті мають узяти справу в свої 
руки, тим більше, що значна частина жителів пере-
буває  на боці більшовиків, а останні ніколи не 
припиняли своєї пропаганди [18, Арк. 32]. 

Документ, підписаний Г. фон Ейхгорном, став 
предметом бурхливого обговорення Малої Ради. 
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Наступні два дні – 27 та 28 квітня 1918 р. у Раді то-
чились гострі дебати щодо можливої реакції. 

Голова Ради Народних Міністрів В.О. Го-
лубович оголосив присутнім про інтерпеляцію 
політичних кіл Німеччини у Рейхстазі щодо на-
казу Г. фон Ейхгорна про засів полів. Окрилені 
тим, що депутати німецького парламенту начеб-
то піддали критиці попередній наказ командува-
ча німецькими окупаційними військами в Украї-
ні, депутати Малої Ради вирішили, що цей наказ 
Г. фон Ейхгорна був його особистим демаршем, 
не погодженим із німецькими властями. Лунали 
навіть вимоги оголошення посла А. Мумма та 
генерал-фельдмаршала Г. фон Ейхорна persona 
non grata, ухвали звернення зі скаргами до Рейх-
стагу, погрози збройним опором. 

Утім усе це було не більше ніж струсом пові-
тря, адже Центральна Рада перебувала в ілюзії на-
явності у неї хоч якихось засобів впливу на союзні 
війська. Уся її немічність проявилась, коли ввечері 
28 квітня до зали увірвався загін німецьких солда-
тів, і офіцер, що керував ними, оголосив про арешт 
ряду українських високопосадовців. 

Зазначимо, що на засіданні Рейхстагу 4 
травня 1918 р. німецький віце-канцлер Фрідріх 
фон Пайєр, доповідаючи про дії німецького вій-
ськового командування в Україні, зупинився зо-
крема і на арештах 28 квітня 1918 р. керуючого 
МЗС УНР М.М. Любинського та директора адмі-
ністративно-політичного департаменту МВС 
УНР Ю.Г. Гаєвського. Віце-канцлер пояснював 
цей вчинок як вимушений акт захисту проти дій 
«Комітету спасіння України», який домагався 
вигнання німців. Тому з метою самозахисту, на-
голосив віце-канцлер, фон Ейхгорн змушений 
був видати наказ про поширення юрисдикції ні-
мецьких військово-польових судів на громадян 
України [10, с. 273-274]. 

За три дні після підписання Г. фон Ейх-
горном наказу № 21, 28 квітня 1918 р., австро-
угорська військова адміністрація, штаб якої зна-
ходився в Одесі, видала аналогічне розпоря-
дження № 3964 про встановлення на території 
перебування військ Австро-Угорщини системи 
військово-польових судів. Втім, очевидно, відда-
леність Одеси та затримки у передачі інформації, 
спричинені недосконалістю інфраструктури, не 
дозволили Центральній Раді встигнути вислови-
ти протест ще й з цього приводу. 

29 квітня 1918 р. у Києві відбувся Гетьман-
ський переворот, внаслідок якого до влади при-
йшов П.П. Скоропадський. Новообраний гетьман 
у цілому дав згоду на умови підтримки, пропо-
новані В. Ґренером. П.П. Скоропадський визнав 

юрисдикцію німецько-австрійських військово-
польових судів на території України та їх право 
судити громадян Української держави. 

Відразу після зміни влади в Україні 29 кві-
тня 1918 р. у Києві були розклеєні оголошення 
генерал-фельдмаршала Ейхгорна німецькою та 
російською мовами. У ньому йшлося про те, що 
німецьким військово-польовим судам підлягають 
усі особи, які вчинили злочини проти німецьких 
військ та осіб, що належали до них [19, Арк. 20]. 

Цим оголошенням генерал-фельдмаршал 
Ейхгорн фактично стверджував, що вважає чин-
ним власний наказ № 21 від 25 квітня 1918 р. про 
запровадження військово-польових судів. Проте 
оголошення 29 квітня 1918 р. дещо відрізнялося 
від попереднього наказу 25 квітня. У ньому 
юрисдикція військово-польових судів обмежува-
лася лише злочинами проти німецьких військ.  

Із приходом до влади в Україні П. П. Ско-
ропадського, на думку О.В. Тимощука, ситуація, 
що після підписання наказів № 21 та № 3964 на-
була форми неприкритого втручання у юрисдик-
цію української судової влади, все ж почала змі-
нюватися у бік повернення українській Феміді її 
повноважень [1, с. 344]. 

Передусім українським керманичам вдало-
ся переконати командування військ Четверного 
союзу у недоцільності застосування криміналь-
них норм воєнного часу на усій території Украї-
нської Держави. Сторони досягли згоди стосовно 
цього уже на початку травня, про що, зокрема, 
може свідчити телеграма майора Флейшмана до 
командувача Австро-Угорською Східною Армі-
єю. У ній указується, що на територіях, зайнятих 
Австро-Угорщиною, за погодженням Союзників 
вводяться визначення покарань, однакові з чин-
ними у зоні розміщення німецьких військ, а уся 
подальша політика стосовно розмежування під-
судності між українськими та німецькими суда-
ми залишається у межах влади Г. фон Ейхгорна 
[1, с. 341-342]. Отже, Австро-Угорська Східна 
армія зробила крок до уніфікації карного судо-
чинства та перебудови судової діяльності за ні-
мецькою моделлю. 

Другим важливим фактором, який сприяв 
певному послабленню режиму німецько-авст-
рійських військово-польових судів, стала судова 
реформа, здійснена П. П. Скоропадським. Зокрема, 
гетьман фактично відновив місцеве судочинство, 
вимушено повернувши на посади в судах кадри, 
призначені ще за часів Російської імперії. Цим кро-
ком була розв’язана проблема гострої нестачі ква-
ліфікованого персоналу для роботи у системі судів 
на місцевому рівні [20, с. 99]. 



Військова юстиція держав Четверного союзу на території України в 1918 році 

60 Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 628. Правознавство. 

Уже у травні у Києві із представників Мі-
ністерства судових справ створено комісію під 
головуванням товариша (заступника) міністра 
професора С.В. Завадського, покликана розроби-
ти пропозиції українського уряду щодо розмежу-
вання підсудності між українськими та німець-
кими та австро-угорськими судами. Представле-
ний комісією документ передусім висловлював 
пропозицію обмежити підсудність австро-
німецьких судів справами про злочини, спрямо-
вані безпосередньо або побічно проти австро-
німецьких військ, і правопорушеннями, скоєни-
ми чинами австро-німецьких військ. Пропозиції 
також стосувались регламентування взаємодії 
австро-німецьких та українських слідчих, проку-
рорських і судових органів при здійсненні своїх 
повноважень у напрямку поширення взаємної 
співучасті у карному судочинстві [1, с. 342-343]. 

Відповідь на ці пропозиції за підписами 
начальника штабу німецьких військ ген. Гренера 
і військового уповноваженого Австро-Угорської 
Східної армії майора Флейшмана надійшла на 
ім’я професора С. Завадського 30 червня 1918 
року. Цим документом німецько-австрійські ад-
міністрації принципово погодились із висловле-
ними пропозиціями, щоправда, з певними  засте-
реженнями. Зокрема, у відповіді «дипломатич-
но» оминули визнання першого пункту, вислов-
леного українською стороною, про обмеження 
юрисдикції судів злочинами, стороною яких ви-
ступають військові чини німецько-австрійських 
армій. Натомість містилась ремарка про можли-
вість українських громадян звертатись «за сприян-
ням» до судів Союзників, які у таких випадках 
отримували б широкі можливості запитувати інфо-
рмацію в української адміністрації. Також німець-
ко-австрійські адміністрації вимагали тіснішої 
співпраці судових інстанцій української та Союз-
ницької сторін, із залишенням рішення щодо ви-
значення підсудності кожної конкретної справи, у 
випадку виникнення сумнівів, німецькій стороні. 

На нашу думку, досягнуті домовленості 
означали певне послаблення ультимативних 
умов, висловлених вищим німецьким команду-
ванням напередодні Гетьманського перевороту. 
Упродовж решти часу перебування військ Німе-
ччини та Австро-Угорщини на території України 
питання розмежування підсудності та інші сут-
тєві питання функціонування військово-польо-
вих судів принципово не порушувались, оскільки 
були визнані сторонами вичерпаними із відпо-
віддю Гренера і Фляйшмана 30 червня 1918 р. 

Спробуємо охарактеризувати характер 
здійснюваного військово-польового судочинства. 

Як відомо, військово-польовий суд за своєю сут-
тю є виключним або надзвичайним судом із 
спрощеною і прискореною судовою процедурою. 

Німецький військово-польовий суд не мав 
постійного складу. У кожному окремому випад-
ку призначався свій «суддівський корпус», осві-
тньо-кваліфікаційні вимоги до якого, зрозуміло, 
були досить лояльними. Головував на засіданні, і 
фактично керував нарадою суддів т.зв. судовий 
офіцер (Gerichtsoffizier), який діяв при кожному 
штабі німецьких військових частин або коменда-
турі. Він мав і ряд інших обов’язків, до яких на-
лежали підготовка справи, розслідування її об-
ставин, виконання функції обвинувачення та на-
гляду за виконанням вироків. Відповідно до на-
даних повноважень, такий службовець мав змогу 
суттєво впливати на процеси судочинства. За-
звичай, функції судового офіцера виконував ко-
мендант міста, в якому розміщалася певна німе-
цька військова частина. 

Командуючий тієї чи іншої німецької вій-
ськової частини чи підрозділу виконував також 
функції верховного розпорядника суду, а, відпо-
відно, йому належало необмежене право зміню-
вати вироки суду, призначати його склад, визна-
чати хід самого засідання суду та захист. Усі ці 
правила були зафіксовані в інструкції, яка вида-
валася лише військовим [21, с. 40-42]. 

Суд у процесі розгляду справи міг значно 
відступати від імперського законодавства, над 
міру жорстоко, або, навпаки, вельми поблажливо 
караючи підсудних. Загалом, з процесуального 
боку, суд послуговувався не стільки законодав-
ством Німеччини чи будь-якої іншої держави, 
скільки діяв на власний розсуд, послуговуючись 
переконаннями головуючого офіцера. 

Утім, не можна однозначно стверджувати, 
що військово-польові суди держав Четверного 
союзу були лише інструментом репресій, що 
слугував союзним арміям. Той же А.А. Голь-
денвейзер наводить у спогадах розповідь про 
процес, на якому він представляв захист у справі 
про агітацію проти німецьких військ. На преве-
ликий подив автора, який був упевненим у вине-
сенні вироку підсудним, «суд постановив визна-
ти підсудних виправданими. У суду є підозри, 
що промови обурливого змісту справді були ви-
голошені. Втім, слідство не надало тому достат-
ніх доказів» [21, с. 42].  

Тож можемо стверджувати, що принаймні 
в деяких випадках суд відбувався на засадах зма-
гальності (там, де захист був допущений до про-
цесу Gerichtsoffizier’ом), а до підсудного засто-
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совувався принцип презумпції невинності, що 
призводило до виправдання у разі браку доказів. 

Висновки. Установлення підсудності украї-
нських громадян німецько-австрійським військово-
польовим судам було важливим елементом україн-
ської політики союзників Центрального блоку. 

Поширення юрисдикції німецько-авст-
рійських військово-польових судів на територію 
УНР і підсудність їм українських громадян набу-
ла неоднозначного, з погляду міжнародного пра-
ва, юридичного оформлення. 

Дата 25 квітня 1918 р., яка оголошується до-
слідниками часом початку відліку дії на території 
УНР військово-польових судів держав Четверного 
союзу, може вважатись лише датою de jure, тоді як 
de facto німецько-австрійські військово-польові 
суди розповсюдили свою юрисдикцію на українсь-
ке населення значно раніше. 

У перші місяці Гетьманату українській 
стороні вдалося здобути певні поступки з боку 
німецько-австрійських військових адміністрацій 
щодо розподілу підсудності органів юстиції дер-
жав. Це свідчить про перебільшення категорич-
них тверджень деяких дослідників про «судове 
засилля окупаційних військ» і безумовний тиск 
цих органів на українське населення й адмініст-
рацію. Відзначимо також можливості української 
сторони для певного, хоча й дуже обмеженого, 
втручання у німецько-австрійське судочинство, 
що знаходило розуміння у командування військ 
Четверного союзу. 

Заперечимо також звичну для української 
історичної науки тезу про зверхність німецького 
й австро-угорського судочинства над українсь-
ким і повну безправність останнього. Усі зібрані 
дослідниками «докази» стосуються лише карно-
го судочинства, тоді як адміністративне та циві-
льне судочинство залишалось у юрисдикцій 
української судової адміністрації, а загалом не-
часті спроби військових властей на місцях втру-
титись у його провадження не знаходили пороз-
уміння у центрального керівництва військових 
місій держав Четверного союзу. 

У цілому вважаємо необхідним погодитись 
із думкою О.В. Тимощука, що гетьманські судові 
органи, хоча й були дещо обмежені у своїй ком-
петенції, усе ж здійснювали суверенну державну 
владу. Те ж твердження, хоча з дещо більшою 
пересторогою, може бути застосованим і до судів 
Центральної Ради. 
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Author studies the interactions between German and Austro-Hungarian military command and 
Ukrainian governments in its historical and legal evolution, analyzes the details of military procedure of the 
states of Quadruple Alliance on Ukrainian land. 
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Военная юстиция государств Четверного союза на территории Украины в 1918 году 

 
Аннотация 

Исследуются отношения германского и австро-венгерского военного командования с украинс-
кими правительствами в сфере судопроизводства в их исторической и юридической эволюции, ана-
лизируются особенности военного судопроизводства государств Четверного союза на территории 
Украины в 1918 г. 
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Постановка проблеми. Кристалізована 
національна ідея, яка об’єднала б український 
народ і стала рушійною силою для перетворень і 
соціального прогресу, так і не була створена, і на 
сьогодні це питання ще залишається без відпові-
ді. Незважаючи на існуючі у процесі розбудови 
демократії досягнення, зазначимо, що вони не 
досить переконливі, особливо для тих українців, 
які вже втратили надію відчути справедливість і 
побачити власний добробут. Реформи, трансфо-
рмації, які тривають в Україні, вимагають зміни 
форм діяльності уряду, всієї бюрократичної ма-
шини – спадщини радянської системи. Цей про-
цес об’єктивно необхідний та продиктований не 
тільки потребою в демократичних перетвореннях 
на теренах нашої держави, але й значними змі-
нами в характері суспільно-політичних і еконо-
мічних світових процесів. Демократичні здобут-
ки у нашій державі справді є, але характер, суть 
цієї демократії з „українським обличчям” потребує 
прискіпливого дослідження. Цілком природним 
постає питання наскільки державно-церковні від-
носини сталі, які загрози та протиріччя виникають 
у контексті цих відносин і наскільки українські 
церкви зацікавлені в розбудові сталих релігійних 
відносин, соціальної та справедливої держави. 

Сутність наукової розробки проблеми. Іс-
тотний внесок у дослідження різноманітних аспек-
тів даної проблеми зробили такі російські та вітчи-
зняні вчені, як С. Алексєєв, В. Бабкін, Г. Дж. Бер-
ман, М. Козюбра, О. Костенко, В. Нерсесянц, А. 
Сухов, Д. Угринович, С. Токарєв, М. Андріанов, А. 
Колодний, А. Полешко, П. Рабінович та ін. 

Мета статті полягає у дослідженні ціннос-
ті християнської моралі для розвитку та цивілі-
зованого існування сучасного українського сус-
пільства; взаємозв’язку та взаємозалежності пра-
вових і моральних норм і неможливості побудо-
ви громадянського суспільства в Україні без ре-
лігійного ренесансу. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна сус-
пільно-політична ситуація в українській державі 
характеризується досить високим рівнем соціаль-

ної напруги. Вона насамперед породжується про-
тистоянням ідеологій наявних партійно-політичних 
рухів і, в підсумку, зумовлює нестабільність у дер-
жаві. Одна із суттєвих причин такого стану – від-
сутність у ній розвинених структур громадянсько-
го суспільства. Тому за таких умов актуалізується 
проблема становлення та подальшого розвитку 
структурних елементів інституцій такого суспільс-
тва, які за своєю суттю покликані здійснювати 
громадський контроль за діяльністю всіх гілок вла-
ди. Одним із суттєвих чинників вказаного процесу 
виступають релігійні інституції та організації. Як 
показала історія, вони можуть серйозно гальмувати 
такий процес або, навпаки, суттєво його приско-
рювати. Більше того, вони аж ніяк не можуть за-
лишатися осторонь цього процесу, оскільки самі 
виступають важливою складовою громадянського 
суспільства [1, с. 497-498]. 

Для частини українців успіхи громадянсь-
кого суспільства в країнах Заходу очевидні. І, в 
першу чергу, це пояснюється тим, що воно по-
ставило державу під жорсткий і ефективний кон-
троль громадян. Відтепер державні структури 
змушені служити народу не на словах, а на ділі, 
оскільки пересічний громадян отримав реальні 
важелі впливу на них. Тому, як свідчить практи-
ка, значно зменшився ступінь відчуженості орга-
нів державної влади від людей. Державні органи 
у своїй діяльності змушені орієнтуватись на 
створення сприятливих умов для реалізації мате-
ріальних і духовних потреб громадян власної 
держави. Саме в результаті діяльності громадян-
ського суспільства витворено сучасну західно-
європейську цивілізацію на засадах пріоритету 
свободи та прав людини. 

Проблема формування й утвердження ін-
ституцій громадянського суспільства стала акту-
альна в Україні з набуттям нею державної неза-
лежності і проголошенням на конституційному 
рівні головною цінністю буття людини. Такий 
підхід зумовлюється насамперед тим, що радян-
сько-партійна форма державного управління в 
очах більшості людей себе повністю дискреди-
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тувала, оскільки слугувала утвердженню пріори-
тету інтересів держави над інтересами простих 
людей в особливо жорстоких і цинічних формах. 
Для прикладу досить навести голодомор в Укра-
їні, який забрав 7-10 мільйонів життів українців. 

Зрозуміло, що нова українська держава, яка 
практично розбудовувалася на руїнах тоталітар-
ної, об’єктивно успадкувала її основні негативні 
риси. До них, у першу чергу, належать рудимен-
ти утвердження пріоритету інтересів держави 
над інтересами людини, що, відповідно, зумов-
лює відчуженість уже нової української влади 
від народу, її „махровий” бюрократизм, масове 
використання владних можливостей для особис-
того збагачення державних чиновників, невипра-
вдані для них соціальні пільги, які мають циніч-
ний характер, оскільки поглиблюється процес 
зубожіння широких верств населення. Іншими 
словами, така влада продовжує бути самодостат-
ньою, оскільки практично не залежить від влас-
них громадян. Саме тому невелика група людей 
за явного потурання влади стала володарем ос-
новних засобів виробництва. Ті матеріальні цін-
ності, які створювались важкою працею не одно-
го покоління людей, за дуже короткий період у 
результаті маніпуляцій і махінацій стали власніс-
тю окремих людей, часто з кримінальним мину-
лим. У результаті майнове розшарування в Укра-
їні набуло просто непристойного характеру як 
для цивілізованої країни. Про це, зокрема, свід-
чить і те, що середня зарплата в державі практи-
чно не перевищує прожиткового мінімуму. Хро-
нічною стала проблема безробіття (особливо в 
сільській місцевості), рівень якого, за оцінкою 
незалежних експертів, сягає 30 % проти 4 % офі-
ційних показників. 

Держава не забезпечує в повному обсязі 
проголошених нею ж базових соціальних прав і 
свобод особистості. Так, кожен 5-й українець 
змушений працювати на чужині. Мають психіч-
ну патологію 6 мільйонів громадян. Середній вік 
життя чоловіка – 61 рік, а жінки – 73 роки (рі-
вень Гондурасу) [2, с. 2]. 

Неупереджений аналіз стану такої соціаль-
но-економічної ситуації свідчить про те, що вла-
да практично залишила власних громадян на ви-
живання. І як наслідок, протягом останніх років 
фіксувалась стійка тенденція втрати довіри гро-
мадян до своєї держави, точніше до її владних 
структур. За даними соціологічних опитувань 
„92 % громадян України переконані, що вони не 
впливають на центральну владу, 89,9 % – на вла-
ду місцеву, й лиш 0,7 % респондентів вважають, 
що вони можуть істотно впливати на центральні 

та регіональні владні структури. 86,2 % громадян 
не почуваються господарями своєї держави; 
вважають себе такими лише 7,4 %” [3, с. 2]. 

Заради справедливості варто вказати, що цю 
ситуацію змушена усвідомлювати і сама влада, яка 
намагається реформувати всі гілки державних 
структур. Але, як показує історична практика, ре-
формування „згори”, як правило, не призводить до 
позитивних результатів, оскільки кожна існуюча 
система, перш за все, намагається зберегти свою 
цілісність і суть. Тому проблему подолання відчу-
женості держави від власних громадян може і по-
винно розв’язати створення громадянського суспі-
льства, яке шляхом установлення реального гро-
мадського контролю за діяльністю всіх владних 
структур змусить їх працювати, в першу чергу, на 
пересічного громадянина України. 

Громадянське суспільство, як відомо, 
включає всю сукупність недержавних відносин у 
державі (соціально-економічні, духовно-куль-
турні, моральні, релігійні, етнічні). У Конститу-
ції України закріплені положення, які прямо сто-
суються проблеми співвідношення громадянського 
суспільства і держави. У них, зокрема, вказується 
на те, що громадянське суспільство повинно ґрун-
туватися на таких основоположних засадах, як 
свобода, рівноправність, самоорганізація і саморе-
гулювання. Обов’язок органів державної влади – 
служіння громадянському суспільству шляхом га-
рантування та створення рівних можливостей для 
всіх як основи соціальної справедливості. 

За таких умов об’єктивно існує суспільна 
потреба в тих силах чи рухах, які могли б реаль-
но взятися за розв’язання даної суспільно-
необхідної проблеми. Однією із таких духовних 
сил виступають релігійні інституції й організації. 
Це пояснюється тим, що більша частина грома-
дян, незалежно від їх релігійного самовизначен-
ня, звертають увагу на важливість соціальної ді-
яльності і місії Церкви, ратують за її активну 
участь у вирішенні суспільно-значимих проблем. 
Сьогодні це практично єдиний суспільний інсти-
тут, який користується найвищим рівнем довіри 
з боку громадян. 

Зазначимо, що нині ряд християнських Це-
рков переосмислюють свою суспільну роль у со-
ціумі, форми і методи її реалізації. І, як свідчить 
практика, поки що однозначної відповіді немає. 
Про це, зокрема, свідчить той факт, що в їх кері-
вництві у цьому питанні є розмежування. Так, у 
православ’ї такий поділ у принципі відбувається 
за відомою лінією, яка умовно поділяє клір на 
„консерваторів” і „лібералів”. Перші, побоюю-
чись, що Церква, беручи активну участь у світсь-
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кому житті, втратить свою ідентичність, стоять 
на позиції збереження літургіко-істо-ричної спа-
дщини. „Ліберали”, навпаки, визнають потребу в 
постійному оновленні форм і методів церковного 
життя, постійного діалогу з „зовнішнім” світом і 
ставлять собі завдання про перетворення всієї 
повноти суспільного життя на засадах християн-
ських цінностей. Хоча нині серед християнських 
богословів під впливом реального життя набула 
поширення думка про те, що „Церква повинна 
цілком серйозно прийняти секулярну сферу й 
довести, що християнське служіння можливе й 
необхідне і в ній, а не тільки в монастирі чи в 
парафії” [3, с. 183]. Зрозуміло, що такий підхід 
можливий на засадах переосмислення сутності 
самої людини. Тепер вона вже розглядається як 
суб’єкт, осереддя та мета суспільства, що вима-
гає шанувати її разом із її універсальними та не-
від’ємними „людськими правами”. Через те від-
бувається переосмислення змісту і форм суспі-
льної діяльності віруючих. У християнських цер-
квах дискутуються, наприклад, питання щодо 
можливостей створення віруючими політичних 
партій, незалежних від держави й адміністрації 
профспілок, можливості боротьби віруючих за 
свої громадянські права. 

У даному контексті зазначимо, що соціаль-
на місія християнської Церкви така ж давня, як і 
вона сама. З часу свого виникнення вона пропа-
гувала положення Євангелія щодо суспільної, 
політичної, економічної поведінки віруючих, ре-
гламентувала їх обов’язки щодо ставлення до 
світської влади. 

У соціальній діяльності Церква намагалась за-
хищати вбогих, викривала несправедливість у сус-
пільстві, сприяла утвердженню справедливості та 
милосердя. Практично до XVIII століття саме Церк-
ва контролювала діяльність держави. І проблема 
створення громадянського суспільства виникла, як 
уже зазначалось, у зв’язку із секуляризаційними 
процесами в суспільстві, оскільки світська держава 
виходила з-під контролю Церкви [4, с. 41-50]. 

Реакцією на питання щодо місця і ролі Це-
ркви у сучасному суспільному житті стали соціа-
льні доктрини, соціальні вчення християнських 
церков. Вони відображають погляди і настанови 
Церкви не лише щодо особистої поведінки віру-
ючих, але й щодо обов’язків християнина щодо 
суспільства в цілому, тобто його соціальної від-
повідальності. Виходячи з релігійного уявлення 
про людину та її гідність, соціальна доктрина 
покликана дати основні методологічні принципи, 
які орієнтуватимуть віруючих як громадян у їх-
ніх соціально-політичних поглядах. Сьогодні 

християнські Церкви вважають своїм обов’язком 
виступати на захист прав і свобод громадян у 
випадках, коли владні структури своїми діями 
зумовлюють погіршення соціально-економічного 
становища віруючих та інших громадян, або 
вдаються до обмеження задекларованих консти-
туційних прав і свобод особистості. Той факт, що 
„місія Церкви є духовного порядку, насправді не 
протиставляє її світові. Надія на вічне спасіння 
та змагання (діяльне прагнення) до підтримки 
людей – це різні речі, і варто це пам’ятати, однак 
вони нероздільні, адже саме на землі в історії, в 
конкретних умовах життя кожна людина готує, 
вирішує і наперед переживає свою вічну долю. 
Несправедливість, визиск, неуцтво, які в межах 
суспільства нерідко консолідуються у справжні 
„структури гріха”, є великими ворогами людини, 
бо вони впливають на моральну поведінку лю-
дини, позбавляють її гідності особи, перешко-
джають їй здійснити своє покликання” [5, с. 15]. 

Очевидно, що ефективна реалізація пози-
тивного потенціалу Церкви на процес формуван-
ня та становлення громадянського суспільства 
можлива при гармонізації її зусиль із зусиллями 
самого суспільства та держави. У цьому плані 
варто нагадати, що у світовій практиці історично 
склалися фактично три базові моделі відносин 
між державою і Церквою – сепараційна, коопе-
раційна та протекціоністська (патерналістська). 
Перша передбачає безумовне відокремлення Це-
ркви від держави. У цій ситуації сфери діяльнос-
ті Церкви та держави жорстко розмежовані. 
Остання законодавчо забезпечує звужене поле 
діяльності релігійних організацій та здійснює 
контроль за їх роботою в сферах суспільного 
життя. Друга модель передбачає співпрацю Цер-
кви та держави, участь релігійних організацій у 
реалізації соціальних, культурних, освітніх та 
інших програмах, що фінансуються державою. 
Це створює досить широке поле для діяльності 
Церкви. І остання – третя модель передбачає від-
криту підтримку Церкви державою, в тому числі 
і фінансову. У цьому випадку Церква практично 
перетворюється на політичний інститут підтрим-
ки діючих владних структур і аж ніяк не може 
бути до них опозиційною. Зрозуміло, що саме 
друга модель коопераційна – створює оптималь-
ні можливості участі Церкви в процесі форму-
вання та розвитку засад громадянського суспіль-
ства [6, с. 157-158]. 

В Україні чинним законодавством фактич-
но передбачена перша модель – сепараційна. Це 
значно обмежує поле діяльності Церкви у названо-
му процесі. Хоча і в таких умовах її вплив на фор-
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мування суспільної свідомості очевидний. Цьому 
слугує і те, що ієрархи діючих у країні церков нері-
дко в публічній формі дають досить критичну оці-
нку тим чи іншим діям влади [7, с. 58-59]. 

Зрозуміло, що Церква як складова частина 
суспільства, як специфічна структурна складова 
громадянського суспільства, не може стояти 
осторонь тих процесів, котрі відбуваються в 
державі. Через те для кожної з існуючих в Украї-
ні церков сьогодні актуальна проблема її самови-
значення щодо присутності у процесі становлен-
ня та розвитку громадянського суспільства в на-
ший країні [8, с. 47-48]. 

Формування структур такого суспільства, в 
першу чергу, вимагає подальшої демократизації 
всіх сфер суспільного життя. Тому рівень розви-
тку демократичних процесів, участь у ньому на-
ших співвітчизників є свого роду лакмусовим 
папірцем, котрий показує рівень сформованості 
громадянського суспільства. І в цьому плані в 
Україні є проблеми. Це, зокрема, відзначає Пат-
ріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у 
своєму Різдвяному посланні, де сказано, що „бага-
то причин нестабільності і всяких негараздів у на-
шій державі, але головними з них є бездуховність і 
занедбана демократія”. Продовжуючи цю тему, він 
у своєму інтерв’ю кореспондентові „Громадського 
радіо” Олександру Кривенку (11 січня 2003 року) 
наголосив, що „для того, щоб демократія в Україні 
набирала сили, і щоб Україна стала справді демок-
ратичною – це залежить не тільки від влади, це за-
лежить і від активності самих громадян. Якщо 
громадяни будуть байдужими до тих процесів, які 
відбуваються в нашій державі, то тоді деякі сили, 
яким сьогодні належить влада, будуть зловживати 
своїм становищем, своєю владою – і тоді демокра-
тія буде занедбаною. І тому треба, щоб усі суспіль-
ні сили діяли активніше в напрямку розбудови 
української демократії”. Особливо актуально ці 
слова звучать в наші дні. 

Сьогодні у розвитку демократичних начал 
у суспільстві Церква відіграє велику роль.         
„У зміцненні демократії, – підкреслює Філарет у 
своєму інтерв’ю, – Церква може зробити немало. 
Але тільки через відродження духовності у сус-
пільстві. А духовність залежить від церкви, тому 
що на сьогодні тільки одна церква має можли-
вість впливати на наше суспільство – і не тільки 
на суспільство, а й на владу. Тому що інших 
джерел духовності, на сьогодні немає. Коли я 
кажу про церкву, я не маю на увазі одне духо-
венство, а маю на увазі всіх віруючих. А до ві-
руючих належать і наша інтелігенція, діячі куль-
тури – це теж частина церкви. І тому інтелігенція 

своїми засобами повинна відроджувати духов-
ність у нашому суспільстві”. 

Зрозуміло, що підвищення рівня соціальної 
активності віруючих людей позитивно вплине і 
на загальний рівень такої активності в суспільст-
ві. Правда, в цьому плані традиційні християнські 
конфесії мають певні власні проблеми. Адже у них 
існує започаткований ще в епоху Середньовіччя 
поділ на клір і мирян, „професіоналів”, „владу” і 
„темний люд”. І якщо духовенство вже в силу сво-
го соціального статусу зайняло соціально активну 
позицію, то „миряни в Україні мають ознаки одно-
часно активності та безсилля, оптимізму та розча-
рувань, упевненості й значних вагань” [9, с. 4.]. 

Цікаво, що частина духовенства, особливо 
парафіяльна, в принципі не зацікавлена в підви-
щенні рівня соціальної активності своїх парафі-
ян. Це пояснюється тим, що з такими віруючими 
працювати набагато складніше. І це зрозуміло, 
адже ліпше біля себе мати мирян, які знають 
тільки три речі – молитися, слухати й давати 
гроші. Через те „егоїстичні інтереси духовенства 
часто домінують над його душпастирськими 
обов’язками, через що ініціативи згори щодо 
створення на парафіях мирянських осередків за-
вершуються створенням „кишенькових” утво-
рень – слухняних і безініціативних” [9, с. 7]. 

У цьому аспекті потрібно відзначити зу-
силля римо-католицької церкви, котра намага-
ється своїх віруючих зробити повноправними 
учасниками процесу управління державою, здій-
снює пошук нових і повніших форм участі в 
громадському житті громадян-християн та не-
християн. „Життя демократії, – зазначають її іє-
рархи, – не може бути ефективним без активної, 
відповідальної та щирої участі кожного з нас” [5, 
с. 1.]. Такий підхід був узаконений рішеннями 
Другого Ватиканського собору. В його докумен-
тах, зокрема, зазначено, що „миряни не повинні 
відмовлятися від участі в громадському житті, в 
економічній, соціальній, законодавчій, адмініст-
ративній та культурній сферах, маючи за мету на 
особистому та державному рівні пропагувати 
суспільне благо” [5, с. 3]. В обов’язок католиків 
входить пропагування та захист таких суспіль-
них цінностей, як громадський порядок і мир, 
свобода і рівність, повага до людського життя та 
довкілля, справедливість і солідарність, тобто 
тих засад, котрі виступають фундаментом грома-
дянського суспільства. 

Отже, християнські церкви виступають 
суттєвим фактором демократизації життя суспі-
льства на засадах християнських цінностей, фо-
рмують соціально активну позицію віруючих у 



О.В. Маніліч 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 628. Правознавство. 67 

справі відстоювання ними своїх громадянських 
прав, що, в кінцевому підсумку, прямо слугує 
інтересам формування і розвитку громадянсько-
го суспільства в Україні. 

Висновки. Підсумовуючи викладене вище, 
можемо констатувати, що в умовах побудови 
української моделі громадянського суспільства 
моральні цінності (а точніше, цінності християн-
ської моралі) повинні стати основними, базовими 
принципами побудови та функціонування право-
вої реальності, що дасть можливість особі почу-
вати себе захищеною та вільною в суспільстві. 
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Досліджуються проблеми визначення поняття та сутності відповідальності уряду, аналізується різні по-
гляди вчених на окреслену проблему, а також розглядається співвідношення конституційно-правової відповіда-
льності уряду та політичної відповідальності уряду, визначаються їх спільні та відмітні риси.  
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уряду, політична відповідальність уряду.  

 
Постановка проблеми. Одним з елементів 

системи взаємної відповідальності інститутів 
державної влади є відповідальність уряду перед 
главою держави та парламентом. Як свідчить 
українська політична практика, відправити уряд 
у відставку – відносно легко, набагато складніше 
– зробити це конституційно, оскільки вітчизняне 
законодавство далеке від досконалого, містить 
багато «білих» плям, що потребують свого вирі-
шення та відповідного реагування зі сторони за-
конодавців. Оптимальне вирішення цього питан-
ня забезпечить дієвість політичної системи і сис-
теми державної влади зокрема та відповідно по-
вноцінну реалізацію базового демократичного 
принципу розподілу влад.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Незважаючи на те, що уряд є одним з вищих ор-
ганів держави, якому належить виконавча полі-
тична влада і без якого немислима жодна держа-
ва, науковці присвячують цьому органу значно 
менше уваги, ніж, скажімо, парламентові. Хоча 
окремі аспекти досліджуваного питання були 
предметом наукового аналізу ряду вітчизняних 
учених. Зокрема, можна виділити В. Б. 
Авер’янова, Ю. Г. Барабаша, І. І. Дахову, О. В. 
Мельник,  С. Г. Серьогіну, В. М. Шаповала. На 
окрему увагу заслуговує колективна праця І. О. 
Кресіної, А. А. Коваленко, С. В. Балана, які в ра-
мках дослідження інституту імпічменту зосере-
джували також увагу і на загальнотеоретичному 
визначенні поняття “відповідальність” та його 
складових елементах. Що ж до політичних огля-
дачів, то вони теж, зазвичай, обмежуються лапі-
дарною інформацією, що можна пояснити тим, 
що урядова діяльність не має публічного харак-
теру, на відміну від парламентської. Крім цього, 
вважаємо, що доволі далекий від системного 
аналіз діяльності уряду після прийняття консти-
туційних змін та їх скасування. Безперечно, вра-

ховуючи усе це, нові наукові дослідження у да-
ному напрямку об’єктивно необхідні. 

Мета статті полягає в дослідженні поняття 
та сутності конституційно-правової та політичної 
відповідальності уряду як одного з вищих орга-
нів державної влади. 

Виклад основного матеріалу. Найбільш 
поширеним механізмом відповідальності уряду є 
прийняття рішення щодо відставки уряду.       
У більшості випадків таке рішення приймається 
парламентом або ж главою держави «з політич-
них мотивів». В. М. Шаповал із цього приводу 
зауважує, що президент може звільнити з посади 
кожного і всіх членів уряду з політичних мірку-
вань і без обґрунтування свого рішення вчинен-
ням ними правопорушень [17, с. 323]. Залежно 
від того, яка роль відводиться та значення нале-
жить у цій процедурі главі держави, у світовій 
практиці розрізняють дві моделі реалізації від-
повідальності уряду: виключна відповідальність 
– уряд відповідальний лише перед главою дер-
жави; подвійна відповідальність – уряд відпові-
дає одночасно перед главою держави та парла-
ментом [17, с. 318]. Перша модель діє у Бразилії, 
Домініканській Республіці, Індонезії, Мексиці, 
Південній Кореї, США, тобто переважно у дер-
жавах з президентською формою правління, та, 
як виняток, у Люксембурзі, Норвегії, які є кон-
ституційними монархіями. Друга модель подвій-
ної відповідальності в зарубіжних демократич-
них державах діє також переважно у президент-
ських республіках – у Аргентині, Перу, Уругваї, 
як виняток, у Португалії, країні зі змішаною фо-
рмою правління, та у Бельгії, Нідерландах, Данії, 
які є  конституційними монархіями. Відповіда-
льність уряду перед главою держави відсутня у 
державах з парламентською формою правління 
та переважній більшості держав зі змішаною фо-
рмою правління. У європейських державах зі 
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змішаною формою правління, де президентам 
належать значні повноваження у галузі виконав-
чої влади, а самі уряди формуються де-юре по-
вністю (Ісландія) або частково (Фінляндія) без 
участі парламенту, уряди відповідають лише пе-
ред парламентами своїх країн. Водночас у цьому 
зв’язку варто нагадати практику, яка складалася 
у ряді пострадянських країн зі змішаною респуб-
ліканською формою правління, коли окремі чле-
ни уряду відповідальні тільки перед президен-
том, котрий може звільнити їх з посади на влас-
ний розсуд (наприклад, у Киргизстані) [17, с. 
324]. Також варто пам’ятати, що політична 
практика, яка склалася в той чи інший період 
життя країни, може вносити свої корективи в да-
ну ситуацію. Так, у російській юридичній літера-
турі зазначається, що хоча формально звільняти 
Президент міністрів повинен за «пропозицію» 
глави уряду, Президент правила цього не дотри-
мується. По-перше, не зрозуміло чи з цього при-
воду він повинен готувати письмове клопотання, 
про це нічого не йдеться у тексті Конституції 
РФ, а, по-друге, як показує практика 1994-1996 
років, широкі можливості Президента у цій галу-
зі не піддаються обговоренню. Фактично саме 
главі держави належить тут вирішальне слово. 
Що ж стосується в цілому відповідальності уря-
ду, то у Росії Президент може відправити у від-
ставку уряд, коли тільки забажає, не питаючи 
при цьому згоди парламенту [16, с. 221, 228]. 

Аналіз юридичної літератури та конститу-
ційного законодавства з окресленої проблемати-
ки засвідчує, що немає єдиного підходу до ви-
значення поняття та сутності відповідальності 
уряду. Немає чітких меж між конституційно-
правовою і політичною відповідальністю уряду. 
Інколи вчені використовують ці два поняття як 
тотожні. На думку Я. І. Ленгера та Ю. Ю. Бисаги, 
подібного роду думки мають мало спільного з 
істиною, оскільки будь-яка юридична відпові-
дальність має зв’язок з політикою, тобто з інте-
ресами груп осіб, що стоять у влади. А тому, на 
їхню думку, «спроба представити відповідаль-
ність у конституційному праві як якесь унікальне 
поєднання принципово різних правових явищ 
призводить на практиці до елімінації власне по-
няття конституційно-правової відповідальності, 
пропадає межа між юридичною відповідальністю 
та неюридичними формами цього феномену. Да-
на концепція неприйнятна через суперечність 
самої природи юридичної відповідальності... 
Якщо залишитися на позиціях авторів цієї кон-
цепції і бути повністю послідовними, то в зміст 
юридичної відповідальності ми повинні включа-

ти і громадський осуд, і моральний бойкот, і 
просто відставку особи в результаті вотуму не-
довіри» [4]. Інший учений з цього приводу В. О. 
Лучін відзначав, що “не можна ставити консти-
туційну відповідальність у підпорядкування по-
літичній відповідальності” [5, с. 31-35]. Деякі 
вчені вважають відставку уряду різновидом по-
літичної відповідальності [18, с. 37]. У науковій 
літературі висловлюється також думка про те, 
що відповідальність уряду - особливий вид від-
повідальності у сфері державної влади, що має 
риси як політичної, так і юридичної, а саме кон-
ституційно-правової відповідальності. Як бачи-
мо, позиції вчених з окресленої проблеми розбі-
гаються. Мабуть, неоднозначне тлумачення по-
няття відповідальності уряду пов’язано з тим, що 
дотепер у вітчизняній юридичній науці немає 
єдиного підходу до визначення поняття самої 
відповідальності. Це цілком закономірно, оскіль-
ки предметна сфера, що охоплюється поняттям 
відповідальність, постійно змінюється. Навіть у 
рамках конкретної  юридичної науки термін 
«відповідальність» застосовують для визначення  
різних   аспектів  діяльності суб'єкта, і кожний 
вид відповідальності має властиву тільки йому 
специфіку. Отже, сучасне вживання цього термі-
на неоднозначне. Він містить у собі як позитив-
ний аспект (відповідальність за порушення яко-
їсь норми в розумінні відповідального пово-
дження), так і ретроспективний (негативні нас-
лідки для порушника соціальної норми). Головна 
відмітність тлумачення відповідальності у праві 
від її розуміння в етиці, психології, соціології та 
філософії полягає в тому, що підставою відпові-
дальності в праві є правопорушення, а основ-
ний акцент зміщується на її ретроспективний 
аспект. На нашу думку, якраз ці аспекти іноді 
дослідники і відкидають при аналізі відповідаль-
ності уряду, тому і відбувається підміна понять 
чи їх ототожнення. У цьому зв’язку нам більше 
імпонує позиція С. Г. Серьогіної, яка вважає, що 
конституційно-правова відповідальність може 
застосовуватися тільки за правопорушення в 
конституційному праві, тобто підставою право-
вої відповідальності уряду є встановлений факт 
правопорушення з боку урядовців, передбачений 
конституційним законодавством, а політична має 
принципово інший характер, оскільки її підстава 
- недоцільність діяльності посадових осіб, а не 
вчинення ними правопорушень. З цього випли-
ває, що мета конституційно-правової відповіда-
льності - припинити порушення конституційної 
законності, а політичної - усунення невідповід-
ності між урядовою політикою й вимогами глави 
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держави чи парламентської більшості [8, с. 22-
23]. На думку О. Сушинського, саме делікт ле-
жить в основі розмежування конституційної і 
політичної відповідальності (чим, однак, на дум-
ку дослідника, не ставиться під сумнів рухли-
вість межі між політичною і конституційною 
відповідальністю), саме це виключає визнання 
конституційної відповідальності видом політичної, 
і саме таке розуміння веде до відмови від сформо-
ваного уявлення про те, що конституційна відпові-
дальність знаходиться на перетині юридичної та 
соціальної відповідальності, яким, власне кажучи, 
розмиваються ознаки конституційної відповідаль-
ності з виокремленням з її сутності юридичної 
складової [10]. 

Більш детальний аналіз політичної та кон-
ституційно-правової відповідальності дає мож-
ливість виявити їх спільні риси та відмітності. 
Так, об'єктом політичної відповідальності ви-
ступає політика в повному обсязі, а об'єктом 
конституційної відповідальності є лише найва-
жливіші суспільно-політичні відносини. У кон-
ституційному праві політика, як зміст відносин 
втілюється в певну конституційно-правову фор-
му. Безумовно, не всі політичні відносини ста-
ють конституційно-правовими, а лише найбільш 
важливі та значущі для суспільства. Право не 
може та й не повинно "замикати" всю практичну 
політику у своїх жорстоко формалізованих рам-
ках [12, с. 53; 9, с. 37]. Однак поза правовими 
формами політика в багатьох випадках не може 
бути ні успішно вироблена, ні успішно реалізо-
вана. Саме тому конституційно-правові відноси-
ни являють собою юридичну форму політичних 
відносин як єдність найбільш узагальнених і со-
ціально значущих чинників. З огляду на це сфера 
суспільних відносин, що є об'єктом конституцій-
но-правової відповідальності, набагато вужча за 
сферу політичної відповідальності. Суб'єктами 
обох видів відповідальності виступають її функ-
ціонально різні носії: органи державної влади, 
політичні партії та громадські організації, про-
фесійні політики, окремі громадяни. Усіх їх по-
єднує те, що саме ними виробляється та втілю-
ється в життя реальна політика. Та зауважимо, 
що у випадку, коли носій політичної відповіда-
льності не повинен володіти будь-якими додат-
ковими ознаками, то суб'єкт конституційно-
правової відповідальності повинен мати певний 
державно-правовий статус, що зумовлює його 
деліктоздатність. Остання виступає як елемент 
конституційної компетенції державних і громад-
ських органів, посадових осіб, конституційного 
статусу особи [11, с. 12]. Юридична відповідаль-

ність передбачає наявність нормативної підстави 
юридичної норми та фактичної підстави - право-
порушення. Нормативна підстава конституційної 
відповідальності повинна бути юридично фор-
малізована в Конституції або в конституційному 
законодавстві. Проте існує думка, що конститу-
ційно-правова відповідальність застосовується й 
за відсутності чітко виражених формалізованих 
критеріїв. Д. Т. Шон, наприклад, вважає, що не-
можливо дати точний перелік обставин, які мо-
жуть бути підставою конституційно-правової 
відповідальності. Виходячи з цього, достатньою 
підставою для її настання він вважає неспромо-
жність органів державної влади та посадових 
осіб впоратися з покладеним на них завданням, 
виробити курс політики, який би відповідав інте-
ресам суспільства. Тому відставку уряду через 
те, що він не в змозі подолати, скажімо, економі-
чну кризу в країні, Д. Т. Шон вважає мірою кон-
ституційно-правової відповідальності [18, с. 38-
39]. Проте, як видається, тут ідеться не про кон-
ституційно-правову відповідальність, а про полі-
тичну, для настання якої достатньою підставою є 
невідповідність діяльності суб'єкта поглядам, 
переконанням, інтересам певних груп, народу в 
цілому. Та сама дія тягне за собою, залежно від 
політичних, соціальних умов країни, різну реак-
цію суспільства, політичних партій, засобів ма-
сової інформації, окремих громадян. Оскільки 
цей критерій піддається постійним змінам, він з 
об'єктивних причин формалізованим бути не 
може [6, с. 11]. Тому, коли немає наявних юри-
дичних підстав, ідеться або про відповідальність 
політичну, або про прогалину в законодавстві, 
яку необхідно заповнити. Посилання на те, що 
неможливо дати точний перелік обставин, які 
можуть слугувати підставою конституційно-
правової відповідальності у зв'язку зі складністю 
діяльності у сфері здійснення державної влади, 
малопереконливі. Владі притаманні вади, зумов-
лені природою її діяльності. Геній законодавця 
полягає саме в тому, щоб їх розпізнати і попере-
дити. Оскільки, яким би нестабільним і різнома-
нітним політичне життя не було, воно все ж таки 
не є безладним хаосом, а втілюється у відомі 
більш-менш тривкі типові форми, що можуть 
бути врегульовані загальним правом. Тому мож-
на передбачити урядові акти, що порушують 
безперечні вимоги правового порядку й основні 
права громадян, гарантовані Конституцією [ 13,  
с. 119; 1,  с. 55]. 

У юридичній літературі, на відміну від 
конституційно-правової відповідальності в по-
рядку імпічменту, коли її підстави прямо встано-
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влюються в конституції, власне політична відпо-
відальність уряду значно суб’єктивна [2, с. 108-
109]. Зокрема, підстави політичної відповідаль-
ності можуть бути: зміна розстановки сил у пар-
ламенті; невідповідність дій урядовців інтере-
сам політичної партії, членами якої вони є; підо-
зра в непростийних вчинках; результати проце-
дури інтерпеляції чи запитів депутатів тощо. 
Одначе при цьому відзначимо, що ці підстави 
практично не закріплюється на конституційному 
рівні. Необхідність застосування політичної відпо-
відальності визначається не критеріями законності, 
а потребами конкретної політики, відображеними у 
волевиявленні депутатів парламенту. Уряд здійс-
нює свої функції доти, доки його діяльність задо-
вольняє парламент. При цьому уряд діє за власним 
правом, і його члени не розглядаються як довірені 
особи представницького органу, що виконують 
його волю. Насправді характер і значення такої 
відповідальності визначаються реальними полі-
тичними інтересами. 

Наведене вище, на нашу думку, дає можли-
вість зробити висновок про те, що політична і 
конституційно-правова відповідальність, да-
леко не тотожні, перша за обсягом ширша, а то-
му співвідноситься з конституційно-правовою як 
родове і видове явище. Оскільки підстава консти-
туційно-правової відповідальності являє собою 
формалізацію критеріїв політичної оцінки пове-
дінки, то будь-яка конституційно-правова відпо-
відальність носить політичний характер. У ціло-
му можна стверджувати, що політична відпові-
дальність виступає інструментом, який забезпе-
чує єдність дій усіх гілок влади з принципових 
питань державної політики та суспільного розви-
тку. І хоча політична відповідальність істотно 
відрізняється від конституційно-правової, проте 
сама можливість її застосування закріплюється в 
конституціях як елемент системи "стримань і 
противаг". Тому найчастіше політична відпові-
дальність застосовується щодо уряду.  

Якщо досліджувати й аналізувати вітчиз-
няний досвід з окресленої проблематики, то по-
трібно зауважити, що в Україні заходи відпові-
дальності уряду, закріплені законодавчо (напри-
клад, відставка Уряду (ч. 3. ст. 115 Конституції 
України [3]), мають основну мету запобігти збо-
ям у реалізації механізму стримувань і противаг, 
визначеного в Конституції України. При цьому, 
як слушно відзначають Я. І. Ленгер і Ю. Ю. Би-
сага,  характерною рисою конституційно-право-
вої відповідальності є також той факт, що єдиної 
процедурної форми її застосування не існує, іс-
тотна частина санкцій конституційно-правової 

відповідальності та їхнє застосування недостат-
ньо повно урегульовані в чинному законодавстві 
[4]. Так, відповідальність Кабінету Міністрів 
України здебільшого має політичний характер. 
Уряд України й окремі його члени несуть відпо-
відальність перед Президентом України, але її 
підстави чинним законодавством України узагалі 
не визначаються (п. 9 ст. 106 Конституції). На-
приклад, ч. 3 ст. 115 Конституції України лише 
зазначає, що припинення повноважень Прем’єр-
міністра України Президентом тягне за собою 
відставку всього уряду. Тобто Президент Украї-
ни діє на власний розсуд, а тому з цього випли-
ває, що підстави відповідальності уряду, що не 
окреслені чітко в законодавчому порядку, можна 
кваліфікувати як суто політичні. Крім того, це 
частково пояснюється тим, що де-факто пов-
новаження глави виконавчої влади поділені між 
Президентом України і Прем’єр-міністром Укра-
їни, який очолює уряд. Зрозуміло, що завдяки 
широким виконавчим повноваженням Президент 
України бере найактивнішу участь у формуванні 
політики уряду і має на неї суттєвий вплив. Як 
вірно відмічається у юридичній літературі, до-
статньо поширена позиція, згідно якої та ж від-
ставка КМУ за рішенням Президента України 
проголошуються заходами конституційної від-
повідальності “за нездатність виконувати фу-
нкціональні обов’язки”. Мабуть, вказані приму-
сові заходи не можна ототожнювати із заходами 
класичної негативної відповідальності, оскільки 
їх застосування не пов’язано з двома об’єктив-
ними підставами настання юридичної відповіда-
льності - протиправним діянням і виною. “Не-
здатність виконувати свої обов’язки” - категорія 
суб’єктивна, тим більше, що оцінці піддається не 
діяльність конкретного суб’єкта (фізичної осо-
би), а діяльність колегіального органу (уряду). 
Так, у новітній політичній історії України Пре-
зидент В. А. Ющенко двічі відправляв уряд у 
відставку. При відставці КМУ  В. Ф. Януковича 
[14] та Ю. В. Тимошенко [15] у відповідних ука-
зах причина відставки уряду взагалі не форму-
лювалася, і зробити висновок про які-небудь зро-
зумілі мотиви таких рішень не представляється 
можливим. Проте зовсім інший зміст можна 
знайти у схожій Постанові Верховної Ради Укра-
їни (січень, 2006 рік) [7], де міститься не просто 
твердження про відставку Кабінету Міністрів 
України, але й наведено певну аргументацію 
(хоча більшою мірою політичну - невжиття діє-
вих заходів щодо стабілізації соціально-еконо-
мічної ситуації, надмірна політизація діяльності 
уряду України, непрофесійність у зовнішньоеко-
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номічній діяльності тощо). Однак щодо остан-
нього випадку, то маємо відмітити, що він вель-
ми своєрідний. Постанова Верховної Ради Укра-
їни, якою було оформлено відставку уряду 
Ю. Єханурова, яка так і не відбулася, і, на думку 
багатьох дослідників відповідальності уряду, є 
прикладом необдуманого рішення, прийнятого в 
інтересах мінливої політичної доцільності. Через 
півроку (26.07.2006 р.), парламент скасував влас-
не рішення про відставку уряду. Зазначена По-
станова приймалася в умовах “пореформеної” 
Конституції України, редакція якої встановила 
“нове” повноваження парламенту – вирішувати 
питання про відставку уряду (п. 12 ст. 85) і збе-
регла за ним “старе” повноваження – приймати 
резолюцію недовіри (ст. 87). Положення ст. 115 
Конституції України свідчать, що вирішення пи-
тання про відставку та прийняття резолюції не-
довіри є, по суті, різними конституційними про-
цедурами, попри однакові політичні наслідки – 
припинення повноважень уряду. Зокрема, вирі-
шенню парламентом питання про відставку уря-
ду має передувати добровільне складення повно-
важень членами уряду. Резолюція недовіри пе-
редбачає дотримання низки формальностей, про-
писаних в Основному Законі та Регламенті (вне-
сення питання про відповідальність уряду за іні-
ціативи не менш як 1/3 від конституційного 
складу парламенту, проведення засідання з цього 
питання не раніше ніж через 5 і не пізніше ніж 
через 10 днів від дня його внесення, надання 
урядовцям можливості висловитися, проведення 
голосування). У випадку з урядом Ю. Єханурова 
парламент не міг приймати рішення про відстав-
ку, оскільки уряд не робив попередньої заяви про 
складення повноважень, разом і з тим Постанова 
від 10.01.2006 року, однозначно, не була резолю-
цією недовіри, оскільки мала іншу назву і при-
ймалася без дотримання відповідної процедури, 
а тому має незрозумілу правову природу [19].  

Розглянуті рішення щодо “усунення” уряду 
від влади доволі показові. Їхні недоліки мають 
бути враховані парламентаріями з тим, щоб у 
майбутньому припинення повноважень уряду 
відбувалося у правовому полі. Крім цього, маємо 
відзначити, що у деяких державах парламент 
управі висловити недовіру не лише уряду в ці-
лому, а й окремим міністрам (зокрема, це має 
місце у Греції, Словенії, Уругваї, тощо). Звіль-
нення міністрів можливе й шляхом здійснення 
процедури імпічменту. У цьому зв’язку поділяє-
мо пропозицію О. В. Мельник, яка вважає доці-
льним введення в Україні зазначених державно-

правових інститутів з метою посилення персона-
льної відповідальності урядовців [6, с. 14]. 

Висновки. На основі вищенаведеного мо-
жна стверджувати, що у конституційній сфері, де 
надзвичайно великий потенціал концентрації по-
літичних відносин, необхідне існування і полі-
тичної, і конституційно-правової відповідальнос-
ті уряду. Ці два види відповідальності тісно вза-
ємозв'язані спільною метою – забезпечити нале-
жне здійснення публічної влади, коли немає під-
став для застосування юридичної відповідально-
сті, застосовується політична. Їх поєднання, 
пріоритет того чи іншого виду відповідальності 
пов'язані з місцем та роллю уряду в системі роз-
поділу влад, з його функціями та повноваження-
ми. Подальший розвиток інституту конституцій-
но-правової відповідальності уряду України не 
може здійснюватися без удосконалення законо-
давства, яке регулює компетенцію Кабінету Мі-
ністрів України. Відсутність чіткого окреслення 
його повноважень робить неможливим визна-
чення в законодавстві конкретних підстав відпо-
відальності уряду. 
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government and political responsibility of government is considered their common features are defined.  
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Конституционно-правовая и политическая ответственность  
правительства как высшего органа государственной власти 

Аннотация 
Исследуются проблемы определения понятия и сущности ответственности правительства, ана-

лизируется различные точки зрения ученых на очерченную проблему, а также рассматривается соот-
ношение конституционно-правовой ответственности правительства и политической ответственности 
правительства, определяются их общие и отличительные черты.  

Ключевые слова: правительство, ответственность, ответственность правительства, конституци-
онно-правовая ответственность правительства, политическая ответственность правительства. 



 

74 Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 628. Правознавство. 

УДК 341.9 
© 2012 р. М. І. Адамко 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 
 

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ 
 

Досліджуються поняття та сутність державного суверенітету, аналізуються різні підходи вчених до розу-
міння цього явища в юридичній науці. Робиться висновок про те, що суверенітет є історичною категорією, який 
виник у часи абсолютизму та зберіг своє значення для сучасної держави.  

Ключові слова: держава, суверенітет, верховна влада, державний суверенітет. 
 

Постановка проблеми. Початок XXI ст. 
ознаменувався стрімким розвитком інтеграцій-
них та глобалізаційних процесів між державами, 
що здійснюються на різних рівнях та у різних 
сферах життєдіяльності суспільства. Зазначені 
трансформаційні процеси поставили чимало но-
вих питань, завдань та викликів перед людством, 
від вирішення яких багато в чому залежить ста-
більний та прогресивний розвиток як людського 
суспільства в цілому, так і української держави 
зокрема. У зв'язку із цим, однією з найбільш гос-
трих та дискусійних проблем сучасної загально-
теоретичної юридичної науки є визначення міс-
ця, ролі, значення та тенденцій розвитку держав-
ного суверенітету в умовах глобалізації, оскільки 
наявність суверенітету є найістотнішою ознакою 
будь-якої держави і розглядається як базовий 
принцип Вестфальської системи міжнародних 
відносин. До того ж як одна з ключових катего-
рій конституційної науки і міжнародного права в 
сучасних умовах глобалізації він переживає пе-
ріод переосмислення та відповідно уточнення 
своєї сутності. Крім цього, важливо зауважити 
про такий момент: під впливом глобалізаційних 
процесів спостерігаються процеси “розмивання” 
державного суверенітету, що пов’язані з проце-
сом фактичного переходу частини функцій дер-
жави до інших міжнародних акторів. Саме тому, 
мабуть, потрібно більш ґрунтовно і повно прово-
дити нові наукові дослідження, звичайно, не 
оминаючи при цьому досліджень, проведених у 
минулому, адже саме на найбільш ранніх етапах 
розвитку будь-якого державно-правового явища 
формуються риси майбутнього.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Проблема суверенітету була предметом багато-
аспектного вивчення філософів, політологів, 
конституціоналістів, істориків та теоретиків пра-
ва тощо. При цьому як у вітчизняній, так і зару-
біжній літературі дискусії навколо поняття і змі-
сту наукової категорії «державного сувереніте-
ту» тривають з моменту виникнення відповідної 
концепції. У фахових дослідженнях, присвяче-
них цій проблематиці, висловлюються різні, не-

рідко досить суперечливі думки з приводу по-
няття і змісту суверенітету. Серед вітчизняних 
дослідників цього феномену можна виділити М. 
О. Баймуратова, В. Г. Буткевича, В. А. Василен-
ко, Ю. О. Волошина, А. З. Георгіцу, А. І. Дмитрі-
єва, В. І. Муравйова, М. І. Палієнко,  Л. Д. Тим-
ченко та інші. Набагато плідніше у зазначеному 
напрямку працюють визнані фахівці з різних за-
рубіжних держав, а саме:  Д. І. Бараташвілі, Я. 
Броунлі, А. Джеймс, М. Ейхерст, Г. Еллінек, Г. 
Лаутерпахт, Й. Д. Левін, М. Р. Лукаш, І. І. Лука-
щук, А. В. Маслов, Ж. Мере, Л. Оппенгейм, М. 
Оріу, І. Т. Трайнін, І. І. Тункін, А. Фердрос, П. 
Хей, А. А. Чобан, С. В. Черніченко та інші. Не 
зважаючи на підвищену увагу, інтерес та відпо-
відно велику кількість праць учених фактично 
більшість питань, що стосуються державного 
суверенітету, залишаються спірними, невиріше-
ними та викликають багаточисельні дискусії. Усе 
це робить актуальним розгляд процесу форму-
вання й розвитку державного суверенітету, а та-
кож виникнення та еволюції уявлень і поглядів 
на нього як на особливе явище в житті політич-
ного співтовариства. 

Мета статті полягає у з’ясуванні поняття 
та сутності державного суверенітету на основі 
аналізу різних підходів вчених до розуміння цьо-
го явища в юридичній науці.  

Виклад основного матеріалу. Відомо, що 
обґрунтування і формування дефініції того чи 
іншого поняття, явища або процесу - одна з най-
складніших процедур наукового дослідження. 
Поширена навіть думка про те, що правильне 
тлумачення наукових понять вирішує майже по-
ловину наукового завдання.  

Слово «суверенітет» походить від латинсь-
кого «suverenus» (володар) і означає «повновлад-
дя» [7, c. 44]. В інших джерелах вказується, що 
даний термін походить від французького 
«souverainete» - верховна влада [11, c. 466]. Во-
лодіючи суверенітетом, державна влада само-
стійно видає загальнообов’язкові для усіх членів 
суспільства правила поведінки, визначає і забез-
печує єдиний правопорядок, права і обов’язки 
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громадян, посадових осіб, державних, партійних, 
громадських органів та організацій. У ширшому 
розумінні суверенітет виступає необхідною полі-
тико-правовою характеристикою держави і є ва-
жливою політичною та юридичною умовою її 
існування як територіальної цілісності. “Советс-
кий энциклопедический словарь” трактує слово-
сполучення “суверенітет держави” як незалеж-
ність держави у зовнішніх і верховенство у внут-
рішніх справах. Не потрібно забувати про те, що 
повага суверенітету – основний принцип сучас-
ного міжнародного права і міжнародних відно-
син, закріплений у Статуті ООН та інших міжна-
родних актах [13, с. 1279].   Укладачі “Універса-
льного словника-енциклопедії” визначають 
“cуверенітет” як рису, притаманну державі, яка 
полягає у незалежності від інших держав та са-
мостійності у врегулюванні внутрішніх проблем; 
елементи суверенітету: контроль за територією, 
незалежність, вільний від зовнішнього втручання 
політичний, соціальний та економічний устрій 
[14, с. 1302]. Іншими словами, державний суве-
ренітет трактується як верховенство держави на 
своїй території і її незалежність у міжнародних 
відносинах. Так, верховенство держави означає, 
що в межах чітко визначеної території діє тільки 
одна публічна влада, якій підпорядковується все 
населення і яка визначає повноваження усіх дер-
жавних органів і посадових осіб. Незалежність 
держави в міжнародних відносинах – це її непід-
порядкованість будь-якій зовнішній владі, владі 
інших держав, що виявляється у праві вільно 
проводити свою внутрішню і зовнішню політику. 
Проте можна констатувати, що повністю незале-
жних держав не існує. Цю ознаку державного 
суверенітету необхідно розуміти як можливість 
приймати самостійні рішення, передусім в полі-
тико-правовій сфері. Отже, поняття суверенітету 
відображає якісні ознаки держави. Водночас во-
но прямо пов’язане з властивостями державної 
влади, тобто суверенітет - це вияв самої природи 
влади. Таким є традиційне визначення державно-
го суверенітету, тобто суверенітету, який прита-
манний національним державам. Важливо зазна-
чити, що традиційний державний суверенітет 
має за основу територіальний чинник. Для того, 
щоб уряд здійснював виключну владу над тери-
торією, події мають відбуватися у межах окремо-
го територіального простору, а юрисдикції дер-
жав – бути  розмежованими, чітко визначеними і 
визнаними кордонами, які держава зможе захис-
тити і контролювати. 

Суверенітет обумовлений самою природою 
держави і є його невід'ємною властивістю. На 

різних етапах розвитку державності, зі зміною 
соціально-економічної і політичної структури 
суспільства, суверенітет набував різної форми 
свого вираження, яка викликана специфікою тієї 
чи іншої епохи. Проте сама ідея суверенітету і 
розуміння його суті виникли не відразу. Вона 
формувалася поступово, вбираючи в себе досяг-
нення правової думки і практику державно-
правового будівництва різних країн світу, почи-
наючи з глибокої давнини. Деякі автори розгля-
дають виникнення суверенітету з точки зору за-
родження терміну і самого поняття про суверені-
тет і вважають, що античне суспільство не знало 
поняття суверенітету, яке зародилося в епоху 
феодалізму, в процесі боротьби королівської 
влади з феодалами, папством і «Священною 
Римською імперією». Інші автори виходять з то-
го, що державний суверенітет виникає одночасно 
з утворенням перших незалежних держав і вини-
кненням органів державної влади. На нашу дум-
ку, при вирішенні питання про виникнення і 
ствердження принципу суверенітету необхідно 
виходити з безперечних історичних фактів, які 
свідчать про те, що вже в античну епоху між 
державами існували торговельні та інші відносини, 
що регулюються нормами міжнародного права, 
тоді ще тільки зароджувався і носив регіональний 
характер. Могутні античні держави (Афіни, Спар-
та, Римська Імперія), безумовно, володіли всією 
повнотою влади, як світської, так і духовної. Саме 
в працях римських юристів вперше утвердилася 
ідея про те, що єдиним джерелом публічної влади є 
народ, а виразниками його волі виступають вищі 
магістратури, що володіють імперією (imperium). 
Цю ідею цілком можна вважати прообразом пізні-
шої концепції народного суверенітету. 

У контексті цього питання варто зазначи-
ти, що вперше використав сам термін “суверені-
тет” Ж. Боден. Водночас у науковій літературі 
існує думка про те, що не можна пов’язувати 
ідею суверенітету виключно з поглядами Ж. Бо-
дена, яка об’єктивно існувала і раніше. Державні 
утворення реалізовували свої функції на основі 
незалежності і верховенства влади, проте боро-
тьба за владу велась примітивно, без будь-якого 
ідеологічного підґрунтя [3]. Утім саме Ж. Боден 
у своєму творі «Шість книг про державу» дав 
чітке юридичне визначення поняття сувереніте-
ту, що стало класичним, і заклав тим самим ос-
нови для подальшого розвитку теорії державного 
суверенітету. Він вважав, що народ може без 
будь-яких умов віддати суверенну і вічну владу 
вибраній особі, яка буде за власним бажанням 
розпоряджатись державною власністю, людьми і 
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державою загалом. Відтак суверенітет в розумін-
ні Ж. Бодена дається державному діячу на визна-
чених умовах і накладає на нього певні обов’язки 
[10, с. 444]. В подальшому дослідженням сувере-
нітету займалися такі яскраві представники полі-
тико-правової думки ХVІ-ХVІІІ ст., як Т. Гоббс, 
Дж. Локк, Г. Гроцій, Ш.-Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. 
Руссо, Т. Джефферсон та інші. Суттєвою відмін-
ністю розробок мислителів того часу від ідей пері-
оду феодалізму було те, що вони в основу своїх 
досліджень включали ідеї антропоцентризму, тоб-
то провідною рушійною силою суспільно-політич-
них феноменів вважали саме людину та суспільст-
во в цілому. Не випадково їх розробки ідейно 
пов’язані з поширеною у ранніх буржуазних вчен-
нях концепцією суспільного договору, провідними 
теоретиками якої були Т. Гоббс, Дж. Локк, Г. Гро-
цій, Б. Спіноза. Загальною рисою теорії суспільно-
го договору була її антитеологічна спрямованість.  

Значний внесок у дослідження державного 
суверенітету як правової категорії вніс Г. Еллі-
нек. Він визначав його як здатність держави до 
«виняткового правового самовизначення». Прин-
цип самовизначення Г. Еллінеком розглядався в 
двох аспектах – зовніньому і внутрішньому. 
Тільки суверенна держава, писав він, «може у 
встановлених або визнаних нею самою правових 
межах абсолютно вільно нормувати зміст своєї 
компетенції» [6, с. 363]. Суверенна державна 
влада, на його думку, означає владу, що не знає 
над собою жодної вищої влади; вона є в той же 
час незалежною й верховною владою. Перша 
ознака виявляється переважно зовні, у стосунках 
суверенної держави з іншими державами, друга – 
у внутрішніх відносинах з особами, які входять 
до складу держави [6, с. 347]. Державний суве-
ренітет передбачає здатність, юридично не 
пов’язаної зовнішніми силами, державної влади 
до виключного самовизначення, а тому самооб-
меження шляхом встановлення правопорядку, на 
основі якого діяльність держави набуває право-
вого характеру [6, с. 463]. 

Французький теоретик і конституціоналіст 
Леон Дюгі суверенітет визначав трояко:  як вища 
політична влада на певній території; як вищий 
орган, від якого беруть початок всі інші органи 
держави; як орган, який приймає рішення, які не 
підлягають скасуванню. Він, зокрема, зазначає: 
«наше право вже не спочиває на ідеї об'єднаного 
і нероздільного суверенітету». Дюгі, також, го-
ворить про те, що суверенітет є схиляння перед 
більшістю, і, отже, основа деспотизму. А значен-
ня суверенітету, на його думку, уособлювалося з 

вищою владою, що забезпечена внутрішнім пра-
вопорядком [4, с. 145-146].  

Українські вчені також зробили значний 
внесок у розвиток ідей державного суверенітету. 
Активізація цього процесу розпочинається з ча-
сів національно-культурного відродження Украї-
ни, тобто з другої половини XIX ст. Поштовхом 
для розвитку цих поглядів стали праці таких дія-
чів української культури та науки, як М. Косто-
маров, Т. Шевченко, М. Гарасевич, М. Максимо-
вич, І. Могильницький та ін. Ідея національного 
суверенітету чітко прослідковується у поглядах 
представників громадівського руху в Україні: В. 
Антоновича, М. Костомарова, М. Драгоманова, 
С. Подолинського, О. Терлецького. Вивчаючи 
теорію суверенітету, не можна залишити поза 
увагою праці українського вченого-правознавця, 
фахівця у галузі державного права та філософії 
права кінця XIX – початку XX ст. М. І. Палієнка, 
який свого часу писав: «суверенітет є лише чисто 
формальне юридичне поняття, яке вказує на 
юридично безумовне і незалежне панування 
держави... Поняття суверенітету абсолютно не 
вказує на фактичну могутність і матеріальні за-
соби і силу, які знаходяться в розпорядженні да-
ної держави для підтримки свого суверенітету. 
Це питання є важливим в політичному відно-
шенні, але не має відношення до юридичного 
характеру суверенітету» [8, c. 73]. На противагу 
більшості фахівців тогочасного міжнародного 
права, які розмежовували два види суверенітету: 
внутрішній, державно-правовий та зовнішній, 
міжнародно-правовий, М. І. Палієнко закономір-
но вважав, що державно-правовий і міжнародний 
суверенітети є лише двома напрямами єдиної та 
суверенної державної влади. Він зауважує, що ці 
два елементи, як історично, так і логічно, 
пов’язані між собою в понятті суверенітет: як 
безумовне верховенство влади усередині держа-
ви, так і незалежність її ззовні. Такі поняття, як 
монархічний і народний суверенітет і назва мо-
нарха або народу носіями суверенної державної 
влади, на думку вченого, є лише образними ви-
разами і чисто політичними ідеями, але не строго 
юридичними поняттями [9, c. 359]. 

У сучасній юридичній науці продовжу-
ється теоретична розробка категорії суверенітет. 
Теорія суверенітету збагачується новими понят-
тями та явищами, значний обсяг досліджень має 
як суто теоретичні висновки, так і практичні ре-
зультати, що є досить важливим в умовах розбу-
дови України як правової, демократичної, соціа-
льної держави. Серед численних вітчизняних 
дослідників, які переймалися проблемами різних 
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аспектів суверенітету хотілося б відзначити та-
ких, як: Г. Федущак-Паславська, В. Гапотій, В. 
Колісник, С. Мочерний, В. Пашнєва, О. Тимо-
щук, В. Сухонос тощо. Усі зазначені автори ви-
користовували у своїх працях класичні категорії: 
«державний суверенітет», «народний суверені-
тет», «національний суверенітет». Проте сього-
дні, є об’єктивна потреба у аналізі впливу проце-
сів глобалізації, інтернаціоналізації та міждер-
жавної інтеграції на визначенні сутності держав-
ного суверенітету. Адже міждержавні інтегра-
ційні процеси, які набувають системного харак-
теру, суттєво змінюють не тільки традиційний 
зміст категорії державного суверенітету, а й на-
бувають нових організаційно-правових форм. 
Можна без перебільшення стверджувати, що су-
часна концепція державного суверенітету пере-
живає глибоку кризу. Це зумовлює пошук нового 
методологічного інструментарію, проведення си-
стемного аналізу впливу інтеграційних процесів 
на державотворення та правотворення. 

Аналізуючи уявлення про державний су-
веренітет, вироблені різними конституційно-
правовими школами, не можна не побачити, що 
загальне значення і зміст державного су-
веренітету в переважній більшості випадків, з 
одного боку, зводяться зрештою до верховенства 
державної влади всередині країни щодо решти 
суб’єктів, а з іншого – асоціюються з незалежніс-
тю державної влади зовні, у відносинах з іншими 
суверенними державними владами. При цьому 
під верховенством державної влади як одним з 
різновидів соціальної влади розуміють таку вла-
ду, яка має незаперечний пріоритет щодо інших, 
що існують у суспільстві поряд з нею. О.Ф. Ска-
кун вважає, що суверенітет – «збірна ознака 
держави. Він концентрує в собі найбільш істотні 
риси державної організації суспільства» [12, c. 
30-31]. Незалежність і верховенство державної 
влади виражається в наступному: в універсаль-
ності – тільки рішення державної влади поши-
рюються на все населення і громадські організа-
ції даної країни; у прерогативі – можливості ска-
сування і визнання незначним будь-якого неза-
конного прояву іншої суспільної влади; у наяв-
ності спеціальних засобів впливу. Верховенство 
державної влади зовсім не виключає її взаємодії 
з недержавними політичними організаціями при 
рішенні різноманітних питань державного і гро-
мадського життя. С. С. Алексєєв говорив, що су-
веренітет – один з показників досконалості дер-
жави. На сучасній стадії цивілізації суверенітет – 
невід'ємна  властивість держави [1, c. 33]. Дер-
жавний суверенітет – «незалежність державної 

влади від будь-якої іншої влади усередині країни 
і поза нею, виражена в її винятковому, монопо-
льному праві самостійно і вільно вирішувати усі 
свої справи» [1, c. 34]. Інший сучасний дослідник 
Ф. І. Валяровський пише, що питання теорії дер-
жавного суверенітету набувають особливого 
значення у світлі активного розгортання в другій 
половині XX століття масштабних інтеграційних 
процесів, що захопили вже не тільки економічну, 
а й політичну сферу. Результатом цих процесів 
стало виникнення в різних районах світу нових і 
оригінальних за своєю правовою природою 
утворень, що формуються на стику міжнародно-
го та національного права і здатних зробити по-
мітний вплив на еволюцію права і весь хід світо-
вого розвитку [2, с. 4]. Британський юрист       М. 
Ейкхерст розумів державний суверенітет переду-
сім як абсолютну незалежність. Зокрема, він за-
значав: «...Коли говорять, що держава суверенна, 
це означає, що вона є незалежною, тобто не пе-
ребуває в залежності від будь-якої іншої держа-
ви» [16, р. 16]. Вчений навіть запропонував замі-
нити термін «суверенітет» категорією «незалеж-
ність», вважаючи, що суверенітет «...взагалі не є 
юридичним терміном, який не має чіткого визна-
чення, а є виразом, що повністю стосується сфе-
ри емоцій» [16, р. 47]. Аналізуючи останню тезу, 
все ж таки варто навести думку класика теорії 
суверенітету Г. Еллінека про те, що державний 
суверенітет є, передусім, здатністю «юридично 
не зв’язаної зовнішніми силами державної влади 
до виняткового самовизначення, а тому і само-
обмеження шляхом встановлення правопорядку, 
на основі якого діяльність держави тільки набу-
ває характеру, що підлягає правовій кваліфіка-
ції» [6, с. 352]. 

Класичні погляди на поняття та зміст дер-
жавного суверенітету зустрічаються в багатьох 
вітчизняних і зарубіжних працях і нині. Україн-
ськими конституціоналістами суверенітет роз-
глядається з позиції формування основних прин-
ципів конституційного ладу, які зафіксовані у ст. 
1 Конституції України, та визначається як здат-
ність держави самостійно і незалежно від інших 
держав здійснювати власні завдання, функції і по-
вноваження на своїй території та за її межами у 
міжнародному спілкуванні [15, с. 107]. Конк-
ретизація змісту цього положення здійснена, пере-
дусім, у Декларації про державний суверенітет 
України, яка визначає державний суверенітет як 
верховенство, самостійність, повноту і неподіль-
ність влади республіки в межах її території, неза-
лежність і рівноправність у зовнішніх відносинах. 
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Варто відмітити, що традиційний підхід до 
розуміння державного суверенітету сьогодні є 
найпоширенішим в юридичній науці. Основним 
формально зафіксованим принципом, на якому 
ґрунтується сучасна система міжнародних відно-
син, є принцип суверенної рівності держав. Він 
полягає у тому, що держави мають однакові пра-
ва і обов’язки та є рівноправними членами між-
народної спільноти [3]. Державний суверенітет є 
невід’ємним атрибутом кожної держави. До осо-
бливостей державного суверенітету потрібно 
відносити: державний суверенітет функ-
ціональний, він забезпечує відповідний рівень 
політичної свободи всередині держави, тобто дає 
право встановлювати закони, гарантувати між-
народно-правовий захист тощо; державний суве-
ренітет заклав основи для рівності – визнання за 
кожним народом права самостійно обирати фор-
му правління, яку інші зобов’язані визнати; су-
веренітет став “пропуском” держави на міжнаро-
дну арену і дає їй певні права, головним з яких є 
право відстоювати власні національні інтереси; 
суверенно визнані держави можуть вільно укла-
дати міжнародні угоди, які будуть дієвими навіть 
за зміни їхнього політичного правління; держав-
ний суверенітет пов’язаний з державою, адже 
будь-які трансформації всередині держави відо-
бражаються на уявленнях про суверенітет, і на-
впаки, - спроби по-новому визначити суверенітет 
впливають на теорії держави.  

Таким чином, на підставі проведеного ана-
лізу правової доктрини про сутність поняття 
«державний суверенітет» можна стверджувати, 
що: 1. поняття суверенітету має свою історію 
виникнення, воно виникло поступово, на основі 
політико-правової думки і практики державно-
політичного розвитку різних держав світу і сьо-
годні продовжує своє існування; 2. державний 
суверенітет є центральним поняттям як для ран-
ньої, так і для нової теорії держави; 3. наповнен-
ня його змісту пов’язане з першим систематич-
ним розвитком поняття “держави” в юридичній 
та політичній теорії і практиці. 

Висновок. Отже, суверенітет є історичною 
категорією. Він виник у часи абсолютизму та 
зберіг своє значення для сучасної держави. На 
основі цього можна зробити висновок, що дер-
жавний суверенітет – це історично зумовлена 
політико-юридична властивість сучасної держа-
ви, що відображає її верховенство і рівень її са-
мостійності у вирішенні внутрішніх питань та у 
взаємовідносинах з іншими державами і міжна-
родними організаціями. Зважаючи на багатоас-
пектність проблеми визначення сутності держав-

ного суверенітету, можна стверджувати, що нині 
перед державно-правовою наукою стоїть ціла 
низка проблем, які потребують подальшої розро-
бки теорії державного суверенітету і практичних 
питань його реалізації. 
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THE CONCEPT AND ESSENCE OF STATE SOVEREIGNTY 
 

Summary 
In this article the concept and essence of state sovereignty are investigated, different approaches of 

scientists to understand this phenomenon in legal science analyzes. The conclusion is that sovereignty is a 
historical category that has emerged in times of ab-solyutyzmu and retained its importance for the modern state. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУВЕРЕНИТЕТА 

 
Аннотация 

Исследуются понятие и сущность государственного суверенитета, анализуються различные по-
дходы ученых к пониманию этого явления в юридической науке. Делается вывод о том, что сувере-
нитет является исторической категорией, который возник во времена абсолютизму и сохранил свое 
значение для современного государства. 
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РОЗСУД ЯК СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 

 
Розглядаються теоретичні та практичні аспекти розсуду суб’єктів цивільних правовідносин при реалізації 

оціночних понять в цивільному праві. Основною засадою є суб’єктивний інтерес при реалізації розсуду 
суб’єкта. Важливу роль відіграє оцінка здійснювана суб’єктом при усвідомленні змісту оціночного поняття. Ця 
оцінка відображає як життєвий досвід суб’єкта так і ступінь усвідомлення ним змісту оціночного поняття в ци-
вільному праві. 

Ключові слова: розсуд, оціночні поняття, оцінка в праві, волевиявлення, суб’єктивне сприйняття, право-
застосування. 

 
Постановка проблеми. Питання застосу-

вання оціночних понять у цивільному праві – акту-
альна та неоднозначна проблема, яка потребує де-
тального дослідження. З’ясування обставин, які 
зумовили розширення сфери використання оціночних 
понять у джерелах цивільного права, які стали 
основою сучасного цивільного законодавства Украї-
ни, дозволить в подальшому більш детально та змі-
стовно проаналізувати особливості їх застосування 
в сучасних умовах. 

В окремих випадках законодавець створює 
такий спосіб правового регулювання, залишаючи 
простір для вирішення юридичного завдання на 
розсуд правозастосовного суб’єкта. У зв’язку з цим 
особливого значення набуває дослідження право-
вої природи розсуду, встановлення його меж, місця 
і ролі в правовому регулюванні при застосуванні 
оціночних понять у цивільному праві. 

Все це вказує не тільки на наукове, але й на 
практичне значення проблематики дослідження, 
оскільки дослідження теоретико-правових засад 
розсуду, та практики його застосування дає мож-
ливість встановити межі застосування розсуду в 
правовідносинах і при застосуванні оціночних 
понять в цивільному праві зокрема. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідженню правової природи розсуду при за-
стосуванні оціночних понять права, їх змісту, 
особливостей, функцій присвячено дослідження 
відомих цивілістів, а саме: Т. В. Боднар, О. М. 
Ботнаренко, Ю. В. Вінніченко, Д. А. Гараймови-
ча, В. І. Ємельянова, В. В. Єршова, Т. В. Кашані-
ної, Д. Н. Левіної, М. Ф. Лук’яненко, Г. П. Мель-
ника, Р. О. Опалєва, М. Б. Рісного, А. Е. Фетисо-
ва, С. М. Черноус та інших.  

З’ясування обставин, які зумовили розши-
рення сфери використання розсуду при застосу-

ванні оціночних понять у правовідносинах, до-
зволить в подальшому більш детально та змісто-
вно проаналізувати особливості їх застосування в 
сучасних умовах.  

Метою статті є теоретико-правове дослі-
дження розсуду як способу застосування оціноч-
них понять в цивільному праві, визначення по-
няття розсуду в правозастосовній діяльності, 
встановлення значення розсуду при застосуванні 
оціночних понять в цивільному праві, побудова 
системи їх взаємодії, з'ясування їх правозастосо-
вних резервів. 

Виклад основного матеріалу. Проблема 
розсуду при застосуванні оціночних понять ци-
вільного права може бути розглянута з трьох по-
зицій. По-перше, викликає певний інтерес аналіз 
сутності самого поняття розсуду і його ознак; по-
друге, має потребу у вивченні питання про межі 
правозастосовного розсуду; по-третє, необхідним 
є дослідження питання про умови формування 
приватного й судового розсуду. 

Сам термін «розсуд» можна розглядати в 
декількох значеннях: рішення, висновок, думка 
[22; c.154]. Розсудити означає: «встановити», 
«виявити», «визнати» [11; c.223]. Згідно позиції 
В. Даля розсудити, вбачати означає: «побачити», 
«відкрити», «розпізнати», «окреслити». Напри-
клад: він зробив це за своїм власним розсудом, 
як вважав за краще; переконатися в чому-небудь 
розумово; спостерігати за чим-небудь, дивитися 
[13; c.340]. Тобто саме значення слова «розсуд» 
містить у собі суб'єктивну думку, висновок, а 
також рішення особи діяти згідно свого бажання, 
в своїх інтересах. 

Питання про розсуд у праві є досить склад-
ним і дискусійним. Протягом багатьох років 
проблема розсуду правозастосовчого суб'єкта 
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привертає увагу дослідників, які неоднозначно 
оцінюють сам термін «розсуд» як з теоретичної, 
так і із практичної точки зору. 

Першою характерною рисою розсуду при 
застосуванні оціночних понять цивільного права 
є уявлення про дане явище як про діяльність. На 
підтвердження даного висновку вкажемо на те, 
що в літературі розсуд розглядається як констру-
кція яка складається з ряду послідовних стадій. 
Перша стадія — самоаналіз, на основі якого в 
суб'єкта відбувається усвідомлення конкретної 
потреби, що призводить до формування в нього 
інтересу, який підлягає задоволенню. На другій 
стадії розсуду суб'єкт ухвалює рішення щодо ви-
бору належної мети та засобів її досягнення, 
трансформуючи, таким чином, психічні пережи-
вання в правову сферу. На третій стадії розсуду 
суб'єкт правозастосування керується своєю пра-
восвідомістю, яка починає здійснювати гносео-
логічну функцію. На даній стадії суб'єкт пізнає ті 
правові засоби, за допомогою яких він може до-
сягти поставленої мети, і в остаточному підсумку 
обирає суб'єктивне право, у межах якого й буде 
задовольняти свій власний інтерес. На четвертій 
стадії розсуду (коли правосвідомість виконує 
оціночну та регулятивну функції) суб'єкт за до-
помогою психологічних механізмів вольової ре-
гуляції починає вчиняти дії по здійсненню су-
б'єктивного права [23; c.102]. 

Не викликає сумніву той факт, що в проце-
сі застосування оціночне поняття проходить че-
рез свідомість особи, яка його застосовує. Інте-
лектуальна сторона розсуду характеризується 
тим, що суб'єкт не діє механічно, а усвідомлює 
надану правом можливість вибору певних варіа-
нтів поведінки для задоволення своїх інтересів та 
обирає той варіант, який на його погляд та з вра-
хування свого інтересу є найкращим щодо конк-
ретних життєвих обставин. Саме в процесі роз-
суду, як інтелектуальної діяльності, відбувається 
пошук, встановлення або визнання справедливо-
го рішення в тій або іншій ситуації. 

Вольова сторона розсуду - це намір право-
застосовного суб’єкта вчинити відповідно до 
прийнятого рішення. Розсуд можна визначити як 
можливість виражати свою волю і приймати рі-
шення незалежно від волі інших осіб. Воля в 
розсуді є прямим вираженням потреб і інтересів. 
Тому розсуд можна розглядати як суб'єктивну 
передумову правової поведінки суб'єкта. Розсуд 
як діяльність містить у собі інтелектуальний і 
вольовий аспекти, складовими елементами яких 
у цивільному праві є «інтерес» і «воля». 

Розсуд здійснюється не залежно від тієї чи 
іншої ситуації (факту), а залежно від того чи ін-
шого варіанту можливої поведінки, визначеного 
в нормі з оціночним поняттям. «Розсуд припус-
кає ряд можливостей, ґрунтується на існуванні 
кількох варіантів, можливих для правозастосов-
ного суб’єкта. Він заснований на існуванні спра-
вжніх варіантів на шляху досягнення мети. Пра-
возастосовний суб’єкт змушений обирати, але 
від нього не вимагається обирати саме той чи 
інший шлях» [9; с.15]. Це твердження відносить-
ся до будь-якого суб'єкта правозастосування оці-
ночних понять цивільного права. 

При включенні в цивільно-правову норму 
оціночного поняття законодавцем створюється 
певний простір, в межах якого може діяти право-
застосовний суб’єкт. Поняття : « істотне значен-
ня», « істотно зменшений розмір», « істотні недо-
ліки», «негайно», «добросовісний набувач», «на-
лежним чином», « інтереси сторін, що заслуговують 
на увагу», «неналежне виконання», «поважна при-
чина», «незначна частина», «вимоги, що звичайно 
ставляться», «систематичне порушення», «своєчас-
но», «груба необережність», «надзвичайні обстави-
ни»» і інші оціночні поняття не дають чітких об'-
єктивних підстав для судження, не підлягають 
визначенню об'єктивними ознаками, їх не можна 
заздалегідь наповнити певним змістом. Можна 
стверджувати, що оціночні поняття - це певний 
орієнтир поведінки, визначений досить широко, 
тому реалізація цивільно-правових норм із оці-
ночними поняттями неможлива без використан-
ня правозастосовного розсуду. Розсуд у таких 
випадках є об'єктивною необхідністю й обумов-
люється самим формулюванням, яке міститься в 
цивільно-правовій нормі.  

Існує тісний зв'язок між поняттям «розсуд» 
і поняттям «свобода», оскільки власний розсуд 
правозастосовчого суб’єкта, не може бути ін-
шим, як вільним. Свобода в приватному праві - 
це здатність людини на свій розсуд діяти у від-
повідності зі своїми інтересами й цілями, опира-
ючись на пізнання об'єктивної необхідності [22; 
c.160]. М.А. Григор'єва пропонує визначати роз-
суд суб'єкта цивільно-правових відносин як віль-
но й самостійно здійснювану вольову діяльність 
особи по ухваленню рішення правового характе-
ру, що полягає у визначенні цілей власної право-
вої поведінки та у виборі правових засобів дося-
гнення даної мети. Рішення правового характеру 
буде прийнято згідно «свого розсуду», якщо при 
його формуванні суб'єкт опирався на власну во-
лю, вироблену незалежно від будь-якого сторон-
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нього впливу, як публічних органів, так і інших 
приватних осіб [12; c.7]. 

Проблема розсуду правозастосовного 
суб’єкта в цивільному праві вирішується через 
диспозитивність. «Сутність дозвільної моделі 
правового регулювання, полягає в диспозитивній 
побудові правового матеріалу, суть якої — у на-
данні особі можливості самій, відповідно до сво-
єї волі визначати власну поведінку, що відкриває 
простір для дій особи на свій власний розсуд, 
фактично «свавільно» у позитивному розумінні 
цього слова [7;c.342]. «Диспозитивні норми ви-
значають такий порядок діяльності (поведінки), 
при якому суб'єкти самостійно визначають хара-
ктер своїх взаємин, оскільки правом визначені 
лише загальні межі такої поведінки» [29; c.36] . 
Сутність цивільно-правового регулювання поля-
гає в наданні суб'єкту свободи вибору не тільки 
щодо набуття( або не набуття) права, але й щодо 
визначення його змісту як на стадії набуття, так і 
на стадії здійснення, а також на стадії захисту 
порушених прав. Цивільно-правові норми з оці-
ночними поняттями, надаючи поведінці суб'єктів 
правовідносин вільний характер, розширюють 
свободу вибору, яка забезпечується дією диспо-
зитивного методу регулювання. Правозастосов-
ний суб’єкт при цьому має ширші можливості з 
приводу самостійного визначення змісту поняття 
щодо конкретної ситуації, тому в цьому випадку 
можна стверджувати про практично абсолютний 
розсуд і більш високий ступінь свободи, ніж при 
застосуванні інших цивільно-правових норм.  

Розсуд правозастосовного суб’єкта у випа-
дку застосування оціночних понять цивільного 
права збагачується за рахунок багатоваріантності 
та неоднозначності можливих дій [22; c.162]. 
Оціночні поняття надають досить широкий 
спектр можливостей для прояву власного розсу-
ду, адже вони не передбачають чітко визначених 
правовими нормами варіантів поведінки.  

Зауважимо, що реалізація цивільно-
правової норми з оціночним поняттям передба-
чає обов’язок визначити зміст оціночного понят-
тя. Так, у відповідності зі ч. 2 ст. 651 ЦКУ[2], 
істотним є таке порушення стороною договору, коли 
внаслідок завданої ним шкоди друга сторона знач-
ною мірою позбавляється того, на що вона розрахо-
вувала при укладенні договору; ч. 1 ст. 388 
ЦКУ: добросовісним є набувач, який не знав і не 
міг знати, що особа, у якої ним було придбане 
майно за відплатним договором, не мала права на 
його в ідчуження.  

Не викликає сумніву той факт, що катего-
рія розсуду відноситься до суб'єктивної сторони 

поведінки, оскільки припускає формування дум-
ки про зміст оціночного поняття виходячи із су-
б'єктивної правосвідомості самого правозастосо-
вного суб’єкта. Суб'єктивні засади реалізуються 
в розсуді правозастосовного суб'єкта «включати 
в це поняття лише той зміст, який відповідає йо-
го особистим уявленням про властивості, прита-
манні предмету» [32; c. 497]. 

В кожної людини існує свій набір визнача-
льних ознак щодо певного предмета, явища, дії. 
Інформація оцінюється суб’єктом із врахуванням 
свого життєвого досвіду, що допомагає йому 
сприймати дійсність, наповнюючи зміст оціноч-
ного поняття результатами свого індивідуально-
го сприйняття. Тому в одних і тих самих життє-
вих обставинах правозастосовні суб’єкти можуть 
дійти різних висновків щодо змісту одного і того 
ж оціночного поняття. Природа оцінки прямо 
пов'язана із внутрішнім світоглядом правозасто-
совного суб’єкта, визначається його суб'єктивним 
баченням. В.В. Лазарєв справедливо зауважує, що 
«розсуд припускає вирішення справи, виходячи з 
підстав, що існують в самому суб'єкті застосування 
права. Він вважає, що «він (розсуд) опирається на 
внутрішні джерела (а не зовнішні — типу норма-
тивного акту) формування волі щодо остаточного 
вирішення питання» [20; c.144]. 

Тобто, можна стверджувати про суб’єктив-
ний характер розсуду при застосуванні оціноч-
них понять цивільного права. Це свідчить про те, 
що суб'єктивні засади при застосуванні цивільно-
правових норм із оціночними поняттями мають 
значно більшу питому вагу, ніж при застосуванні 
чітко визначених понять. Тому оціночні поняття 
цивільного права є явищами здебільшого суб’єк-
тивними, а не об’єктивними. Важливо врахову-
вати те, що розсуд при застосуванні цивільно-
правових норм з оціночним поняттям супрово-
джується оцінкою. 

Вперше оціночна проблематика одержала 
свій розвиток у філософії. Оцінка досліджується 
в контексті проблеми «цінність», що є головним 
об'єктом дослідження [17; c.4] .  

Оцінка, як розумова діяльність з приводу 
співвіднесення оцінюваного об'єкта з певним 
еталоном, є обов'язковою ознакою і невіддільним 
елементом пізнання при застосуванні будь-яких 
правових норм, дозволяє правильно орієнтуватися 
в різноманітних життєвих ситуаціях [22; c.165]. 
Завдяки оцінці одні дії визнаються правомірними й 
сприймаються, інші вважаються неправомірними й 
відкидаються. Тільки після процедури оцінки мо-
жна зробити висновок і про зміст цивільно-
правової норми з оціночним поняттям, оскільки 
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властивості предметів, явищ можуть бути відтво-
рені та відображені у своїх змістовних характерис-
тиках тільки через оціночний процес.  

Суб'єкт, який застосовує оціночне поняття, 
фактично повторює пізнавальний процес визна-
чення й конструювання законодавцем правової 
норми, але у зворотному напрямку. При застосу-
ванні цивільно-правових норм із оціночними по-
няттями цивільного права оцінку можна уявити 
як процес, що полягає в зменшенні абстрактності 
та збільшенні казуїстичності припису. 

На наш погляд, оцінка при застосуванні 
оціночних понять цивільного права безпосеред-
ньо залежить від ціннісної орієнтації суб'єкта 
оцінки, у ній виражається відношення до соціа-
льних, та інших властивостей предметів, явищ, 
станів, які мають правове значення. У процесі 
оцінки об'єкт співвідноситься з уявленням су-
б'єкта правозастосування про цінності, із систе-
мою своїх власних оцінок. Підставою оцінок 
служать ті ціннісні орієнтації, які складаються у 
свідомості як результат соціального досвіду.  

Оскільки оцінка є пізнавальним процесом, 
їй властива певна структура. Першим структур-
ним елементом є предмет оцінки або, всі ті об'єк-
ти, які піддаються оцінці. Ними можуть бути си-
туації та стани, дії, поведінка в цілому, результа-
ти дій, мотиви й стимули, причини дій, способи, 
предмети й речі. Предметом оцінки стають ті 
об'єкти, «яким приписуються цінності, або об'єк-
ти, цінності яких порівнюються» [15; c.22]. Цін-
ності є критеріями співставлення дій і поведінки 
людей у юридично значимих ситуаціях. 

Важливе місце в структурі оцінки займає її 
підстава. Під підставою оцінки розуміють ту пози-
цію або докази, які схиляють суб'єктів до схвален-
ня, засудження або вираження байдужості у зв'язку 
з різними речами [15; c.27]. Якщо застосувати дане 
положення до реалізації цивільно-правових норм із 
оціночними поняттями, то тут підставою оцінки 
можна вважати потреби й інтереси. Останні, синте-
зовані у внутрішнє переконання суб'єкта правоза-
стосування в доцільності й справедливості вибору 
варіанта поведінки, породжують готовність до дії в 
конкретній ситуації певним чином. 

Наступним структурним елементом оцінки 
є суб'єкт, що здійснює оцінку. Під суб'єктом (су-
б'єктами) оцінки розуміється особа (або група 
осіб), що надає цінність предмету шляхом вира-
ження даної оцінки.  

В якості суб’єктів оцінки при застосуванні 
оціночних понять цивільного права можуть ви-
ступати: фізичні і юридичні особи в процесі реа-
лізації нормативних приписів, суд при вирішенні 

конкретного спору. Суб'єктами оціночної діяль-
ності є також дослідники, які в порядку форму-
вання і вираження своєї думки визначають зміст 
оціночного поняття. Зрозуміло, що неофіційна 
оцінка на відміну від судової не закріплюється в 
офіційних юридичних документах, однак вона 
має важливе значення як спосіб пізнання оціноч-
них понять цивільного права. 

В якості самостійного елементу структури 
оцінки сучасні дослідники виділяють стан-
дарт[22; c.168]. Стандарт оцінки можна визначи-
ти як уявлення про сукупність ознак, які замі-
щають собою певну сукупність однорідних, об'-
єктивних властивостей оцінюваних явищ стосов-
но конкретних фактичних обставин, тобто уяв-
лення про те, якими властивостями повинні во-
лодіти явища навколишньої дійсності, щоб від-
повідати змісту оціночних понять. Стандарти 
оціночних понять складаються щодо певного 
виду явищ, предметів або ситуацій у результаті 
багаторазового застосування цивільно-правової 
норми з таким поняттям і виражають пануюче в 
суспільстві уявлення про їх об'єктивні властиво-
сті, позначених у законі оціночними поняттями. 

Стандарт приймається за зразок, основу 
оцінки й виступає своєрідною сполучною лан-
кою, за допомогою якої відбувається наповнення 
змістом оціночного поняття в конкретній право-
застосовній ситуації. Очевидно, що цей стандарт 
є саме зразком для оцінки, оскільки перелік 
ознак не є вичерпним і носить досить індивідуа-
лізований характер. 

Стандартом оцінки може виступати як уза-
гальнена судова практика, так і практика по кон-
кретних справах. На думку Д.Н. Лєвіної, це стан-
дарти, які є цінними тому, що надають суб'єктам 
правозастосування правильні, адекватні існую-
чим реальностям підстави оцінки фактичних об-
ставин[21; c.127-128]. Стандарти оцінки можуть 
вироблятися наукою цивільного права. 

Отже, при застосуванні оціночних понять 
цивільного права можна говорити про використан-
ня трьох видів логіко-методологічних стандартів: 
юридичне міркування на основі пануючих у суспі-
льстві уявлень про їх об'єктивні властивості, по-
значені у законі оціночними поняттями; юридичне 
міркування з використанням прецеденту; юридич-
не міркування з використанням науки. 

Можливість вироблення певних стандартів, 
залежить від виду оціночного поняття. Кількісні 
оціночні поняття легше піддаються «стандарти-
зації», при якій перелік властивостей явищ, ними 
відображених, може бути встановлений певними 
числовими параметрами. Однак стандарт якісно-
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го оціночного поняття досить складно визначи-
ти. Це пояснюється тим, що об'єктом оцінки є 
якісні ознаки явищ, які, як правило, не можуть 
одержати вичерпну та однозначну характеристи-
ку. Якісні оціночні поняття не допускають чітко 
встановлених стандартів. Відображаючи в собі 
ціннісні орієнтації законодавця, вони можуть 
бути виражені шляхом встановлення різноманіт-
них критеріїв, які вказують на приблизні, перед-
бачувані властивостями ознаки явищ, які ним 
заміняються [21; c.126]. 

Результатом оцінки є оціночне судження. 
Оціночне судження є результат осмислення реа-
льних об'єктів і явищ із позиції ціннісної системи 
оцінок людства і є правилом поведінки, що з по-
гляду індивідуальної або колективної свідомості 
відповідає конкретним обставинам. Причому в 
основі такого судження образа є усвідомлення 
або розуміння необхідної поведінки. 

Отже, оціночні поняття можуть бути пізна-
ні у своїх змістовних характеристиках тільки че-
рез оціночні процеси. Оцінка - це головна право-
застосовна дія при реалізації цивільно-правових 
норм із оціночними поняттями. Тобто передумо-
вою розсуду при застосуванні оціночних понять 
в цивільному праві є процес оцінки.  

Висновки. Проведений теоретичний аналіз 
проблем розсуду при застосуванні оціночних 
понять цивільного права дозволяє зробити на-
ступні висновки: Розсуд - це спосіб застосування 
цивільно-правової норми, що полягає у вільному 
виборі суб’єктом поведінки шляхом оцінки, за-
снованої на його внутрішньому переконанні у 
відповідності зі своєю правосвідомістю виходячи 
із принципів права, норм моралі та обставин пра-
возастосовної ситуації. Можливість реалізації 
розсуду при застосуванні оціночних понять циві-
льного права закладена в самому законі, у зв'язку із 
чим свобода правозастосовного суб’єкта має нор-
мативний характер. Розсуд виступає як різновид 
пізнавальної діяльності, що складається з інтелек-
туального й вольового елементів. Це розумова дія-
льність суб'єкта правозастосування, що супрово-
джується оцінкою й порівнянням, тому розсуд не 
виникає, а формується. Суб'єктивні межі розсуду 
при реалізації оціночного поняття встановлюються 
самим суб’єктом правозастосовної діяльності. Роз-
суд при застосуванні оціночних понять цивільного 
права є позитивним і необхідним. 
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Y. P. Patsurkivsky  
Discretion, as a method of realization of evaluation concepts in a civil law 

Summary 
The theoretical and practical aspects of discretion of subjects of civil legal relationships are examined 

during realization of evaluation concepts in a civil law. Basic principle is subjective interest during 
realization of discretion of subject. An important role is played by an estimation carried out by a subject at 
realization of maintenance of evaluation concept. This estimation represents as vital experience of subject so 
degree of realization to them of maintenance of evaluation concept in a civil law. 

Key words: discretion, evaluation concepts, estimation in a right, will, subjective perception, 
realization of law.  
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Усмотрение как способ применения оценочных понятий в гражданском праве  
Аннотация 

Рассматриваются теоретические и практические аспекты усмотрения субъектов гражданских 
правоотношений при реализации оценочных понятий в гражданском праве. Основным началом явля-
ется    субъективный интерес при осуществлении усмотрения субъекта.  Важную роль играет оценка 
осуществляемая субъектом при восприятие содержания оценочного понятия это оценка отображает 
жизненный опыт субъекта, а также степень восприятия содержания оценочного понятия. 

Ключевые слова: усмотрение, оценочные понятия, оценка в праве, волеизъявление, субъектив-
ное восприятие, правоприменение. 
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ЕКСПЕРТНИЙ СТИЛЬ ОПРАЦЮВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ:  
НІМЕЦЬКИЙ ПРИКЛАД ТА ЙОГО ПОЯСНЕННЯ 

 
Йдеться про експертний стиль опрацювання цивільної справи на прикладі "Задачі про булочку", а також 

наводиться німецьке та українське пояснення деяких понять, які при цьому використовуються, зокрема, праве-
жу (Anspruch) та правіжного складу (Anspruchsaufbau). 

 
Постановка проблеми. Сучасне цивільне 

право України розвивається в стихії старих та 
нових ідей. До останніх належить уявлення про 
експертний стиль (Gutachtenstil) опрацювання 
справи (Fallbearbeitung) в цивільному праві, яке 
належним чином та однозначно визначено в ні-
мецько-правовій методології поряд с поняттям 
судового стилю (Urteilsstil). Для вітчизняної ме-
тодології цивільного права, яка в цілому сфор-
мувалася в другій половині XIX ст., сучасні ме-
тодичні підходи можуть служити орієнтирами 
для удосконалення. Тому дослідження експерт-
ного стилю стає актуальною задачею. 

Стан дослідження проблеми. Перші уяв-
лення про експертний стиль опрацювання циві-
льної справи можна отримати із опублікованої в 
2004 р. українською мовою монографії Р. Цип-
пеліуса "Юридична методологія" (Київ) [1, с. 52, 
53]. Про експертний стиль явно чи неявно йдеть-
ся і в двох монографіях Я. Шаппа "Основи циві-
льного права Німеччини" (Москва, 1996) [2] та 
"Система німецького цивільного права" (Москва, 
2006) [3], оскільки вони містять той правовий 
матеріал, який використовується студентами-
початківцями, а навчання такого роду студентів в 
Німеччині нині здійснюється саме в експертному 
стилі. Для того щоб розширити джерельне коло, 
потрібно звертатися до власне німецьких джерел, 
наприклад, до посібника Б. Валеріуса "Вступ до 
експертного стилю: 15 клаузур до цивільного 
права, карного права та публічного права" (Бер-
лін, 2005) [4] та ін. Проте можна вчинити інакше. 
В такому разі розпочати знайомлення із експерт-
ним стилем доцільно у формі прикладу застосу-
вання такого стилю та його пояснення. Оскільки 
в вітчизняній літературі такий останній підхід ще 
не представлений, то тим самим він залишається 
невирішеною проблемою. При цьому експерт-
ний стиль попередньо можна визначити як таку 
манеру, такий спосіб правового дослідження, 
який вчиняється в наступному порядку: встано-
влення обставин справи, визначення у формі 
припущення бажаного правового наслідку, ана-
ліз умов застосування відповідного наслідку під 

кутом правежу, відведення та відкладення, суб-
сумція та формулювання рішення. 

Метою статті є виклад українською мовою 
прикладу розв'язання задачі в експертному стилі, 
а також його пояснення з погляду німецького та, 
частково, українського права. 

Методом обрано переклад цікавої для про-
сування правіжного мислення в Україні задачі – 
"Задачі про булочку", яка розв'язана та пояснена 
в зимовому 1999/2000 семестрі асесором Харт-
мутом Ренсеном, на той час науковим співробіт-
ником Університету м. Оснабрюка, кафедра ци-
вільного права та цивільного процесуального 
права, та викладена для ознайомлення в складі 
"Робочих документів для гуртка з методики 
опрацювання справи в цивільному праві для по-
чатківців" [5, с. 1-3]. НЦК при цьому буде скоро-
ченням для позначення німецького ЦК. Цю зада-
чу як модель експертного стилю ми використо-
вуємо в навчальній практиці починаючи з пер-
шого семестру 2006/2007 навчального року. 

Вступний випадок: Обставини справи 
(Sachverhalt): К встає проти 8 години і хотів би 
поснідати зі своєю подругою. Тому він завітав до 
булочної V. Там він купує за 2,40 німецьких ма-
рки чотири булочки. Прийшовши додому, він 
встановлює, що в пакетику, на жаль, знаходиться 
тільки три булочки. Він негайно повертається до 
булочної і жадає від V булочку, що залишилася, 
за яку він, зрештою, також заплатив. 

Чи має К проти V правіж на булочку, що 
залишилася? 

Розв’язання: 
К міг би мати до V правіж на передачу і 

перевласнення булочки, що залишилася, із дого-
вору купівлі відповідно до § 433 I 1 НЦК – пра-
віжна підстава. 

1. Виникнення правежу 
(Anspruchsentstehung) 

Спочатку цей правіж мусив би бути виник-
лим. Це має передумовою укладення дійсного дого-
вору купівлі відповідно до § 433 НЦК між К та V. 

а. Згода (Einigung) 
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Для цього, знову-таки, вимагається згода 
між V та К про купівлю і т.п. булочки за певну 
покупну ціну – згода про essentialia negotii/ істо-
тні складові договору. Згода має передумовою 
два змістовно співпадаючі, один з одним корес-
пондуючі волевиявлення, оферту та акцепт, пор. 
§ 151 S. 1 1. HS. [речення 1, 1 напівречення, далі 
– р. та нр.] НЦК. Волевиявлення – це виявлення, 
які направлені на досягнення правових наслідків. 
Тут в обставинах справи йдеться тільки про те, 
що К купив чотири булочки ціною 2,40 німець-
ких марки. Це робить неможливою жодну розбі-
жність щодо оферти і акцепту, які лежать в осно-
ві волевиявлень. Однак розбіжність тут навіть не 
важлива. Тому що в будь-якому випадку наявна 
згода про essentialia negotii. 

b. Дійсність (Wirksamkeit) 
Спірно, чи ця згода, чи цей договір між V 

та К є дійсним. На цьому місці повинні бути до-
сліджені так звані підстави недійсності і нікчем-
ності, як, приміром, суперечність добрим звича-
ям відповідно до § 138 I НЦК, суперечність із 
законом відповідно до § 134 НЦК, оспорювання 
відповідно до § 142 I НЦК, нікчемність форми 
відповідно до § 125 НЦК або недієздатність від-
повідно до § 105 I та II НЦК. 

Однак такі підстави нікчемності тут не 
включаються. Таким чином, облігаторна згода 
між V та К, договір купівлі відповідно до § 433 
НЦК, є дійсною. 

c. Проміжний результат 
Отже, правіж К до V на передачу та пере-

власнення чотирьох булочок виник. 
2. Припинення правежу 

(Anspruchsuntergang). Спірно однак, чи не при-
пинився цей правіж між тим. Підставами припи-
нення є, приміром, відмова відповідно до §§ 346 
нн. [наступні параграфи] НЦК, неможливість 
відповідно до § 275 I та II НЦК або відповідно до 
§ 323 I НЦК та зарахування відповідно до §§ 387 
нн. НЦК.  

a. Виконання (Erfüllung), § 362 I НЦК  
Тут розглядається тільки виконання відпові-

дно до § 362 I НЦК. Для цього кредиторові мусило 
б бути здійснено надання. Заборговано було тут із 
договору купівлі відповідно до § 433 I 1 НЦК пере-
дачу і перевласнення чотирьох булочок. Три було-
чки V передав К і відповідно до § 929 р. 1 перевла-
снив. В такій мірі виконання є наявним. 

b. Проміжний результат 
Отже, правіж К до V на передачу і пере-

власнення чотирьох булочок із договору купівлі 
відповідно до § 433 I 1 НЦК частково припине-
ний. Але існує далі правіж К на передачу і пере-

власнення булочки, що лишилася, із договору 
купівлі відповідно до § 433 I 1 НЦК. 

3. Здійснимість правежу 
(Durchsetzbarkeit des Anspruchs) 

Правіж К мусив би бути також здійсни-
мим. Здійснимим є правіж тоді, коли не супроти-
стоять жодні заперечення. Заперечення – це су-
протиправа правіжного супротивника, які однак 
не є (правоперешкоджаючими та правознищую-
чими) відведеннями, які розглядаються офіційно, 
а передбачають з погляду фактичного складу за-
явлення заперечення, пред’явлення супротиправа 
і діють тільки правогальмуючо. Сюди належать, 
приміром, заперечення про давність відповідно 
до § 222 I НЦК та право притримання відповідно 
до § 273 І НЦК. Тут розглядалося б тільки запе-
речення із невиконаного договору відповідно до 
§ 320 І 1 НЦК. Це передбачає, однак, серед іншо-
го, що той, хто встановлює правіж, ще не здійс-
нив поставлені йому в обов’язок надання. К, 
який встановлює правіж, заплатив тут, однак, 
уже повну покупну ціну, і таким чином також 
ціну за четверту булочку. Отже, § 320 І 1 НЦК не 
розглядається. Також інші заперечення не втру-
чаються. Тому правіж К до V здійснимий.  

4. Результат (Ergebnis). Отже, К має до V 
здійснимий правіж на передачу і перевласнення 
четвертої булочки із договору купівлі відповідно 
до § 433 I 1 НЦК. 

Перед цим Хартмут Ренсен наводить на-
ступні попередні міркування [5, с. 1-2]: щодо 
юридичного стану речей, який суттєво, зважаю-
чи на принцип абстракції [3, с. 91, 92], в рамках 
якого розрізняються зобов'язальні та речові пра-
вочини, відрізняється від стану речей в Україні; 
щодо легального визначення правежу як права 
зажадати від кого-небудь іншого дії або утри-
мання від дії (§ 194 I ЦК), щодо шляхів знахо-
дження так званих правіжних підстав; щодо по-
будови правіжного дослідження (Anspruchsprü-
fung), – правежі – особливо договірні, принципо-
во також й інші, повинні бути піддані дослі-
дженню в три кроки: 1. Виникнення правежу, 2. 
Припинення правежу. 3. Здійснимість правежу. 
В кінці визначається поняття експертного стилю: 
"Експертиза, провадження дослідження правежу, 
повинні бути створені в так званому експертному 
стилі. При цьому дослідження окремих переду-
мов правежу та супротиправ принципово прово-
диться наступним чином: 1. Більший засновок: 
приміром, "Правіж мусив би бути здійснимим", 
2. Дефініція: "Здійснимим є правіж, якщо йому 
не супротистоїть жодне заперечення". 3. Субсу-
мція обставини справи (скорочено): "Заперечен-
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ня тут не беруться до уваги" і 4. Висновок: "Та-
ким чином, правіж є здійснимим"" [5, с. 2]. 

Коротке наше пояснення задачі зводиться 
до того, що, по-перше, в ній проявляються три 
різновиди правежу віндшайдівського типу. Пра-
віж це не лише право зажадати щось, тобто право 
вимоги, але й здійсниме право вимоги та юриди-
чна здійснимість права вимоги, визначена в про-
цесі правової аргументації. Проте таке розуміння 
буде певною мірою суперечити слововжитку в ні-
мецькій юридичній мові. Так, на наш погляд, при 
розробці експертного стилю в Україні варто розу-
міти німецький легально визначений "правіж" як 
"право вимоги" в українській юридичній мові, зві-
льнивши при цьому місце для запропонованого 
нами розуміння правежу, тобто слово "правіж" в 
українському цивільному праві потрібно викорис-
товувати лише в викладеному нами вище значенні.  

По-друге, згадана вище будова правіжного 
дослідження є синонімом для правіжного складу 
(Anspruchsaufbau), і полягає в тому, що право 
вимоги аналізується з погляду його виникнення, 
відведення та відкладення. 

Як висновок, варто зазначити, що правіж 
та побудований на ньому експертний стиль 
опрацювання цивільної справи може бути введе-
ний в методологічний вітчизняний обіг, проте 
при цьому варто не лише брати до уваги німець-
кий досвід, але й намагатися зберегти той термі-
нологічний стан речей, який вже склався. Запро-
поновані нами нові два підходи щодо визначення 

правежу враховують зазначене та позитивно ви-
рішують поставлену проблему. 

Ця стаття відкриває цикл статей про екс-
пертний стиль опрацювання цивільної справи, 
який буде продовжено викладом в академічній 
формі німецького підходу до визначення експер-
тного стилю, а також окремим обґрунтуванням 
можливості застосування експертного стилю в 
вітчизняній навчальній практиці та ін. 
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V.V. Truten 
Expert style of processing of the civil case: the German example and its explanation 

 
Summary 

In the article the question of an expert style of the processing of a civil case is being demonstrated on 
the example of "Problems about a roll", and also the German and Ukrainian explanations of some concepts 
are used, in particular, claim (Anspruch) and claim structure (Anspruchsaufbau) are made. 

 
В.В. Трутень 

Экспертный стиль исследования гражданского дела: немецкий пример и его объяснение 
 

Аннотация 
Речь идет об экспертном стиле исследования гражданского дела на примере "Задачи о булочке", 

а также производится немецкое и украинское объяснение некоторых понятий, которые при этом ис-
пользуются, в частности, притязания (Anspruch) и притязательного состава (Anspruchsaufbau). 
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ПРАВОВА ПРИРОДА ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ  
ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕННЯ УКРАЇНИ  

 
Досліджується сучасний стан системи пенсійного забезпечення України, визначаються потенційні на-

прями подальшого розвитку та вдосконалення механізму пенсійного страхування. 
Ключові слова: пенсійне забезпечення, пенсійна система,  пенсійне страхування.  

 
Постановка проблеми. Проблема побудо-

ви  в Україні ефективної системи соціального 
захисту населення, що спроможна оперативно 
реагувати на сучасні економічні процеси, забез-
печити гідне людини життя, гарантувати   розмір 
пенсій та інших соціальних виплат на рівні дер-
жавних соціальних стандартів і ринкових реалій 
залишається однією з важливих складових  цілей 
державної політики. Без вирішення питань гара-
нтування гідного життя пенсіонерів та інших ка-
тегорій соціально незахищених громадян годі й 
говорити про Україну як соціальну державу.  

Сьогодні створилась унікальна ситуація, 
коли необхідність змін у пенсійній системі чітко 
усвідомлюється і державою, яка стає заручником 
соціально-демографічної та економічної ситуації, 
і населенням України, насамперед, самими пен-
сіонерами, яких не може влаштовувати нинішній 
рівень пенсійного забезпечення. Як підкреслю-
валось у Пояснювальній записці до Закону Укра-
їни «Про заходи щодо законодавчого забезпе-
чення пенсійної реформи» від 8 липня 2011 року 
[1, ст.82], поданій Кабінетом Міністрів України 
на розгляд народним депутатам, однією з основ-
них проблем, які обумовили необхідність прове-
дення пенсійної реформи в Україні, є демографі-
чна ситуація. На даний час в Україні 13,7 млн. пен-
сіонерів; на 98 пенсіонерів припадає 100 осіб, що 
сплачують єдиний соціальний внесок. Крім цього, 
наголошувалось на відсутності належної диферен-
ціації розмірів пенсій в залежності від трудового 
стажу та страхових внесків. Станом на 2011 рік 1,5 
млн. пенсіонерів отримували пенсії в межах одного 
прожиткового мінімуму, а в межах двох прожитко-
вих мінімумів – 10,1 млн. пенсіонерів [2, с.3].  

Пройшло вже понад 20 років з часу почат-
ку проведення пенсійних реформ, однак левова 
частка проблем залишається нерозв’язаною. 
Можна говорити про багато об’єктивних та 
суб’єк-тивних факторів, які впливають на проце-
си втілення у життя законодавчих ідей зміни пе-
нсійної системи України, але очевидний факт 
недосягнення тих цілей і завдань, які ставилися 
перед початком пенсійних реформ. Вважаємо, 

що основна причина цього – проведення непо-
слідовної та «половинчастої» соціальної законо-
давчої  політики, непродуманість багатьох кроків 
і неврахування реалій соціально-економічної си-
туації в Україні.  

Надзвичайно великий резонанс у суспільс-
тві викликав другий етап пенсійної реформи в 
Україні, ознаменований прийняттям Закону 
України «Про заходи щодо  законодавчого рефо-
рмування пенсійної системи» від 8 липня 2011 
року. Цей законодавчий акт покликаний був вне-
сти  завершальний акорд у питання запрова-
дження накопичувальної системи пенсійного 
страхування, однак головним чином він закріпив 
зміни щодо умов призначення пенсій у солідар-
ній системі, зокрема у частині підвищення пен-
сійного віку для жінок та тривалості страхового 
стажу.  Тим часом  конкретні питання запрова-
дження накопичувальної частини пенсії, визна-
чення правової природи самого накопичувально-
го механізму пенсійного страхування залиши-
лись відкритими.  

Стан наукової розробки. Реформування 
системи пенсійного забезпечення  в Україні по-
стійно опиняється у центрі гострих громадських 
дискусій та суперечок.  Проблеми підвищення 
пенсійного віку, тривалості страхового стажу, 
вислуги років, нарахування розмірів пенсій жва-
во обговорюються у суспільстві, адже торкають-
ся практично всіх громадян. Не могли оминути 
увагою питання пенсійного забезпечення і вітчи-
зняні науковці.   

На сучасному етапі проблеми реформування 
пенсійної системи України досліджують   вітчиз-
няні науковці Болотіна Н.Б. [3, 5], Прилипко С.М. 
[4], Сташків Б.І. [5], Оклей І.В. [6] та інші. Не мож-
на не відзначити і аналіз проблемних питань пен-
сійної реформи 2011 року, який провела Н.М. Ху-
торян [7].  

Мета статті полягає у комплексному  до-
слідженні сучасного стану системи пенсійного 
забезпечення України, аналізі наслідків пенсій-
ної реформи 2011 року, її впливу на рівень пен-
сійного забезпечення населення та визначення 
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потенційних напрямів розвитку пенсійної систе-
ми України у контексті світових тенденцій.  

Виклад основного матеріалу. Забезпечен-
ня гідного рівня проживання пенсіонерів в Укра-
їні – на даний час одна з найгостріших проблем, 
що зумовлена  об’єктивними  соціально-еконо-
мічними причинами. На жаль, рівень оплати 
працюючого населення, і тим більше, рівень пен-
сійного забезпечення не гарантують гідних умов 
життя, які за нормами міжнародних стандартів 
дозволяють кожному задовольнити основні по-
треби людини у харчуванні, одязі, житлі тощо. 
Для розв’язання даної проблеми було докладено 
чимало зусиль, прийнято цілий ряд нових норма-
тивних актів. Пошук ефективної моделі націона-
льної пенсійної системи, яка б відповідала інте-
ресам суспільства і засновувалась на економіч-
них можливостях держави, ведеться ось уже по-
над два десятиліття. Проте відчутного результа-
ту, який би наблизив населення до більш високо-
го рівня та якості життя, не отримано. Це спону-
кає до подальших активних пошуків оптимальної 
моделі системи пенсійного забезпечення, яка по-
винна базуватись на науково обґрунтованих кон-
цепціях та враховувати національні особливості 
українського суспільства.     

Саме цього, вважаємо, бракувало розроб-
никам другого етапу пенсійної реформи 2011 
року. Як зазначають автори науково-практичного 
коментаря до Закону України «Про заходи щодо 
законодавчого забезпечення реформування пен-
сійної системи» від 8 липня 2011 року [1], рефо-
рма здійснила «косметичний ремонт» пенсійної 
системи країни, а не була комплексною рефор-
мою, оскільки відсутність якісно нової концепції 
та ідеології пенсійного страхування вітчизняного 
зразка, і тим паче, будь-яких реалістичних гаран-
тій та механізмів втілення у життя задекларова-
них у ній цілей, не дозволяє говорити про рефо-
рму в аспекті істинних наслідків коментованого 
закону як таку [8, с.3]. 

Зміни у пенсійному законодавстві в остан-
нє десятиліття торкнулись переважної більшості 
зарубіжних країн. Світова фінансово-економічна 
криза значно похитнула фінансову стабільність  
їх пенсійних систем. Тому у кінці 20 століття 
практично в усіх  зарубіжних країнах були про-
ведені реформи соціального забезпечення, ви-
кликані уповільненням економічного росту і ви-
соким рівнем безробіття. Старіння населення і 
уповільнення економічного росту неминуче при-
зведуть до виникнення фінансових проблем у 
майбутньому. Дослідники передбачають, що вже 
до 2030 року навантаження пенсіонерів на пра-

цююче населення у розвинених країнах майже 
подвоїться. За прогнозами ООН, до 2050 року 
співвідношення населення працездатного віку до 
населення пенсійного віку (понад 65 років) у кра-
їнах з розвиненою ринковою економікою в сере-
дньому знизиться з 4,5 на сьогодні до 2,2, а в 
окремих країнах буде ще більшим: у Японії - 1,5, 
у Франції - 1,4, у Німеччині - 1,2, в Італії – 1. 
Аналогічно і в Україні, за оцінками експертів, 
ситуація також може ускладнитись, і у 2050 році  
співвідношення буде 125 пенсіонерів на 100 пра-
цюючих [9, с.524]. 

У намаганні розв’язати фінансові проблеми 
багато країн  підвищують пенсійний вік або пе-
рекладають видатки на населення. У багатьох 
промислово розвинених країнах він становить 65 
років для жінок і чоловіків (США, Японія, Кана-
да,  Швеція), у Норвегії - 67 років. У Великобри-
танії поступове збільшення тривалості віку ви-
ходу на пенсію для жінок з 60 років до 65 років 
заплановане з 2010 до 2020 року. У Німеччині 
підвищення пенсійного віку для чоловіків з 63 до 
65 років, а для жінок з 60 до 65 років здійснюєть-
ся з 2001 по 2012 рік [10, с.192].  

Останні тенденції свідчать про поступове 
підвищення пенсійного віку у тих країнах, які ще 
до недавнього часу утримували його на рівні 60 
років для чоловіків і 55-57 років для жінок. Так, в 
Італії вже тепер пенсійний вік становить 62 роки 
для чоловіків і 57 років для жінок. На непопуля-
рні кроки щодо підвищення пенсійного віку  до 
65 років для чоловіків і жінок, а також на збіль-
шення обов’язкових внесків у державний пенсій-
ний фонд вимушений був піти і уряд Франції [11, 
с.132]. У Польщі пенсійний вік становить 65 ро-
ків для чоловіків і 60 років для жінок, в Угорщи-
ні та Словаччині - 62 роки і для чоловіків і для 
жінок. Серед країн пострадянського простору 
Молдова поступово підвищила пенсійний вік до 
65 років для чоловіків і 60 – для жінок,  Естонія – 
до 63 і 63 років, Вірменія – до 65 і 63 років, Ка-
захстан – до 63 і 58 років, Грузія – до 65 років 
для чоловіків і 60 років для жінок. По суті, пен-
сійний вік поки залишається незмінним лише у 
Російській Федерації, Узбекистані та Білорусі.  

Очевидно, що наведені приклади не мо-
жуть не позначатись і на стані пенсійної системи 
України. Відповідно питання підвищення пен-
сійного віку було продиктовано вимогами часу й  
об’єктивним станом справ у економіці держави.  
Цей процес супроводжувався гострими  спорами 
та суперечками у суспільстві, і все ж законода-
вець альтернативи підвищенню пенсійного віку 
не знайшов. Проте торкнулось таке підвищення 
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лише жінок. Закон України «Про заходи щодо 
законодавчого забезпечення реформування пен-
сійної системи» від 8 липня 2011 року [1, ст.82], 
який набрав чинності з 1 жовтня 2011 року,  за-
провадив механізм поетапного підвищення  віку, 
який дає право виходу на пенсію за віком, до 60 
років. Відповідні зміни були внесені у ст.26 За-
кону України «Про загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування» від 3 липня 2009 року 
[12, ст.1], згідно з якою особи мають право на 
призначення пенсії за віком після досягнення 
віку 60 років та наявності страхового стажу не 
менше 15 років. Фактично, так законодавець урі-
вняв в Україні пенсійний вік для чоловіків і жі-
нок.  В останні роки багато країн прийняли зако-
нодавство про поступове вирівнювання пенсій-
ного віку (наприклад, Бельгія, Великобританія, 
Німеччина, Греція, Португалія). У Австралії під-
вищення пенсійного віку жінок відбувається по-
ступово - на шість місяців кожні два роки, почи-
наючи з 60 років у 1995 році до 65 років у 2013 
році. За попереднім законодавством Австрії пен-
сія призначалася чоловікам по досягненні 69 ро-
ків і жінкам – 55 років при страховому стажі 420 
місяців. Новий закон збільшив страховий стаж 
до 450 місяців для чоловіків, молодших 1940 ро-
ку і жінок 1945 року народження [10, с.531].   

Отже, в основі підвищення пенсійного віку 
лежало прагнення держави збільшити  кількість 
працюючого населення, відрахування до бюдже-
ту Пенсійного фонду України, подолання його 
дефіциту та досягнення збалансованості. Основ-
ними аргументами на користь підвищення пен-
сійного віку  стали доводи про те, що тривалість 
життя жінок більша за тривалість життя чолові-
ків та зазначені вище пенсійні реформи у зарубі-
жних країнах.  При цьому чомусь зовсім не брав-
ся до уваги той факт, що у високорозвинених 
країнах тривалість життя значно довша, ніж в 
Україні, і, відповідно набагато вищий рівень  ма-
теріального достатку громадян.  На 1 січня 2012 
року чисельність населення України становила 
45,6 млн. За даними Держкомстату, на цей період 
рівень народжуваності в країні становив 11 на 
1000 населення, а рівень смертності досягнув 
14,5. Для порівняння: у країнах ЄС показник 
смертності - 6,3 (на 1000). За показником смерт-
ності населення Україна випередила не лише 
країни ЄС, а практично всі країни колишнього 
СРСР.  Наша країна посідає 150-те місце серед 
193 країн світу за показником середньої тривало-
сті життя. Прогнозована тривалість життя 
в Україні становить 69 років, у ЄС - 74. Очікува-
на середня тривалість здорового життя у нас 59,2 

року, в країнах ЄС - 67.  Кожен десятий украї-
нець не доживає до 35 років, а кожен четвертий - 
до 60. Як стверджує голова комітету Верховної 
Ради України з питань охорони здоров’я 
Т.Бахтєєва, «смертність чоловіків працездатного 
віку перевищує аналогічний показник навіть 
у країнах, де національний продукт у 4,6 разу 
нижчий, ніж у нашій країні» [13]. Крім цього, на 
додаток до  пенсійних виплат  з обов’язкової со-
лідарної системи пенсіонери на Заході мають 
можливість отримувати додаткові кошти, нако-
пичені на їх пенсійних рахунках. В Україні пи-
тання запровадження накопичувальної системи 
пенсійного страхування, визначення правової 
природи  накопичувальних страхових внесків 
поки не вирішені.  Тому і питання фінансового 
навантаження на бюджет Пенсійного фонду не 
знято, а, навпаки, воно загострюється.  

Наведені цифри переконливо свідчать, що 
підвищення пенсійного віку як для жінок, так і 
для чоловіків саме по собі  соціально-економічні  
та демографічні проблеми  аж ніяк не вирішить. 
Дійсно, можна погодитьсь і з тим, що необхід-
ність підвищення пенсійного віку назріла давно,  
вона була об’єктивно обумовлена станом ниніш-
ньої пенсійної системи. Однак розв’язувати гло-
бальні економічні проблеми за рахунок грома-
дян, зокрема, жінок, які виконують надзвичайно 
важливу роль  у суспільстві, держава, яка прагне 
стати соціальною, не повинна. Як справедливо 
наголошує Н.М. Хуторян, у зв’язку з економіч-
ною кризою і масовим вивільненням працівників 
працівникам похилого віку, а особливо жінкам, 
важче знайти роботу, ніж молодим. Це призведе 
до того, що ми залишимо сьогоднішніх пенсіо-
нерів без засобів до існування, оскільки на робо-
ту їх уже не хочуть брати, а права на пенсію до 
60 років вони не матимуть [7, с.435].  Крім того, 
Н.М. Хуторян вважає, що забувається роль жінки 
у поліпшенні тієї ж демографічної ситуації, а 
значить у зменшенні відсотка старіючого насе-
лення, та у вихованні підростаючого покоління 
[7, с.436]. 

Одночасно із підвищенням пенсійного віку 
для жінок законодавчо було збільшено і трива-
лість страхового стажу, який дає на пенсію за 
віком, до 15 років.   Для того ж, щоб отримати 
право на мінімальну пенсію за віком, згідно зі 
ст.28 Закону, чоловіки повинні мати не менше 
30, а жінки – не менше 25 років страхового ста-
жу. На думку Н.М. Хуторян, це є порушенням не 
лише ч.2 ст.22 Конституції України, а й пору-
шенням принципу рівності перед законом, закрі-
пленим ст.24  цієї ж Конституції [7, с.437].   
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Світова практика свідчить, що пенсійні 
зміни у більшості країн супроводжуються під-
вищенням пенсійного віку і одночасним збіль-
шенням тривалості страхового стажу. Тому оче-
видний той факт, що, піднявши пенсійний вік 
для жінок в Україні, законодавець не міг не змі-
нити і тривалість страхового стажу, який дає 
право на пенсію. При цьому зміни торкнулись і 
тривалості страхового стажу, який дає право на 
призначення пенсій по інвалідності (ст.32 Зако-
ну). Питання треба ставити про те, як зазначені 
реформи відобразяться на реальному розмірі пе-
нсій та чи буде спроможна пенсійна система аде-
кватно реагувати на зміни у економічній ситуації 
у державі. Передбачене ч.2 ст.28 Закону збіль-
шення за   кожний  повний  рік  страхового  ста-
жу  понад  35  років чоловікам  і  30  років  жін-
кам  пенсії за віком на 1 відсоток, але не більш як 
на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за ві-
ком, не може слугувати законодавчою гарантією, 
адже є зовсім мізерним кроком. Для зацікавлення 
людини у тривалій праці та сплаті страхових пе-
нсійних внесків потрібно розробити дієву фінан-
сову основу, яка гарантуватиме дійсно високий 
розмір пенсії при роботі понад встановлену мі-
німальну тривалість стажу. Цікавий у цьому пла-
ні досвід Російської Федерації, де з 2015 року 
встановлюється максимальна тривалість страхо-
вого стажу - 30 років (чоловіки) і 25 років (жін-
ки) для набуття права на фіксований базовий 
розмір страхової частини трудової пенсії за віком 
у повному розмірі.  При тривалості страхового 
стажу від 5 до 25 років (жінки) і 30 років (чоло-
віки) розмір пенсії буде зменшуватись на 3% за 
кожен рік до 30 років. Якщо стаж буде переви-
щувати встановлений максимум, то розмір пенсії 
буде збільшуватись на 6% за кожен рік страхово-
го стажу [10, с.190].   

Висновки. Проведений в Україні у 2011 
році другий етап пенсійної реформи вніс чимало 
змін та нововведень у механізм пенсійного за-
безпечення. Однак багато питань залишились не 
до кінця розкритими і завершеними. Вважаємо, 
що зміни у пенсійній системі повинні бути нас-
лідком продуманої стратегії соціально-еконо-
мічного розвитку країни, ґрунтуватись на вива-
женій та ретельно обдуманій науковій концепції, 
а  також враховувати національні особливості. 
Без цього  неможливо досягнути мети пенсійної 
реформи і гарантувати фінансову стабільність 
держави і матеріальне благополуччя пенсіонерів.   

Досвід зарубіжних країн доводить, що змі-
ни у пенсійній системі об’єктивно диктуються 
соціально-демографічними й економічними по-

казниками. Тому альтернативи подальшому вдо-
сконаленню системи пенсійного забезпечення в 
Україні немає. Однак проводити пенсійні рефор-
ми потрібно паралельно із безпрецедентними 
заходами щодо стимулювання народжуваності, 
скорочення рівня смертності, введенням інститу-
ту медичного страхування. Нагального розв’я-
зання потребує проблема забезпечення зайнятос-
ті молодого покоління, створення нових робочих 
місць, проведення розумної податкової політики 
по стимулюванню працевлаштування громадян. 
Без усього цього комплексу заходів не можна 
говорити про ефективне пенсійне забезпечення.      

Перспективними напрямами  подальшо-
го наукового дослідження видаються аналіз 
структури пенсійної системи України, динаміка 
її розвитку та визначення правової природи на-
копичувального пенсійного страхування.   
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН РОБОТОДАВЦЯ  
ТА КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ,  

ЩО Є У ДЕРЖАВНІЙ ВЛАСНОСТІ 
 

Досліджуються питання визначення понять «роботодавець» і «керівник підприємства, установи, органі-
зації, що є у державній власності». Наведено дискусійні думки про визначення даного поняття, особливості від-
носин керівника з роботодавцем, відносини між найманим працівником і керівником державного підприємства, 
установи, організації, що є у державній власності. Проаналізовано негативні та позитивні аспекти цих поглядів.  

Ключові слова: керівник підприємства, установи, організації, що є у державній власності, диференціація, 
роботодавець, працівник.  

 
Постановка проблеми. Однією зі специ-

фічних рис правового регулювання трудових 
відносин є поєднання єдності та диференціації. 
Проблема диференціації правового регулювання 
трудових відносин має теоретичне та практичне 
значення. У сучасних умовах за допомогою ди-
ференційованого регулювання трудових відно-
син забезпечується конкретне застосування пра-
вових норм з урахуванням як об’єктивних факто-
рів, так і властивостей особистого характеру само-
го працівника. Індивідуалізація загальної правової 
норми щодо окремих працівників, які реалізують 
свою здатність до праці в різних умовах, сприяє 
найбільш ефективному впливу норм трудового 
права на суспільні відносини, врегульовані ним.  

Необхідність диференціації праці керівни-
ка підприємства, установи, організації, що є у 
державній власності, зумовлена в першу чергу 
значенням його фігури для реалізації повнова-
жень держави-власника, особливою роллю та 
відповідальністю за нормальне функціонування 
підприємства.  

Ступінь наукової розробки. Даній про-
блемі приділялась увага таких учених: Л.С. Таль, 
М.Г. Александров, Т.Ю. Коршунова , В.Н. Ско-
белкін, В.І. Прокопенко, С.Ю. Головіна, О.М. 
Акопова, Д.Р. Акопов та ін. Разом з тим, прове-
дення реформ соціально-економічного характеру 
зумовили зміну правового становища керівника 
підприємства, установи, організації, що є у дер-
жавній власності.  

Мета статті – дослідження особливостей 
статусу керівника підприємства, установи, орга-
нізації, що є у державній власності, у відносинах 
із роботодавцем.   

Виклад основного матеріалу. У літерату-
рі виділяють два критерії спеціальної регламен-
тації праці керівника: суб’єктний склад трудово-
го відношення, в якому однією із сторін виступає 
вказана особа та значущість виконуваної ним 

функції [1, с.867]. Підставою для спеціальної ре-
гламентації праці, в тому числі й керівника, мо-
жуть виступати такі критерії, як «організаційно-
правова форма або правова особистість робото-
давця» [2, с.80], «особливості суб’єкта, який реа-
лізує свою здатність до праці, та суб’єкта, який 
використовує чужу працю, особливості окремих 
видів трудової діяльності…» [3, с.275]. 

На наш погляд, стає необхідним виділення 
в якості критерію для правової регламентації 
праці керівника підприємства, установи, органі-
зації, що є у державній власності, особливостей у 
відносинах керівника із роботодавцем.     

Так, на думку М.Г.Александрова, «своєрі-
дність участі ... керівника ... у трудових право-
відносинах полягає в тому, що в одному трудо-
вому правовідношенні він сам виступає як «пра-
цеотримувач», оскільки саме керівництво робо-
тами є теж видом роботи, яка виконується в трудо-
вому правовідношенні. Але до змісту цього виду 
роботи входить здійснення певних прав і обов’яз-
ків на стороні «роботодавця» у трудових правовід-
носинах з іншими працівниками» [4, с.215]. Тому 
після укладення трудового договору між керівником 
і організацією перший буде виступати в якості 
представника роботодавця у відносинах з усіма ін-
шими працівниками цієї організації.  

Зазначимо, що деякими вченими відзнача-
лася «подвійність суб’єкта трудового правовід-
ношення на стороні роботодавця», яка проявля-
ється в тому, що частину прав і обов’язків керів-
ник здійснює від імені організації, а іншу части-
ну - від свого імені. При цьому підкреслювалось, 
що відносини між найманим працівником і кері-
вником не є особливими самостійними правовід-
носинами, а слугують нерозривним доповненням 
майнових відносин між працівником і власником 
підприємства [4, с.170]. 

При дослідженні правового статусу керів-
ника А.А.Кельцева підкреслює головну особли-
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вість правового становища керівника, яка, на її 
думку, полягає в тому, що, з одного боку, він 
представляє інтереси власника і виконує функції 
роботодавця по відношенню до інших працівни-
ків очолюваної ним організації, а, з іншого боку, 
- сам є найманим працівником. Крім того, нею 
виділяються такі риси, як об’ємне коло обов’яз-
ків та підвищена відповідальність [5, с.41]. Так, 
керівник, з одного боку, діє в організаційно-
управлінській сфері від імені власника майна, 
представляє роботодавця при укладенні трудово-
го договору, тобто у виникненні трудових відно-
син, веде в інтересах власника підприємницьку 
діяльність, організовує сам процес праці, вирі-
шує кадрові питання, а з іншого – є працівником, 
який працює за трудовим договором.  

А. Ф. Нуртдінова і Л.О. Чиканова ствер-
джують, що керівник, як і будь-який інший пра-
цівник, зобов’язується здійснювати роботу на 
певній посаді, тобто виконувати певну трудову 
функцію. Він пов’язаний правилами внутрішньо-
го трудового розпорядку, і в силу свого правово-
го становища повинен підкорятися дисциплінар-
ній владі роботодавця (власника майна підпри-
ємства), що виключає автономію волі [6, с.14 ]. 

А.І.Ставцева та Н.М.Шептуліна у праці 
«Відповідальність керівника організації за пору-
шення законодавства про працю» використову-
ють поняття «роботодавець» і «керівник» як то-
тожні на тій підставі, що керівник «як правоза-
стосовник юридичних норм сприяє здійсненню 
прав і виконанню юридичних обов’язків, які не 
можуть бути реалізовані без його дій» [7, с.49].  

Але, все ж таки, мову треба вести про не-
самостійну працю. Основні підходи до розуміння 
несамостійності праці були визначені російським 
ученим Л.С. Талем. Він вважав, що господарська 
влада – це правове становище роботодавця, як 
голови підприємства по відношенню до решти 
осіб, що входять до складу даної соціальної оди-
ниці [8, с.30]. Учений виділяв владу нормативну, 
владу розпорядчу та владу дисциплінарну.  

Розін, розглядаючи залежну працю, заува-
жував, що повинна братися до уваги економічна 
залежність, «господарська пасивність», тобто 
виконання тільки таких робіт, які підпорядкову-
ються чужій волі [4, с. 106].  

Г. Зінцгеймер, навпаки, розглядав залежну 
працю як правове явище: залежною повинна 
вважатися «праця, яку здійснює працююча лю-
дина в правовому відношенні влади». Ним також 
запропоновані критерії такої залежності: 1) дого-
вором передбачається не окрема умова, а тривала 
діяльність, конкретизація якої проявляється в 

подальшому вказівками роботодавця, 2) праців-
ник не може сам визначати свій робочий час; 3) 
роботодавець має право розпорядитися працею 
працівника по-іншому [4, с. 105-106].  

Зазначені ознаки в цілому відносяться й до 
трудового правовідношення найманого керівни-
ка підприємства, установи, організації, що є у 
державній власності.  

Щодо роботодавця, то відповідно до Закону 
України «Про професійні спілки, їх права та гаран-
тії діяльності» від 15 вересня 1999 року, ним є вла-
сник підприємства, установи, організації незалеж-
но від  форми  власності, виду діяльності, галузевої 
належності або уповноважений ним орган  (керів-
ник) чи фізична особа, яка відповідно до законо-
давства використовує найману працю [9].  

Характерно, що управління підприємст-
вом, у тому числі  державним, може здійснюва-
тися як власником безпосередньо, так і за допо-
могою уповноваженого ним на управління орга-
ну. Уповноваженою власником особою виступає 
керівник підприємства, установи, організації, який 
здійснює управління даним підприємством в ме-
жах наданих йому прав, при цьому сам перебуває з 
власником у відносинах найму. Керівник, поряд з 
іншими найманими працівниками, входить до 
складу трудового колективу, є суб’єктом трудових 
відносин як найманий працівник, а відмітність його 
від інших працівників полягає в тому, що внаслі-
док свого становища та виконуваної функції дана 
особа несе відповідальність за здійснення вироб-
ничого процесу. Звідси можна зробити висновок, 
що суб’єктом трудових відносин з іншими праців-
никами керівник, як уповноважений власником 
орган, не виступає. У випадку визнання уповнова-
женого власником органу суб’єктом трудових пра-
вовідносин стає можливим пред’явлення до нього 
майнових претензій, які випливають з цих відно-
син. У реальності ж ці претензії пред’являються до 
підприємства. Адже безспірний той факт, що пра-
цівник укладає трудовий договір з підприємством, 
установою, організацією, як юридичною особою, а 
не з уповноваженою власником особою. 

У зв’язку з наведеним, ми підтримуємо по-
зицію В.І. Прокопенко з приводу того, якщо ви-
знати, що трудовий договір укладається з упов-
новаженим власником органом або службовою 
особою, то припинення власником з цією особою 
трудових відносин повинно викликати припинення 
трудового договору з працівниками, які були при-
йняті ним на роботу, оскільки припинила своє іс-
нування одна зі сторін трудового договору. Разом з 
тим, на всіх підприємствах, установах, організаці-
ях, у тому числі на тих, що є у державній власності, 
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можуть змінюватись керівники. Але навіть при 
такій заміні працівники залишаються працювати 
при укладенні трудового договору на роботі визна-
чений строк або безстроково, адже ці договори 
укладалися з підприємством, установою, організа-
цією, а не з органом, уповноваженим на управління 
виробництвом [10, с.110].  

Керівник державного підприємства, як упов-
новажений власником орган, безпосередньо висту-
пає суб’єктом колективних правовідносин з трудо-
вим колективом та його представницьким органом 
щодо встановлення умов праці, застосування чин-
ного законодавства про працю. При цьому, керів-
ник виступає й суб’єктом індивідуальних трудових 
правовідносин. Утім, до нього не можуть бути ви-
сунені претензії майнового характеру, наприклад 
щодо оплати праці, відшкодування шкоди у зв’язку 
з нещасним випадком, що стався на виробництві, 
тощо. Зазначені претензії висуваються до підпри-
ємства. А якщо державне підприємство здійснило 
зайві виплати з вини керівника, тоді до нього може 
бути висунена вимога у порядку регресу.  

Теоретичний та практичний інтерес викли-
кає питання визначення сторін трудового дого-
вору з керівником підприємства. Трудовий дого-
вір з керівником підприємства укладає власник 
майна підприємства або уповноважений ним ор-
ган. Даний орган визначається, як правило, у ста-
туті організації. При цьому виникає невизначе-
ність: виступає наймачем для керівника тільки 
підприємство; підприємство та власник (уповно-
важений ним орган); тільки власник (уповнова-
жений ним орган). У літературі висловлюються 
різні погляди. Одні автори вважають, що в якості 
наймача виступає орган, який призначив даного 
керівника, учасники або засновники, члени орга-
нізації залежно від виду юридичної особи [11, с. 
84-86]; інші – що в усіх випадках наймачем є 
юридична особа, де надана робота, посада керів-
нику [12, с. 525].  

Крім того, існує думка, що частину право-
суб’єктності наймача по відношенню до керівни-
ка реалізує організація, а частину – власник ор-
ганізації (уповноважений ним орган). І.Я. Кисе-
льов відзначає, що в країнах із розвинутою рин-
ковою економікою стороною індивідуального 
трудового правовідношення є власник капіталу, 
діючий капіталіст, а не керівництво організації, 
яке складається, як правило, із найманих управ-
ляючих. Як бачимо, в указаних країнах однією зі 
сторін трудового правовідношення є власник, і 
не тільки по відношенню до керівника [13, с. 93]. 
Власника як суб’єкта трудових правовідносин 
виділяє й В.М. Скобєлкін [14, с. 211].   

З урахуванням наведеного постає питання: 
Хто ж буде виступати «роботодавцем» по відно-
шенню до керівника підприємства, установи, ор-
ганізації, що є у державній власності?  

Так, держава уповноважена на свій розсуд 
володіти, користуватися і розпоряджатися своїм 
майном, при цьому безпосередньо не може вико-
ристовувати свою власність, знаряддя та засоби 
виробництва. Управління  об’єктами  державної  
власності  здійснюється через органи держави, 
які уповноважені реалізовувати права держави як 
власника у межах, визначених законодавством 
України. Для управління підприємствами, уста-
новами, організаціями державний орган, якому 
виділено майно, призначає керівника.   

Так, відповідно до Постанови КМУ «Про 
застосування контрактної форми трудового до-
говору з керівником підприємства, що є у держа-
вній власності» від 19 березня 1993 р. № 203, ко-
нтракти з керівниками підприємств, що є у дер-
жавній власності, укладаються міністерствами, 
іншими підвідомчими Кабінету Міністрів Украї-
ни органами виконавчої влади, у віданні яких 
перебувають ці  підприємства.  

Аналогічне положення міститься у Поста-
нові КМУ «Про Типову форму контракту з кері-
вником підприємства, що є у державній власнос-
ті» від 2 серпня 1995 р. № 597[15]. 

Отже, для керівника підприємства, устано-
ви, організації, що є у державній власності робо-
тодавцем виступає уповноважений орган управ-
ління об’єктом державної власності. 

Висновки. Отже, з одного боку, керівник 
підприємства, що є у державній власності, зна-
ходиться в трудових відносинах з даним підпри-
ємством, він виконує визначену трудову функ-
цію по керівництву підприємством. Разом з тим, 
керівник даного підприємства є підконтрольним 
і підзвітним органу держави, у віданні якого пе-
ребуває це  підприємство. З іншого боку, керів-
ник підприємства, установи, організації, що є у 
державній власності, є представником власника 
та наділений повноваженнями управлінсько-розпо-
рядчого характеру. Так, будь-який інший праців-
ник, виконуючи розпорядження керівника держав-
ного підприємства, виконує свої обов’язки перед 
роботодавцем, тому саме роботодавець є контраге-
нтом працівника. Керівник у трудовому правовід-
ношенні не має жодних самостійних прав щодо 
будь-якого працівника, крім тих, які має по відно-
шенню до нього організація-работодавець. Трудо-
вий договір працівник укладає не з керівником 
підприємства, а з підприємством, установою, орга-
нізацією як юридичною особою, де він і реалізує 
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своє право на працю. Отже, керівник не є робото-
давцем у буквальному розумінні цього слова. 
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Features of the legal adjusting of relations of employer and leader  

of state enterprise, establishment, organization 
Summary 

In the article questions are investigated in relation to the decision of concepts «employer» and «leader of state 
enterprise, establishment, organization». Debatable ideas over are brought in relation to the decision of this concept, in 
relation to the features of relations of leader with an employer, in relation to a relation between the hired worker and 
leader of state enterprise, establishment, organization. The negative and positive aspects of these looks are analyzed.  

Key words: leader of state enterprise, establishment, organization, differentiation, employer, worker. 

О. В. Маленко 
Особенности правового регулирования отношений работодателя и руководителя  

государственного предприятия, учреждения, организации 
Аннотация 

Исследуются вопросы относительно определения понятий «работодатель» и «руководитель государственного 
предприятия, учреждения, организации». Приведены дискуссионные мысли относительно определения данного по-
нятия, относительно особенностей отношений руководителя с работодателем, относительно отношения между нае-
мным работником и руководителем государственного предприятия, учреждения, организации. Проанализированы 
негативные и позитивные аспекты этих взглядов.  

Ключевые слова: руководитель государственного предприятия, учреждения, организации, дифференциа-
ция, работодатель, работник.  
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ПІЗНАННЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ АДМІНІСТРАТИВНИМ СУДОМ 

 
Розкривається поняття і зміст юридичних фактів, їх пізнання, досліджуються процесуальні юридичні фа-

кти в адміністративному судочинстві. 
Ключові слова: доказування, пізнання, юридичний факт. 

 
Постановка проблеми. Теорія пізнання 

юридичних фактів не належить до новітніх ін-
ститутів права. Її проблеми почали досліджува-
тися ще в буржуазній науці права, достатню ува-
гу приділено їм в радянському та сучасному пра-
вознавстві, в галузевих науках, в адміністратив-
ному судочинстві. Однак, на сьогодні, робота в 
даному напрямку є незавершеною, а тому потре-
бує подальшого дослідження.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідженню питання пізнання юридичних фак-
тів приділялась увага таких вчених як 
Авер’янов В.Б., Алєксєєв С.С., Голосніченко 
І.П., Калюжний Р.А., Кікоть Г.В., Колпаков В.К., 
Красавчіков О.А., Кузьменко О.В., Пацурківсь-
кий П.С., Рожкова М.А., Рябченко О.П., Селіва-
нов А.О., Солодовник Л.В., Чувакова Г.М. та ін. 

Метою статті є комплексне дослідження 
пізнання процесуальних юридичних фактів адмі-
ністративним судом. Для досягнення зазначеної 
мети поставлені такі завдання: дослідити юри-
дичні факти (у тому числі й процесуальні) в ад-
міністративному судочинстві та їх пізнання. 

Виклад основного матеріалу. Перш ніж пе-
рейти до розкриття теми дослідження, розкриємо 
понятійний апарат пізнання та юридичних фактів.  

Юридичний факт – це конкретні життєві об-
ставини у формі дії чи події, з якими норми права 
пов’язують юридичні наслідки, тобто виникнення, 
зміну чи припинення правовідносин, набуття пев-
них прав і обов’язків [1, с. 1071]. Зауважимо, в 
юридичній літературі  сукупність юридичних фак-
тів, необхідних і достатніх для настання передба-
чених законом юридичних наслідків прийнято на-
зивати фактичним складом [2, с. 48]. 

Пізнання – це складний процес чуттєвого 
сприйняття й абстрактного мислення, заснований 
на практиці та перевірений нею. Цей процес 
здійснюється за законами діалектики та має зага-
льний характер незалежно від того, що служить 
об’єктом пізнання: закономірність того або ін-
шого явища, дія чи ефективність правової норми 

або ж звичайна життєва ситуація. Разом з тим, 
залежно від конкретних цілей пізнання, особли-
востей використовуваних при цьому приватних 
методик і прийомів, у науці виокремлюють три 
його різновиди: буденне (життєве), наукове та 
спеціальне [3, с. 225]. 

У літературних джерелах буденне (життє-
ве) пізнання визначається як знання, що реалізо-
вується в природному повсякденному житті та 
базується на переконаності здорового глузду й 
практичної свідомості. 

Наукове пізнання дослідники називають 
видом пізнавальної діяльності людини, що від-
повідає критеріям внутрішньої несуперечності, 
об’єктивності, критикуємості, загальнозначущо-
сті, інваріантності знань [4, с. 3]. 

На думку Комзюка А.Т., Бевзенко В.М. та 
Мельника Р.С., доказування в адміністративному 
процесі передбачає наявність таких взаємозув-
люючих та взаємозалежних елементів як: пізнан-
ня, суб’єкт пізнання, об’єкт пізнання. Обумовле-
ність та залежність цих елементів визначається 
тим, що лише у своїй сукупності вони утворю-
ють явище „доказування”, тоді як відсутність 
принаймні одного із них виключає можливість 
здійснення доказування. Об’єкт пізнання в адмі-
ністративному процесі утворюють: власне публі-
чно-правовий спір, з приводу якого позивач зве-
рнувся до суду та порушено адміністративну 
справу; особливості й обставини публічно-
правового спору (наприклад, час, місце, підстави 
виникнення) [5, с. 272]. 

У процесі пізнання як елемента доказуван-
ня виконуються розумові завдання, що сприяють 
одержанню інформації про публічно-правовий 
спір. Пізнавальна діяльність має такі особливос-
ті: 1) ретроспективний характер (здійснюється 
після виникнення правового спору); 2) пізнання 
провадиться у формі доказування (за допомогою 
процесуальних засобів); 3) така діяльність здійс-
нюється спеціальними суб’єктами (суд, сторони, 
треті особи, процесуальні представники); 4) пі-
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знання має на меті одержання інформації, що 
впливає на встановлення істини у справі; 5) засо-
би здійснення діяльності, визначені у процесуа-
льному законі. Суб’єкт пізнання є спеціальним, 
тобто його коло чітко визначено процесуальним 
кодексом і розширенню не підлягає. Основним 
суб’єктом пізнання в адміністративному процесі 
виступає суддя. Розумова пізнавальна діяльність 
судді має специфіку обумовлену предметом пі-
знання – публічно-правовим спором [6, с. 139]. 

Пізнання фактичних обставин справи від-
бувається безпосереднім або опосередкованим 
шляхом. В основному процесуальні юридичні 
факти встановлюються судом безпосередньо, в 
залі судового засідання. Безпосереднє пізнання 
процесуальних юридичних фактів може здійсню-
ватися як судом у стадії розгляду справи, так і суд-
дею одноособово, наприклад, виявлення недоліків 
позовної заяви при її прийнятті, розгляд клопотан-
ня про забезпечення позову тощо. Оскільки суд 
(суддя) є очевидцем процесуальних юридичних 
фактів при безпосередньому пізнанні, то й не ви-
никає  потреби в їх доказуванні [7, с. 219].  

 Необхідність у доказуванні фактичних обста-
вин, в тому числі процесуального характеру, вини-
кає при опосередкованому пізнанні, тобто у разі 
встановлення фактів, що мали місце до і поза судо-
вим засіданням. С. В. Курилєв писав, що судове до-
казування може бути як у формі безпосереднього, 
так і опосередкованого пізнання [8, с. 35]. 
Ю.К.Осипов характеризує процесуальне доказуван-
ня як форму опосередкованого пізнання [9, с. 2].  

Сукупність юридичних фактів, які необхід-
но встановити шляхом опосередкованого пізнан-
ня, довести суб'єктом доказування, називається 
предметом доказування.  

Поряд з включенням процесуальних юри-
дичних фактів до загального предмета доказу-
вання у справі, встановлення наявності конкрет-
ної групи процесуальних фактів може входити до 
локального предмета доказування при здійсненні 
будь-яких дій судом.  

Сукупність процесуальних юридичних фа-
ктів в залежності від їх правових наслідків, тобто 
наявності впливу на вирішення справи судом 
можуть або входити в якості самостійного еле-
мента в основний предмет доказування у справі 
поряд з матеріально-правовими фактами або ж 
утворювати самостійний предмет доказування 
[10, с. 139].  

Безпосереднє та опосередковане пізнання 
процесуальних юридичних фактів тісно переплі-
таються. Так, для застосування санкцій (приво-
ду) до осіб, які беруть участь у справі недостат-

ньо безпосередньо переконатися у факті неявки 
особи. Для притягнення до процесуальної відпо-
відальності необхідно доказати факти, що свід-
чать про неповажну неявку, адже кожному виду 
державного примусу притаманні свої особливос-
ті як за колом осіб, до яких цей примус застосо-
вується, так і заходами, що характерні для різних 
видів правового примусу [11, с. 230]. 

Так, частиною 1 статті 272 КАС України 
встановлено, що до належно викликаної особи,  
особисту участь якої визнано судом обов'язко-
вою,  свідка,  які без поважних причин не прибу-
ли у судове  засідання або не повідомили причи-
ни неприбуття,  може бути застосовано  привід  
до  суду  через  органи  внутрішніх  справ  з від-
шкодуванням у дохід держави витрат на його 
здійснення. 

Суб'єктами пізнання як елемента доказу-
вання процесуальних юридичних фактів є не 
тільки особи, що беруть участь у справі, але й 
інші суб'єкти, наприклад, суд або суддя. 

Частинами 4, 5 статті 11 КАС України вста-
новлено, що суд вживає передбачені законом захо-
ди, необхідні для з'ясування всіх обставин у справі, 
у тому числі щодо виявлення та витребування до-
казів з власної ініціативи. Суд повинен запропону-
вати особам, які беруть участь у справі, подати до-
кази або з власної ініціативи витребувати докази, 
яких, на думку суду, не вистачає (принцип офіцій-
ного з’ясування всіх обставин у справі. 

Зазначений принцип реалізовується також 
нормами ст. 71 КАС України, відповідно до яких 
кожна сторона повинна довести ті обставини, на 
яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім 
випадків, встановлених статтею 72 цього Кодек-
су. В адміністративних справах про протиправ-
ність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта влад-
них повноважень обов'язок щодо доказування 
правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності 
покладається на відповідача, якщо він заперечує 
проти адміністративного позову. Якщо особа, 
яка бере участь у справі, не може самостійно на-
дати докази, то вона повинна зазначити причини, 
через які ці докази не можуть бути надані, та по-
відомити, де вони знаходяться чи можуть знахо-
дитися. Суд сприяє в реалізації цього обов'язку і 
витребовує необхідні докази. Про витребування 
доказів або про відмову у витребуванні доказів 
суд постановляє ухвалу. Ухвала суду про відмо-
ву у витребуванні доказів окремо не оскаржуєть-
ся. Заперечення проти неї може бути включене 
до апеляційної чи касаційної скарги на рішення 
суду, прийняте за наслідками розгляду справи. 
Суб'єкт владних повноважень повинен подати 
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суду всі наявні у нього документи та матеріали, 
які можуть бути використані як докази у справі. 
У разі невиконання цього обов'язку суд витребо-
вує названі документи та матеріали. Суд може 
збирати докази з власної ініціативи. Якщо особа, 
яка бере участь у справі, без поважних причин не 
надасть докази на пропозицію суду для підтвер-
дження обставин, на які вона посилається, суд 
вирішує справу на основі наявних доказів. 

Адміністративний суд має активно підтри-
мувати перебіг провадження, досліджувати фак-
тичні обставини справи в найбільш повному об-
сязі. Для цього суд повинен сприяти активній 
участі учасників провадження у дослідженні фа-
ктичних обставин справи та їх з’ясуванні. Суд 
під час розгляду справи не повинен бути сторон-
нім спостерігачем. Закон зобов’язує суд створю-
вати необхідні умови для всебічного, повного й 
об’єктивного дослідження справи, а також конт-
ролювати дії сторін, активно досліджувати пред-
ставлені докази і виключати з розгляду ті з них, 
які є неприпустимими, залучати нові, забезпечу-
вати неухильне додержання учасниками судово-
го процесу всіх правил судочинства, встановле-
них законом [12, с. 4]. Таким чином, адміністра-
тивний суд має повністю встановити обставини 
справи, щоб ухвалити справедливе й об’єктивне 
рішення [13, с. 35]. 

Теорія та практика адміністративного су-
дочинства України знаходить принцип офіційно-
го з’ясування усіх обставин справи у ряді норм 
КАСУкраїни, на реалізацію яких суд: 1) визначає 
обставини, які необхідно встановити для вирі-
шення спору, а також з’ясовує, якими доказами 
сторони можуть обґрунтовувати свої доводи чи 
заперечення щодо цих обставин (п. п. 3, 4 ч. 4 ст. 
111 КАС України); 2) пропонує особам, які бе-
руть участь у конкретній справі, доповнити чи 
пояснити певні обставини справи, а також надати 
суду додаткові докази (ч. 5 ст. 11, ч. 1 ст. 114 
КАС України); 3) за власною ініціативою пови-
нен виявити і витребувати докази, яких, на думку 
суду, не вистачає (ч. ч. 4, 5 ст. 11, ч. 4 ст. 65, ч. 5 
ст. 71, п. п. 1, ч. 2 ст. 110 КАС України); 4) також 
може визнати обов’язкову участь у судовому за-
сіданні сторони (чи сторін) або третьої особи, 
якщо виникне необхідність заслухати її особисто 
(п. 2 ч. 2 ст. 110, ст. 120 КАС України); 5) може 
визнати за необхідне дослідити докази щодо об-
ставин, які визнаються сторонами, якщо у нього 
може виникнути сумнів щодо достовірності цих 
обставин та добровільності їх визнання (ч. 3 ст. 
72 КАС України); 6) під час допиту свідка у суді 
може задавати йому питання в будь-який час, а 

не лише після закінчення допиту його особами, 
які беруть участь у справі, як це здійснюється у 
цивільному судочинстві (ч. 8 ст. 141 КАС Украї-
ни) [14, с. 93]. 

Звернемо увагу на точку зору О. М. Круг-
лова, який вказує, що юридичне доказування є 
різновидом (способом існування) загального 
процесу пізнання дійсності [15, с. 8]. Оскільки 
доказування є невід’ємною частиною діяльності 
правозастосовних органів, то під час такої діяль-
ності має місце пізнання дійсності, яке відбува-
ється в опрацьованих наукою та апробованих 
практикою формах за допомогою відповідних 
засобів пізнання, у тому числі й технічних. При 
цьому, основна особливість такого пізнання по-
лягає в тому, що воно здійснюється на ґрунті 
права та в юридично визначеному порядку. При-
чому, слід зазначити, що законодавча регламен-
тація призводить до того, що ця діяльність та 
відповідні її аспекти втілюються у відповідні 
права та обов’язки осіб, які приймають участь у 
доказуванні [16, с. 76]. Так, на думку Л. В. Кова-
ля, за ознакою цілеспрямованості можуть бути 
виділені: право й обов’язок досліджувати й оці-
нювати доказ у справі, тобто встановлювати 
об’єктивну істину; право й обов’язок ухвалення 
конкретного рішення в справі [17, с. 183–184].  

Правову позицію з приводу даного питання 
розкрито у постанові колегії суддів Судової па-
лати в адміністративних справах Верховного Су-
ду України від 27 травня 2008 року, ухвалену у 
справі за позовом Товариства з обмеженою від-
повідальністю “Фірма 1” до Державної податко-
вої інспекції у Печерському районі м. Києва (далі 
- ДПІ) про визнання недійсним податкового по-
відомлення-рішення.   

Скасовуючи судові рішення та направляю-
чи справу на новий розгляд до суду першої ін-
станції, Верховний Суд України зазначив, що на 
думку колегії суддів, перелік доказів, на які по-
силається касаційний суд в оскаржуваній ухвалі, 
є обов'язковим, але не вичерпним.      

Виходячи із сутності заперечень проти по-
зову, суд повинен був витребувати від ДПІ дока-
зи, які підтверджують її доводи. Якщо ДПІ таких 
доказів не надала або надані докази були недо-
статніми, суд, керуючись частинами 4 та 5 статті 
11 КАС України, зобов'язаний був з власної іні-
ціативи витребувати докази, які підтверджують 
або спростовують ці обставини. 

Суд не вимагав від відповідача надати такі 
докази, не створив  стороні  у справі необхідні умо-
ви для встановлення фактичних обставин справи і 
правильного застосування законодавства.  
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Верховний Суд України також зазначив, 
що при новому розгляді справи суду слід ураху-
вати, що згідно з частиною 1 статті 138 КАС 
України предметом доказування є обставини, 
якими обґрунтовуються позовні вимоги чи запе-
речення або які мають інше значення для вирі-
шення справи та які належить встановити при 
ухваленні судового рішення у справі [18]. 

Висновок. Отже, пізнання фактичних об-
ставин справи відбувається безпосереднім або 
опосередкуваним шляхом. В основному проце-
суальні юридичні факти встановлюються судом 
безпосередньо, в залі судового засідання. 

Сукупність процесуальних юридичних фа-
ктів в залежності від їх правових наслідків, тобто 
впливу на вирішення справи судом можуть або 
входити в якості самостійного елемента в основ-
ний предмет доказування у справі поряд з мате-
ріально-правовими фактами або ж утворювати 
самостійний предмет доказування. 
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V.V. Gordeev  
The jural facts perception in administrative justice 

 
Summary 

The article discloses the notion and the content of jural facts, perception of it, researches the adjective 
jural facts in administrative justice. 

Keywards: proving, perception, jural fact.  
 

В.В. Гордеев  
Познание юридических фактов в административном судопроизводстве 

 
Аннтоация 

Раскрывается понятие и содержание юридических фактов, их познания, исследуются процессу-
альные юридические факты в административном судопроизводстве. 

Ключевые слова: доказательства, познание, юридический факт. 
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Постановка проблеми. Процес розвитку 
та становлення молодої Української держави пе-
реконливо свідчить, що одна з актуальних про-
блем, яка постає на сьогодні – це забезпечення 
належної охорони прав, свобод і законних інте-
ресів громадян, верховенства права в усіх сферах 
суспільного життя за допомогою розгалуженої си-
стеми органів публічної адміністрації. Успішне 
виконання цих завдань значно залежить від прави-
льного, науково-обгрунтованого керівництва сус-
пільством, усіма проявами його життєдіяльності 
шляхом створення ефективної системи органів пу-
блічної адміністрації, що відповідає потребам сус-
пільства та держави.  

На сьогодні в організації та діяльності дер-
жавної влади України відбуваються зміни, ви-
кликані проведенням триваючої адміністративної 
реформи, яка втілюються не послідовно і конце-
пція якої зараз потребує певного оновлення. Зок-
рема, це стосується і питання побудови системи 
органів публічної адміністрації.  

Аналіз сучасного стану теоретичної та прак-
тичної розробки питання статусу органів публічної 
адміністрації як складової частини державного 
апарату України дає змогу виявити деякі проблем-
ні моменти, які необхідно розглянути і запропону-
вати шляхи їх розв’язання. Зокрема, йдеться про 
збереження впливу традиційних підходів і методів 
у теоретичному аналізі феномену виконавчої вла-
ди, існування прогалин і суперечностей у правово-
му регулюванні питання системи органів публічної 
адміністрації в України. 

Ступінь наукової розробки проблеми. Ва-
гомий внесок у дослідження даної проблематики 
зробили такі вчені-адміністративісти: С.І. Архипов, 
В.М. Садовський, Н.Р Нижник, Н.Г.Плахотнюк, 
О.Ф. Фрицький, В.Б.Авер’янов, В.А. Дерець, Ю.П. 
Битяк, О.П. Рябченко та ін. 

Мета статті – розкрити поняття та зміст сис-
теми органів публічної адміністрації як складової 

частини державного апарату України в контексті 
проведення адміністративної реформи в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Починаючи 
від набуття Україною незалежності, в нашій 
державі тривають пошуки ефективної моделі си-
стеми та структури органів державної влади – від 
трансформації тієї системи, що дісталася державі 
з радянських часів, до створення нової, побудо-
ваної у відповідності до потреб нового демокра-
тичного суспільства. Однак навіть майже через 
два десятки років цих процесів, система органів 
державної влади в Україні залишається відірва-
ною від народу, неефективною і такою, що не 
відповідає у достатній мірі його інтересам. При 
цьому в ході політичних перетворень, що об’єк-
тивно зумовлюють проблеми розподілу владних 
повноважень, постійно виникають питання щодо 
віднесення тих чи інших органів державної влади 
до сфери відповідного підпорядкування, зокрема 
щодо тієї чи іншої гілки державної влади. У той 
же час, виходячи з обраного курсу на побудову в 
нашій країні правової держави, що закріплено 
положеннями Основного Закону, першочерго-
вою залишається проблема удосконалення чин-
ного законодавства щодо організації та діяльнос-
ті ораганів публічної адміністрації в Україні. 

Численні та різноманітні органи публічної 
адміністрації утворюють відповідну систему, 
ефективність діяльності якої залежить від ступе-
ня упорядкованості, організованості, злагодже-
ності в усіх ланках. Кожний орган публічної ад-
міністрації – від центрального до місцевого – 
виступає суб’єктом права державної власності, 
наділяється статусом юридичної особи і водно-
час вирішує різні питання оперативного управ-
ління та охорони цієї власності [1, с.86]. 

Щоб детальніше з’ясувати, що входить до 
системи органів публічної адміністрації, необ-
хідно розкрити зміст самого поняття «система» 
та «система органів». 



Особливості системи органів публічної адміністрації в Україні 

104 Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 628. Правознавство. 

Слово «система» грецького походження і 
означає порядок, зумовлений планомірним, прави-
льним розташуванням частин цілого [2, с.65].         
У філософському аспекті система є безліччю ціліс-
них елементів, специфічно виділених із зовнішньо-
го середовища, які об’єднуються між собою сукуп-
ністю внутрішніх зв’язків чи відносин і характери-
зуються інтегративними властивостями, котрі реа-
лізуються в її складових [3, с.58]. 

Кожній системі притаманні певні ознаки, 
але існують і загальні особливості, характерні 
для всіх систем: цілісність системи, тобто влас-
тивості системи принципово не зводяться до су-
ми властивостей елементів, що їх складають, і з 
елементів не виводяться властивості ціло-
го; залежність кожного елементу від його місця, 
функцій і т. д. всередині системи; зумовленість 
поведінки системи не стільки поведінкою її 
окремих елементів, скільки властивостями її 
структури; взаємозалежність системи і середо-
вища – система формує та виявляє свої властивості 
в процесі взаємодії із середовищем, є при цьому 
активним компонентом взаємодії; ієрархічність – 
кожен компонент системи в свою чергу може роз-
глядатися як система, а досліджувана система в 
даному випадку є одним із компонентів ширшої 
системи; множинність описання кожної системи – 
у зв’язку з принциповою складністю кожної систе-
ми її адекватне пізнання потребує побудови бага-
тьох різних моделей, кожна з яких описує лише 
певний аспект системи [4, с.585]. 

Поняття «система органів» має принаймі 
потрійне смислове навантаження. По-перше, фі-
ксує відокремлення певної групи державних ор-
ганів, що входять до конкретної системи, від усіх 
інших видів органів. По-друге, окреслює цілком 
визначений суб’єктивний склад даної системи. По-
третє, підтверджує наявність у сукупності цих 
суб’єктів (державних органів) певних ознак, при-
таманних соціальним системам, зокрема таких, як 
єдність цільового призначення, функціональна са-
модостатність, ієрархічність внутрішньої органі-
зації, субординаційніть взаємозв’зків між структу-
рними ланками тощо.  

Із цього випливає, що система органів ви-
конавчої влади не зводяться до суми властивос-
тей Кабінету Міністрів України, центральних 
органів виконавчої влади, місцевих органів ви-
конавчої влади, а властивості кожного органу не 
дають уявлення про властивості системи [5, 
с.358]. Теорія та практика розвинених зарубіж-
них країн, та й наш досвід, переконливо свід-
чить, що систему органів виконавчої влади, які 
здійснює адміністративно-управлінські функції, 

необхідно розглядати цілісно. Для означення 
відповідної системи органів виконавчої влади у 
багатьох країнах світу використовується термін 
«публічна адміністрація» (public administration) 
[6, с.51].  

Органи публічної адміністрації діють на 
трьох окремих рівнях: державному, регіонально-
му та місцевому і складають систему органів пу-
блічної влад, що утворюють єдине ціле та взає-
модіють між собою і зовнішнім середовищем у 
процесі досягнення поставлених цілей [7, с.304].  

У числі суттєвих ознак органів публічної 
адміністрації, що зумовлюють їх приналежністю 
до управлінської системи органів, необхідно 
перш звернути увагу на те, що з одного боку, ор-
гани публічної адміністрації входять до більш 
загальної системи (так званої «метасистеми»), 
якою є державний апарат (механізм) загалом. 
Причому органи публічної адміністрації є його 
найбільш численною й розгалуженою частиною, 
яка відіграє надзвичайно важливу роль у здійс-
ненні всіх основних завдань і функцій держави. 

З іншого боку, органи публічної адміністра-
ції об’єднують більш прості складові частини, які 
також є системами (а відносно державного апарату 
загалом – підсистемами). Останні ж складаються з 
іще простіших систем, і так далі. 

При цьому максимальну межу поділу систе-
ми характеризує поняття елемент. Щодо апарату 
державної влади в ролі елементу виступає кожний 
самостійний орган публічної адміністрації. Власне, 
тому цей апарат визначається саме як система ор-
ганів публічної адміністрації» [7, c.152- 153]. 

Нижник Н.Р., Плахотнюк Н.Г. визначають 
систему органів публічної адміністрації як окре-
мий вид соціальних систем, а кожен орган публі-
чної адміністрації як систему, що складається із 
власних елементів – структурних підрозділів і 
посад. Але це – елементи двох неоднакових рів-
нів: по-перше, апарату загалом (як системи орга-
нів); по-друге, окремого органу (як системи під-
розділів та посад) [8, с.13-16]. Органи публічної 
адміністрації можуть розглядатися як самостійні 
системи і можуть бути компонентами іншої сис-
теми – державного апарату [9, с.10]. Наведена 
думка підтримується й Битяком Ю. П., який вва-
жає, що система органів виконавчої влади має 
свої підсистеми, ланки й окремі органи, які відрі-
зняються між собою за певними критеріями. 
Найбільш важливими з них є обсяг компетенції 
та територіальний масштаб діяльності [2, с.67]. 

Властивості системи органів публічної ад-
міністрації пов’язані з організаційно-правовим 
рівнем органів, а отже, система органів публічної 
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адміністрації є цілісною. Зокрема, за тверджен-
ням В.Г. Афанасьєва, цілісна система – це суку-
пність об’єктів, взаємодія яких обумовлює наяв-
ність нових інтегративних якостей, не характер-
них для частин, компонентів, що її утворюють 
[10, с.24]. На думку В.М. Садовського, властиво-
сті системи є не просто сумою властивостей, які 
складають її окремі елементи, а визначаються 
наявністю і специфікою зв’язків між елементами. 
Наявність зв’язків між елементами системи та 
інтегративні, цілісні властивості системи, що 
ними породжуються, забезпечують відносно са-
мостійне, відокремлене існування, функціону-
вання системи [11, с.83-84]. 

Кожен орган публічної адміністрації як 
елемент системи, та ті відносини, в які він всту-
пає, залежать від того, чи він є вищим органом 
виконавчої влади, чи центральним, чи місцевим, 
тобто від того, на якому організаційно-право-
вому рівні він знаходиться в системі. Діяльність 
системи органів публічної адміністрації обумов-
лена властивостями її структури, а не діяльністю 
окремих органів. Система органів публічної ад-
міністрації виявляє свої властивості у процесі 
взаємодії з іншими суб’єктами: органами зако-
нодавчої й органами судової влади, органами 
влади інших держав, фізичними та юридичними 
особами. [9, с.10]. 

Єдність системи органів виконавчої влади зу-
мовлена: єдністю всієї державної влади, яка випливає 
з державної цілісності України; розмежуванням ком-
петенції органів виконавчої влади; їх спільною діяль-
ністю; перебування органів виконавчої влади у пев-
них відносинах між собою [5, с.358]. 

Виходячи з Основного Закону держави – 
Конституції України, органи публічної адміністра-
ції в Україні складаються з вищого органу вико-
навчої влади – Кабінету Міністрів України, 
центральних органів виконавчої влади, інших 
центральних органів виконавчої влади [12, с.264].  

Незважаючи на конституційну закріпле-
ність системи органів публічної адміністрації 
України, на сьогодні активно триває процес її 
реформування, закладений ще Концепцію адмі-
ністративної реформи в Україні, що почала вті-
люватися у життя після появи Указу Президента 
України від 22 липня 1998 р. №810-98 «Про заходи 
щодо впровадження адміністративної реформи в 
Україні», що має за мету оптимізацію системи 
центральних органів виконавчої влади, усунення 
дублювання їх повноважень, забезпечення скоро-
чення чисельності управлінського апарату та ви-
трат на його утримання, підвищення ефективності 
державного управління [13].  

З метою вдосконалення застарілої системи 
органів виконачаої влади, підвищення ефектив-
ноті функціонування її структурних елементів, 
забезпечення належної реалізації права та свобод 
людини і громадянина, посилення провідної ролі 
міністрів як головних суб’єктів розробки та реа-
лізації державної політики у відповідних галузях 
і сферах діяльності, поетапного впровадження 
адміністративної реформи Законом України 
«Про центральні органи виконавчої влади» від 17 
березня 2011 року N 3166-VI внесено цілий ряд 
змін до системи центральних органів виконавчої 
влади та визначено організацію, повноваження 
та порядок діяльності центральних органів вико-
навчої влади України.  

Якщо виходити зі змісту вказаного закону, 
то: «Систему центральних органів виконавчої 
влади складають міністерства України (далі - 
міністерства) та інші центральні органи виконав-
чої влади. Система центральних органів виконавчої 
влади є складовою системи органів виконавчої 
влади, вищим органом якої є Кабінет Міністрів 
України. Міністерства забезпечують формування 
та реалізують державну політику в одній чи декі-
лькох сферах, інші центральні органи виконавчої 
влади виконують окремі функції з реалізації дер-
жавної політики. Повноваження міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади поширю-
ються на всю територію держави».  

Незважаючи на законодавче закріплення 
визначальної ролі міністерств і надання широко-
го кола повноважень міністрам, важливим зали-
шаєтья не тільки організаційне питання, а й пи-
тання якісного надання адміністративних послуг; 
здійснення державного нагляду (контролю); управ-
ління об’єктами державної власності; внесення 
пропозицій щодо забезпечення формування держа-
вної політики на розгляд міністрів; здійснення ін-
ших завдань, визначених законами України важли-
вого значення набуває існування ефективної сис-
теми центральних органів виконавчої влади, що 
утворюються для виконання окремих функцій з 
реалізації державної політики, та поділяються на: 
служби, агентства, інспекції.  

Віднесення того чи іншого органу публічної 
влади до служби, агентства чи інспекції залежить 
перш за все від функції, яку вони виконують.  

Виходячи із цього, важко не наголосити на 
відносній самостійності центрального органу 
виконавчої влади та водно на повній підконтро-
леності та підпорядкованості відповідному міні-
стерству. Про це свідчать ще й норми закону про 
територіальні органи центрального органу вико-
навчої влади, що утворюються як юридичні осо-
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би публічного права в межах граничної чисельнос-
ті державних службовців та працівників централь-
ного органу виконавчої влади і коштів, передбаче-
них на його утримання, ліквідовуються, реоргані-
зовуються за поданням міністра, який спрямовує та 
координує діяльність центрального органу вико-
навчої влади, Кабінетом Міністрів України.  

Територіальні органи центрального органу 
виконавчої влади створюються у випадках, коли 
їх створення передбачено положенням про 
центральний орган виконавчої влади, затвердже-
ним Президентом України. Територіальні органи 
центральних органів виконавчої влади можуть 
утворюватися в інших організаційно-правових 
формах у порядку, визначеному законодавством. 
Так, більш детальний порядок діяльності, утво-
рення та реорганізації територіальних органів 
виконавчої влади затверджено Постановою Ка-
бінету Міністрів України «Про затвердження 
Типового положення про територіальні органи 
міністерства та іншого центрального органу ви-
конавчої влади» від 25 травня 2011 р. N 563 [16]. 

З приводу центральних органів виконавчої 
влади зі спеціальним статусом – це відносно но-
вий вид центральних органів виконавчої влади, 
утворений згідно з Концепцією адміністративної 
реформи в Україні. Особливість центральних 
органів зі спеціальним статусом полягає у тому, 
що вони мають визначені законодавством Украї-
ни специфічні завдання та повноваження; щодо 
них може встановлюватися специфічний порядок 
утворення, реорганізації, підконтрольності, під-
звітності, а також призначення і звільнення кері-
вників, вирішення інших питань [17, с.226]. На 
даний час в Україні налічується три центральні 
органи виконавчої влади зі спеціальним стату-
сом, серед них: Антимонопольний комітет Укра-
їни, Фонд державного майна України, Держав-
ний комітет телебачення і радіомовлення Украї-
ни. Інші центральні органи виконавчої влади зі 
спеціальним статусом можуть бути утворені 
Президентом України [14]. Питання діяльності 
Антимонопольного комітету України, Фонду 
державного майна України, Державного комітету 
телебачення і радіомовлення України та інших 
органів зі спеціальним статусом у Кабінеті Міні-
стрів України представляє Прем’єр-міністр Укра-
їни. Із прийняттям Закону України «Про центра-
льні органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 
року N 3166-VI суттєво скоротилася кількість 
центральних органів виконавчої влади зі спеціаль-
ним статусом, що у свою чергу сприяє усуненню 
причин дублювання функцій в системі органів пу-
блічної адміністрації через надмірно велику кіль-

кості центральних органів виконавчої влади зі спе-
ціальним статусом [18, с.40-42, 73], але в той же 
час законодавець передбачив і можливість утво-
рення інших центральних органів виконавчої влади 
зі спеціальним статусом у разі потреби виконання 
специфічних завдання та функції держави.  

Розглядаючи  систему органів публічної 
адміністрації помилково буде не згадати про За-
кон України «Про засади запобігання і протидії 
корупції» від 7 квітня 2011 року N 3206-VI, яким 
визначено суб’єкти відповідальності за коруп-
ційні правопорушення та суб’єкти, які здійсню-
ють заходи щодо запобігання і протидії корупції, 
а також їх чітку підпорядкованість. Так, напри-
клад, координацію реалізації органами виконав-
чої влади визначеної Президентом України анти-
корупційної стратегії здійснює спеціально упов-
новажений орган з питань антикорупційної полі-
тики, який утворюється Президентом України і 
діє відповідно до вимог, встановлених законом. 
Як бачимо, важливе місце відведено саме орга-
нам публічної адміністрації, і це не випадково, а 
зумовлено безпосередньо тим, що вони найшли-
жчі до населення й утворюють собою систему 
правоохоронних органів, структурні підрозділи, 
якої пов’язані спільною метою, та в той же час 
існують незалежно однин від одного, а лише вза-
ємодіють у процесі виконання покладених на 
них завдань і функцій.  

Важливо, що Законом визначені також 
суб’єкти, які беруть участь у запобіганні, вияв-
ленні, а в установлених законом випадках – у 
здійсненні заходів щодо припинення корупційних 
правопорушень, відновленні порушених прав чи 
інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів 
держави, а також в інформаційному і науково-
дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо 
запобігання і протидії корупції, у міжнародному 
співробітництві в цій сфері, є: уповноважені під-
розділи органів державної влади; місцеві органи 
виконавчої влади, органи місцевого самоврядуван-
ня; підприємства, установи, організації незалежно 
від підпорядкованості та форми власності, їх  поса-
дові та службові особи, а також громадяни, об'єд-
нання громадян за їх згодою [19].  

Отже, система органів публічної адмініст-
рації являє собою сукупність органів публічної 
влади, що залежно від виконання покладених на 
них завдань та функцій, а також надання адмініс-
тративних послуг поділяються на служби, агентст-
ва чи інспекції та становлять собою цілісну систе-
му, об’єднану єдиною метою. Кожен орган публіч-
ної влади створений для реалізації заданих цілей і 
програм, які забезпечують захист прав, свобод і 
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законних інтересів громадян, безпеку держави і 
суспільства, вирішення питань соціально-
економічного та культурного значення.  

Прийняття нормативно-правових актів сві-
дчить, що Україною зроблено важливий крок 
уперед у втіленні Концепції адміністративної 
реформи за допомогою організаційно-правових 
заходів, спрямованих на трансформацію діючої 
системи і структури органів публічної адмініст-
рації та повного виконання покладених на них 
завдань, надійного забезпечення прав та закон-
них інтересів людини й громадянина, а також на 
створення, у разі необхідності, нових інститутів 
державної влади [20, с.3]. Структура публічної ад-
міністрації законодавчо закріплена не в повній мі-
рі, а на доктринальному рівні вчені-адміністрати-
вісти до неї відносять: 1) органи виконавчої влади; 
2) органи місцевого самоврядування; 3) об’єднання 
громадян чи підприємств при здійсненні делегова-
них державних функцій; 4) посадових осіб будь-
яких із зазначених колективних суб’єктів публічної 
адміністрації [21, c. 16].  

Незважаючи на зміни в законодавчій базі, 
що регулює діяльність органів публічної адмініс-
трації, важко говорити про те, що система орга-
нізації та функціонування органів публічної ад-
міністрації досконала, оскільки продовжуються 
спостерігатися кризові явища в політичній, соці-
альній, економічній сферах суспільного життя. 
Управлінська діяльність органів публічної адмі-
ністрації потребує якісних змін, перш за все – 
для утвердження гарантованих Конституцією 
прав і свобод людини та громадянина [22, с.19].  

Виходячи із цього, виділяються такі орієн-
товні напрями реформування системи органів 
публічної адміністрації: застосування системного 
підходу під час перетворень (реформування сис-
теми в цілому, забезпечення чіткої системної 
відповідності та взаємодії між різними її елемен-
тами, реалізація загальної стратегії перетворень); 
підвищення громадського контролю й відповіда-
льності перед суспільством (тісна взаємодія ви-
конавчих органів із громадянами, створення реа-
льного механізму громадського контролю за ор-
ганами влади та відповідальності урядовців); 
удосконалення організації розроблення, прийн-
яття та реалізації рішень у системі органів вико-
навчої влади (правова регламентація в ухваленні 
рішень, оптимізація технологічних ланцюгів і 
циклів в управлінській діяльності); розвиток 
програмно-цільового управління (реалізація 
принципів управління за цілями, надання струк-
турі органів публічної адміністрації програмно-
цільових властивостей); інноваційний характер 

створення, функціонування та розвитку системи 
органів публічної адміністрації. 

Сьогодні подоланню багатьох недоліків си-
стеми органів публічної адміністрації має сприя-
ти здійснення адміністративної реформи, метою 
якої є поетапне створення на наукових принци-
пах ефективної та демократичної системи держа-
вного управління, яка має бути достатньо прозо-
рою для громадськості, а витрати на її утримання 
були б адекватними фінансово-економічному ста-
ну держави. Це дає підстави стверджувати, що без 
повноцінного проведення адміністративної рефор-
ми в Україні неможливо побудувати ефективну 
систему органів публічної адміністрації та забезпе-
чити результативне проведення інших реформ, на-
самперед економічних і соціальних. 
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Summary 
The article is devoted to the analysis of the legal system of public administration as part of the state 

apparatus in the context of administrative reform in Ukraine. The authors of the essence and meaning of 
"system" and "system of public administration" and Monetary Policy attention is paid to the reform of public 
administration. 
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Особенности системы органов публичной администрации в Украине 

 
Аннотация 

Статья посвящена правовому анализу системы органов публичной администрации как состав-
ной части государственного аппарата в контексте проведения административной реформы в Украине. 
Авторами раскрыта сущность и содержание понятий «система» и «система органов публичной адми-
нистрации», а также основным внимание уделено реформированию системы органов публичной ад-
министрации. 
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МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ВИД ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 
 

Обґрунтовується концепція, що митний контроль є одним з напрямків фінансового контролю. Акценту-
ється увага на тому, що митний контроль регулюється нормами фінансового права, а не лише нормами митного 
законодавства. 

Ключові слова: митний контроль, фінансовий контроль, податковий контроль. 
 

Постановка проблеми. Суспільні відноси-
ни, які складаються у процесі або з приводу пе-
реміщення товарів і транспортних засобів через 
митний кордон, регулюються за допомогою норм 
різної галузевої належності (потребують компле-
ксного правового регулювання нормами різних 
галузей права), а не лише норм митного законо-
давства. Особливу природу мають митні право-
відносини, що формуються у процесі здійснення 
митного контролю. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Серед досліджень з проблемних питань правово-
го регулювання митного контролю насамперед 
варто відзначити праці Т.В. Корнєвої [1] та Ю.М. 
Дьоміна [2]. Поряд з цим окремим  питанням ор-
ганізації й удосконалення митного контролю 
приділялась увага у наукових працях К.Г. Бори-
сова, Б.М. Габричидзе, С.В. Ківалова, Б.М. Кор-
мича, С.І. Пахомова, К.К. Сандровського, М.Г. 
Шульги, О.М. Тропіної тощо. Але вчені перева-
жно розглядали адміністративно-правовий ас-
пект митного контролю. Хоча не меншу роль для 
здійснення митного контролю відіграють фінан-
сово-правові норми. Аналіз чинного законодав-
ства України дає підстави стверджувати, що у 
митній сфері доцільно виділяти фінансово-
контрольні відносини. Однак питання фінансово-
правового регулювання митного контролю також 
залишилися поза увагою і серед представників 
фінансово-правової науки.   

Мета статті – дослідження фінансово-пра-
вових особливостей митного контролю.   

Виклад основного матеріалу. Контроль у 
цілому – це вираження  функції соціального 
управління, суть якої полягає у тому, щоб пере-
віряти, спостерігати і відстежувати те чи інше 
явище. Специфіка будь-якого контролю як еле-
мента управління полягає у тому, щоб контро-
лювати тільки те, що вже об’єктивно є, реально 
існує (або повинно існувати) [3, с. 90-91]. Мит-
ний контроль – важлива складова частина дер-
жавного контролю, що здійснюється митними 
органами і є їх повсякденною діяльністю, яка 
потребує належної організації. Відповідно до п. 

24 ст. 4 Глави 1 Розділу І Митного кодексу Укра-
їни (далі – МКУ) митний контроль – це сукуп-
ність заходів, що здійснюються митними орга-
нами в межах своїх повноважень з метою забез-
печення додержання норм цього Кодексу, зако-
нів та інших нормативно-правових актів з питань 
державної митної справи, міжнародних догово-
рів України, укладених в установленому законом 
порядку. Відразу звернемо увагу на те, що дане 
визначення не містить безпосередньої вказівки 
на контроль за акумулюванням, розподілом і ви-
користанням публічних фондів коштів.  

Відповідно до ч. 1 ст. 318 Глави 47 Розділу 
XI МКУ, митному контролю підлягають усі то-
вари, транспортні засоби комерційного призна-
чення, які переміщуються через митний кордон 
України. Згідно ч. 2 ст. 318 Глави 47 Розділу XI 
МКУ митний контроль здійснюється виключно 
митними органами відповідно до цього Кодексу 
та інших законів України. Митний контроль 
здійснюється в конкретних формах [4, ст. 336], 
які мають обов’язкове законодавче закріплення. 
Форми митного контролю є різновидом адмініс-
тративних формальностей на кордоні, однак 
вважаємо, що їм також властиве фінансово-
правове «забарвлення». 

Так, згідно з п. 7 ст. 336 Глави 47 Розділу 
ХІ МКУ, митний контроль здійснюється безпо-
середньо посадовими особами митних органів 
шляхом проведення документальних перевірок 
дотримання вимог законодавства України з пи-
тань державної митної справи, у тому числі 
своєчасності, достовірності, повноти нарахуван-
ня та сплати митних платежів. Дана норма мит-
ного законодавства, на нашу думку, дозволяє 
зробити висновок, що це необхідно трактувати 
не інакше, як податковий контроль, який здійс-
нюється митними органами. 

Відповідно до п. 61.1 ст. 61 Глави 5 Розділу 
ІІ Податкового кодексу України (далі – ПКУ), 
податковий контроль  це система заходів, що 
вживаються контролюючими органами з метою 
контролю правильності нарахування, повноти і 
своєчасності сплати податків і зборів, а також до-
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тримання законодавства з питань проведення роз-
рахункових та касових операцій, патентування, 
ліцензування та іншого законодавства, контроль за 
дотриманням якого покладено на контролюючі 
органи. Згідно з абз. 1 п. 61.1 ст. 61 цього ж коди-
фікованого акта, податковий контроль у частині 
здійснення заходів, що вживаються митними орга-
нами з метою перевірки правильності нарахування, 
повноти і своєчасності сплати податків і зборів, є 
складовою частиною митного контролю.  

Відповідно до п.п. 41.1.2 п. 41.2 ст. 41 Гла-
ви 1 Розділу ІІ ПКУ, митні органи є контролюю-
чими органами щодо мита, акцизного податку, 
податку на додану вартість, інших податків, які, 
відповідно до податкового законодавства, справ-
ляються у разі ввезення (пересилання) товарів і 
предметів на митну територію України або тери-
торію спеціальної митної зони або вивезення 
(пересилання) товарів і предметів з митної тери-
торії України або території спеціальної митної 
зони. А у пп. 41.1.1 п. 41.1 ст. 41 цього ж кодифі-
кованого акта чітко встановлено, що податкові 
органи є контролюючими органами щодо подат-
ків, які справляються до бюджетів і державних 
цільових фондів, крім зазначених у підпункті 
41.1.2 цього пункту. 

Однією із форм здійснення податкового та 
митного контролю є перевірки. Відповідно до пп. 
75.1.2 п. 75.1 ст. 75 Глави 8 Розділу ІІ ПКУ,  до-
кументальною перевіркою вважається перевірка, 
предметом якої є своєчасність, достовірність, 
повнота нарахування та сплати усіх передбаче-
них цим Кодексом податків і зборів, а також до-
тримання валютного та іншого законодавства, 
контроль за дотриманням якого покладено на 
контролюючі органи, дотримання роботодавцем 
законодавства щодо укладення трудового дого-
вору, оформлення трудових відносин з працівни-
ками (найманими особами) та яка проводиться на 
підставі податкових декларацій (розрахунків), 
фінансової, статистичної та іншої звітності, регі-
стрів податкового та бухгалтерського обліку, ве-
дення яких передбачено законом, первинних до-
кументів, які використовуються в бухгалтерсь-
кому та податковому обліку і пов’язані з нараху-
ванням і сплатою податків та зборів, виконанням 
вимог іншого законодавства, контроль за дотри-
манням якого покладено на органи державної 
податкової служби, а також отриманих в устано-
вленому законодавством порядку органом дер-
жавної податкової служби документів та подат-
кової інформації, у тому числі за результатами 
перевірок інших платників податків. Згідно з ч. 1 
ст. 345 Глави 49 Розділу XI МКУ, документальна 

перевірка - це сукупність заходів, за допомогою 
яких митні органи переконуються у правильності 
заповнення митних декларацій, декларацій мит-
ної вартості та в достовірності зазначених у них 
даних, законності ввезення (пересилання) товарів 
на митну територію України або на територію 
вільної митної зони, вивезення (пересилання) 
товарів за межі митної території України або за 
межі території вільної митної зони, а також своє-
часності, достовірності, повноти нарахування та 
сплати митних платежів. 

Митні органи мають право здійснювати 
митний контроль шляхом проведення докумен-
тальних виїзних (планових або позапланових) і 
документальних невиїзних перевірок дотримання 
законодавства України з питань державної мит-
ної справи щодо: 1) правильності визначення ба-
зи оподаткування, своєчасності, достовірності, 
повноти нарахування та сплати митних платежів; 
2) обґрунтованості та законності надання (отри-
мання) пільг і звільнення від оподаткування; 3) 
правильності класифікації згідно з УКТ ЗЕД то-
варів, щодо яких проведено митне оформлення; 
4) відповідності фактичного використання пере-
міщених через митний кордон України товарів 
заявленій меті такого переміщення та/або відпо-
відності фінансових і бухгалтерських докумен-
тів, звітів, договорів (контрактів), калькуляцій, 
інших документів підприємства, що перевіряєть-
ся, інформації, зазначеній у митній декларації, 
декларації митної вартості, за якими проведено 
митне оформлення товарів у відповідному мит-
ному режимі; 5) законності переміщення товарів 
через митний кордон України, у тому числі вве-
зення товарів на територію вільної митної зони 
або їх вивезення з цієї території [4, ч. 3 ст. 345]. 

З огляду на викладене, можна констатува-
ти, що інститут митного контролю  об’єднує в 
собі норми як податкового, так і митного законо-
давства. Зокрема, митне законодавство співвід-
носиться з податковим, насамперед, у поповнен-
ні бюджету за рахунок податкових платежів, що 
справляються митними органами. Загальновідо-
мо, що правові основи оподаткування є інститу-
том фінансового права.  

У науці фінансового права податковий ко-
нтроль прийнято розглядати складовою части-
ною фінансового контролю. У фінансово-право-
вій науці інститут державного фінансового конт-
ролю вивчений достатньо добре [5, 6, 7, 8]. За-
уважимо, що фінансовий контроль є одним із 
найважливіших самостійних інститутів фінансо-
вого права як галузі права, який відноситься до її 
загальної частини, хоча має складну структуру, 
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оскільки складається з фінансово-правових норм, 
що внесені як у загальну, так і в особливу части-
ну [9, с. 13]. З цього приводу Л.К. Воронова від-
значає, що, як правило, фінансовий контроль 
включають у фінансове право, оскільки фінансо-
во-контрольні відносини регулюються нормами 
фінансового права [10, с. 81].  

Враховуючи розвиток фінансового контро-
лю як інституту фінансового права та те, що фі-
нансовий контроль має публічний характер, його 
доцільно називати публічним, – це сприятиме 
розумінню сутності цього поняття. Отже, публі-
чний фінансовий контроль - це діяльність держа-
вних органів, органів місцевого самоврядування, 
інших публічних органів і недержавних органі-
зацій, господарюючих суб’єктів, їх структурних 
підрозділів, а також осіб, наділених відповідни-
ми контрольними повноваженнями чи правами, 
яка спрямована на перевірку законності фінансо-
вого планування, забезпечення фінансової дис-
ципліни в процесі мобілізації, розподілу, пере-
розподілу і використання публічних фінансових 
ресурсів [11, с. 23]. Звідси випливає, що публіч-
ний фінансовий контроль являє собою діяльність 
певних суб’єктів і є певним процесом, тобто 
здійснюється у процесі фінансової діяльності, 
яка регулюється нормами фінансового права. 

Категорія «фінансова діяльність» сьогодні 
загальновизнана і застосовується в науці фінан-
сового права як одна з основних категорій у кон-
тексті визначення через неї і фінансових відно-
син (до фінансових відносин, які є складовою 
частиною змісту фінансової діяльності держави й 
органів місцевого самоврядування, відносяться 
грошові відносини, що виникають на стадії роз-
поділу суспільного продукту [12, с. 29]), і пред-
мета фінансового права (предметом фінансового 
права є суспільні відносини, що виникають у 
процесі фінансової діяльності держави [13, с. 
20]) і фінансового права як самостійної галузі 
права (фінансове право – це сукупність юридич-
них норм, що регулюють суспільні відносини, 
які виникають у процесі фінансової діяльності 
держави для забезпечення безперебійного здійс-
нення її завдань і функцій у кожний даний період 
її розвитку [14, с. 23]). 

Під фінансовою діяльністю держави нале-
жить розуміти планову діяльність у сфері мобілі-
зації, розподілу й використання централізованих 
і децентралізованих фондів коштів з метою ви-
конання завдань і функцій держави [15, с. 10]. 
О.Ю. Грачова відзначає, що фінансова діяльність 
викликана низкою об’єктивних факторів, у пер-
шу чергу, існуванням грошей, товарно-грошових 

відносин, дії закону вартості [16, с. 114]. Забез-
печуючи рух грошових коштів у інтересах усього 
суспільства, фінансова діяльність держави но-
сить публічний характер, тобто незалежно від 
того, хто є учасником конкретних фінансових 
правовідносин, за своєю суттю, формою і мето-
дам правового регулювання фінансова діяльність 
завжди публічна. Вона в тих чи інших формах 
здійснюється всіма органами держави [17, с. 34]. 
Публічне, будучи нерозривно пов’язаним з існу-
ванням власне держави, проявляється не інакше, 
ніж у формах, визначених державою. Регулюючи і 
спрямовуючи потоки грошових коштів для утво-
рення грошових фондів, які потім використову-
ються на потреби суспільства, держава так стиму-
лює або, навпаки, скорочує діяльність за певним 
напрямком [18, с. 11]. Інакше кажучи, держава, 
здійснюючи фінансову діяльність, визначає «пра-
вила гри» у сфері фінансів [19, с. 29].  

Оскільки публічний фінансовий контроль, 
будучи родовим поняттям, пов’язаний з фінансо-
вою діяльністю, на наш погляд, сприйнята пози-
ція, відповідно до якої основними його видами є 
бюджетний контроль (пов’язаний з бюджетною 
діяльністю), податковий контроль (пов’язаний з 
податковою діяльністю), валютний контроль 
(пов’язаний з валютною діяльністю), банківсь-
кий контроль (пов’язаний з банківською діяльні-
стю) тощо. З огляду на це можна дійти висновку, 
що митний контроль регулюється також норма-
ми галузевого інституту фінансового права, а не 
лише нормами митного законодавства, і є одним 
з напрямків фінансового контролю. У галузі фі-
нансів митні органи виступають як уповноважені 
органи виконавчої влади, основною функцією 
яких є справляння митних платежів. У зв’язку з 
цим, на нашу думку, митна діяльність щодо надхо-
дженням митних платежів до бюджетної системи 
України є сегментом фінансової діяльності. З огля-
ду на викладене, доцільно виділяти у системі фі-
нансового контролю такий напрямок, як митний 
контроль, який взаємодіє з податковим, валютним і 
бюджетним видами фінансового контролю.  

Висновки. Багатостороннє митно-правове 
регулювання доповнюється податково-правовим 
регулюванням. Здійснення митними органами 
функції податкового контролю тягне за собою 
виникнення різноманітних правовідносин фінан-
сового характеру. У митній сфері податковий 
контроль виступає, перш за все, як вид держав-
ного фінансового контролю, якому притаманні 
всі загальні ознаки останнього. Враховуючи, що 
інститут митного контролю об’єднує в собі нор-
ми як податкового, так і митного законодавства, 
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а у науці фінансового права податковий конт-
роль прийнято розглядати складовою частиною 
фінансового контролю, вважаємо за доцільне 
виділяти у системі фінансового контролю такий 
напрямок, як митний контроль.  
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Y.V. Onishchyk 
Customs control as a form of financial control 

Summary 
The article substantiates the concept of customs control being an area of financial control. The author 

reasons that customs control is governed by financial law in addition to customs legislation.  
Key words: customs control, financial control, tax control.  

Ю.В. Онищик 
Таможенный контроль как вид финансового контроля 

Аннотация 
Обосновывается концепция о том, что таможенный контроль является одним из направлений 

финансового контроля. Акцентируется внимание на том, что таможенный контроль регулируется но-
рмами финансового права, а не только нормами таможенного законодательства. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОЦІНКА ВІДШКОДУВАННЯ ЗАПОДІЯНОЇ ЗЛОЧИНОМ 

ШКОДИ У КОНТИНЕНТАЛЬНІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ 
 

Розглянуто використання інституту відшкодування заподіяної злочином шкоди у кримінальному законо-
давстві держав, які належать до континентального типу правової системи. Проведено аналіз використання цьо-
го інституту як обставини що пом’якшує покарання, як абсолютної або пробаційної умови у випадку звільнення 
від покарання та його відбування. 

Ключові слова: кримінальне право, відшкодування заподіяної злочином шкоди, звільнення від криміна-
льної відповідальності та покарання. 

 
Постановка проблеми. На сьогодні кри-

мінальне законодавство багатьох держав 
використовує інститут відшкодування заподіяної 
злочином шкоди (компенсації) як для досягнення 
цілей покарання, так і для посилення правових 
гарантій захисту прав та законних інтересів 
потерпілих від злочинів.  

У різних типах правових систем законода-
вчі підходи до використання пенальних можли-
востей інституту відшкодування заподіяної зло-
чином шкоди істотно різняться. Низка країн, зо-
крема таких як: Гана, Замбія, Індія, Кенія, Кирги-
зія, Малаві, Папуа-Нова Гвінея, Соломонові ост-
рови, Танзанія, Тувалу, ЦАР, Уганда, Ефіопія та 
інші, використовують обов’язок відшкодування 
заподіяної злочином шкоди як вид покарання. Як 
вид покарання за нормами шаріату, компенсація 
як «плата за кров» використовується також у 
Афганістані, Йорданії, Ірані, Ємені, ОАЕ, Омані, 
Пакистані, Саудівській Аравії, Судані та інших 
країнах [1, с.326-327].  

У тих країнах, де відшкодування заподіяної 
злочином шкоди не використовується як вид по-
карання, його кримінально-правова оцінка роз-
глядається в двох аспектах: як добровільне і як 
обов'язкове (примусове). При цьому, по-різному 
оцінюється добровільне відшкодування заподія-
ної злочином шкоди, а також по-різному регулю-
ється покладення на винного обов'язку відшко-
дувати заподіяну злочином шкоду. 

Добровільне відшкодування винним запо-
діяної злочином шкоди найчастіше оцінюється 
як позитивна посткримінальна поведінка і в су-
купності з іншими умовами є підставою для зві-
льнення від кримінальної відповідальності чи 
покарання, а також враховується як пом’якшую-
ча обставина при призначенні покарання.  

Покладення на винного обов'язку відшко-
дувати заподіяну злочином шкоду більше вико-
ристовується як абсолютна або пробаційна умова 
при різних формах звільнення від покарання та 
його відбування.  

Ступінь наукової розробки теми. У су-
часній вітчизняній кримінально-правовій науці 
аналізу використання інституту відшкодування 
заподіяної злочином шкоди у державах контине-
нтальної правової системи належної уваги не 
приділено.  

Метою статті є висвітлення особливостей 
використання інституту відшкодування заподія-
ної злочином шкоди у кримінальному законодав-
стві держав, які належать до континентального 
типу правової системи. Це дасть можливість 
краще зрозуміти можливі шляхи ширшого його 
використання у вітчизняному кримінальному 
законодавстві.  

Виклад основного матеріалу. У державах 
континентальної правової системи відшкодування 
заподіяної злочином шкоди практично не викорис-
товується як вид покарання. Натомість йому відво-
диться досить значна роль у випадках прийняття 
рішень про звільнення від кримінальної відповіда-
льності, а також у випадках звільнення від пока-
рання та його відбування з випробуванням.  

Добровільне відшкодування винним запо-
діяної злочином шкоди у кримінальному законо-
давстві держав континентальної правової систе-
ми враховується як обставина, що пом’якшує 
покарання, або є підставою для звільнення від 
кримінальної відповідальності чи покарання. Ін-
ша річ, що існують відмінності у кримінально-
правовій оцінці добровільного відшкодування у 
окремих країнах. 

Так, для прикладу, кримінальне законодав-
ство ФРН враховує добровільне відшкодування 
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заподіяної злочином шкоди, а також передбачає 
покладення на засудженого обов'язку відшкоду-
вати заподіяну злочином шкоду. Відповідно до 
параграфу 46 а «Компенсація винний-потерпі-
лий, відшкодування шкоди» Кримінального ко-
дексу ФРН [2] (надалі КК ФРН) якщо особа, яка 
вчинила злочинне діяння докладаючи зусиль для 
забезпечення компенсації потерпілому (компен-
сація винний-потерпілий), повністю чи частково 
відшкодує шкоду, заподіяну своїм діянням, чи в 
тому випадку, коли відшкодування шкоди вима-
гає від нього істотних особистих затрат або ж 
відмови від чого-небудь, повністю чи частково 
відшкодує потерпілому шкоду суд може 
пом’якшити покарання, як це передбачено пара-
графом 49 КК ФРН (1. Пожиттєве позбавлення 
волі замінити позбавленням волі на строк не 
менший трьох років. 2. При позбавленні волі на 
визначений строк необхідно призначити пока-
рання максимум до трьох четвертих передбаче-
ного максимального строку. У випадку грошово-
го штрафу теж саме діє відносно максимального 
розміру денних ставок. 3. Підвищений мінімаль-
ний строк покарання у вигляді позбавлення волі 
знижується: у випадку мінімального строку від 
десяти чи п’яти років – на два роки; у випадку 
мінімального строку від трьох чи двох років – на 
шість місяців; у випадку мінімального строку від 
одного року – на три місяці; в інших випадках – 
на встановлений законом мінімальний строк) або 
взагалі відмовитись від покарання, якщо за вчи-
нення кримінально-караного діяння не передба-
чено більш тяжкого покарання, ніж позбавлення 
волі на строк до одного року або грошовий 
штраф до трьохсот шістдесяти денних ставок. 
Тобто добровільне відшкодування винним запо-
діяної злочином шкоди і навіть саме старання її 
усунути (про, що свідчить її часткове відшкоду-
вання) є особливою пом’якшуючою обставиною, 
яка впливає на призначення покарання, або є 
підставою, за певних умов, для звільнення від 
покарання. Ця норма є "заохоченням" до добро-
вільного відшкодування винним потерпілому 
заподіяної злочином шкоди. Необхідно також 
звернути увагу, що в наведеній кримінально-
правовій нормі саме старання винного усунути 
заподіяну злочином шкоду розглядається як його 
позитивна поведінка після вчинення злочину. Це 
є свідченням того, яке значення законодавець на-
дає старанню винного усунути заподіяну злочином 
шкоду незалежно від її повного відшкодування, 
визнаючи, що вже тільки старання здійснити від-
шкодування є обставиною (в сукупності з іншими 
позитивними обставинами), яка свідчить про мож-

ливість виправлення винного за умови застосуван-
ня до нього менш тяжкого покарання.  

Кримінальне законодавство ФРН передба-
чає, що суд може покласти на засудженого обо-
в'язок до посильного (в залежності від можливо-
стей засудженого) відшкодування заподіяної 
злочином шкоди у випадку застосування умовної 
відстрочки виконання покарання на підставі па-
раграфу 56 b КК ФРН, а також дати вказівку 
особі, яка отримала попередження під умовою 
покарання (параграф 59а, абз. 2, п. 1 КК ФРН) 
постаратися забезпечити компенсацію потерпі-
лому або іншим чином відшкодувати заподіяну 
злочинним діянням шкоду. 

У цих випадках обов'язок до посильного 
відшкодування заподіяної злочином шкоди вико-
нує функцію пробаційної умови, і його невиконан-
ня може тягнути за собою відміну умовної відстро-
чки виконання покарання (параграф 56f, абз. 1, п. 3 
КК ФРН), або призначення покарання, яке було 
умовно відкладене (параграф 59b, абз.1 КК ФРН). 

З положень самого закону про кримінальну 
відповідальність важко зробити висновок чи 
відшкодування заподіяної злочином шкоди сто-
сується тільки матеріальної шкоди, чи і немате-
ріальної (моральної), проте в літературі панує 
думка, а вона підкріплена і судовою практикою, 
що компенсація за параграфом 56 b КК ФРН сто-
сується як матеріальної шкоди, так і нематеріа-
льної (моральної). 

У Кримінальному кодексі Австрії [3] (на-
далі КК Австрії) (параграф 51, абзац 2 КК Авст-
рії) інститут відшкодування заподіяної злочином 
шкоди використано в якості пробаційної умови у 
випадку умовного звільнення від покарання (па-
раграф 43 КК Австрії), умовно-дострокового зві-
льнення від відбування покарання у вигляді по-
збавлення волі (параграф 46 КК Австрії), умов-
ного звільнення від відбування примусового за-
ходу, пов’язаного з позбавленням волі (параграф 
47 КК Австрії) у формі вказівки у період строку 
випробування відшкодувати своїми силами запо-
діяну злочином шкоду. Якщо виходити зі змісту 
цієї правової норми, то вказівка засудженому 
своїми силами відшкодувати заподіяну злочином 
шкоду має превентивний характер і спрямована 
на виправлення засудженого. 

Кримінальний кодекс Швейцарії [4] (надалі 
КК Швейцарії) також, як і Австрії, передбачає 
використання інституту відшкодування заподія-
ної злочином шкоди у формі вказівки засудже-
ному у випадку умовно-дострокового звільнення 
від відбування покарання (ч. 3, ст. 38 КК Швей-
царії) та умовного засудження (ст. 41 КК Швей-
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царії). Проте його використання за КК Швейцарії 
має і свої відмінності. Так ст.41 КК Швейцарії 
передбачає використання відшкодування заподі-
яної шкоди у випадку умовного засудження у дво-
якому аспекті, а саме: як підстава для застосування 
умовного засудження, оскільки засуджений вже 
відшкодовує заподіяну шкоду, яка встановлена 
судом або узгоджена між винним і потерпілим (ч. 
1, ст. 41) і як покладення обов'язку на засудженого 
здійснити відшкодування заподіяної шкоди у ви-
значений судом строк (ч. 2, ст. 41). 

Кримінальне право Франції передбачає мож-
ливість покладення на засудженого обов'язку від-
шкодувати повністю чи частково шкоду, заподіяну 
злочинним діяння, у відповідності з фінансовими 
можливостями засудженого, навіть за відсутності 
рішення за цивільним позовом, у випадку звіль-
нення від відбування порання з режимом випробу-
вання згідно п.5 ст.132-45 Кримінального кодексу 
Франції [5] (надалі КК Франції). 

У ряді держав, зокрема Іспанії, Литовській 
Республіці, Польській Республіці, кримінальне за-
конодавство передбачає використання інституту 
відшкодування заподіяної злочином шкоди в якості 
так званого «заходу кримінального примусу». 

Так, Кримінальний кодекс Іспанії [6] (на-
далі КК Іспанії) до заходів безпеки, які не перед-
бачають позбавлення волі відносить також ком-
пенсацію матеріальної і моральної шкоди, яка 
заподіяна потерпілому (ст.ст. 112-113 КК Іспа-
нії). За Кримінальним кодексом Литовської Рес-
публіки [7] (надалі КК Литовської Республіки) 
відшкодування чи усунення матеріальних збит-
ків використовується як захід кримінального 
примусу замість покарання (п. 2, ст. 67 КК Ли-
товської Республіки). Кримінальний кодекс 
Польської Республіки [8] (надалі КК Польської 
Республіки) передбачає, що суд може покласти 
на винного обов’язок відшкодувати потерпілому 
повністю чи частково заподіяну злочином шкоду 
(арт. 46 КК Польської Республіки). Цей обов’я-
зок законодавець відносить до кримінальних за-
ходів (п. 5, арт. 39 КК Польської Республіки) по-
ряд з такими як: позбавлення політичних прав; 
заборона займати певну посаду чи займатися пе-
вною діяльністю; заборона займатися діяльністю, 
пов’язаною з вихованням, лікуванням, навчан-
ням малолітніх та опікою над ними; обов’язок 
утримуватись від відвідування певних місць, за-
борона спілкування з певними особами, заборона 
наближатись до певних осіб чи заборона покида-
ти певні місця перебування без згоди суду; забо-
рона участі у масових заходах; заборона вхо-
дження до ігорних закладів чи участі в азартних 

іграх та інші. Характер цих заходів свідчить про 
їх пенальне спрямування і про те, що вони відно-
сяться до заходів кримінально-правового впливу. 

Необхідно також звернути увагу на інсти-
тут припинення провадження у кримінальній 
справі у випадку виконання винним визначеної 
умови чи декількох умов, у тому числі і відшко-
дування заподіяної злочином шкоди. За Кримі-
нальним кодексом Голландії [9] (надалі КК Гол-
ландії) прокурор до судового розгляду може ви-
сунути одну або більше умов для того, щоб при-
пинити провадження у кримінальній справі (за 
виключенням злочинів, за вчинення яких закон 
передбачає покарання у вигляді позбавлення волі 
більше шести років) чи справі про проступок. 
Відповідно до п. е ч. 2 ст. 74 КК Голландії до та-
ких умов відноситься і повне чи часткове від-
шкодування заподіяної злочином шкоди. 

Висновки. У висновках варто зазначити, 
що використання у кримінальному законодавстві 
тієї чи іншої держави континентальної правової 
системи інституту відшкодування заподіяної 
злочином шкоди в різних його формах безсумні-
вно не можна оцінювати односторонньо без ши-
ршого аналізу системи права тієї чи іншої дер-
жави в цілому, історичної ретроспективи впро-
вадження інституту компенсації в кримінальне 
законодавство і навіть законодавчих традицій. 
Але наше завдання полягало в тому, щоб висвіт-
лити найбільш відмінні, від тих, що використо-
вуються в кримінальному законодавстві України, 
форми використання інституту відшкодування 
заподіяної злочином шкоди для кримінально-
правових цілей, а заодно продемонструвати шля-
хи удосконалення можливостей його викорис-
тання у нашому кримінальному законодавстві. 
Використання цього інституту служить превен-
ційним цілям у механізмі кримінально-правової 
політики багатьох держав і, що не менш важли-
во, виконує ще й компенсаційну функцію в інте-
ресах потерпілого. 
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Summary 
The article deals with the implementation of the institute of the compensation of the harm caused by 

the crime in the Criminal Law of the states belonging to the Continental type of legal system. The author 
analyses the implementation of this institute as the condition of mitigation of punishment as absolute or pro-
bationary condition in case of impunity or discharge of serving the sentence. 
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Аннотация 
Рассмотрено использование института возмещения причиненного преступлением вреда в уго-
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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ЕКСПЕРТА В СУДІ 
 

Недостатню глибину знань і компетентності судді, який відповідальний за прийнятні рішення у криміна-
льному провадженні компенсує залучення особи, яка професійно володіє спеціальними знаннями. Таке залу-
чення може бути реалізоване трьома формами, а саме шляхом: вивчення суддею спеціальної літератури або 
консультації з відповідним спеціалістом із питань, що потребують спеціальних знань; залучення спеціаліста до 
участі у провадженні судової дії; призначення експертизи. Найпоширеніша форма використання спеціальних 
знань є проведення експертного дослідження. 

 
Постановка проблеми. Правова захище-

ність особи – одна з фундаментальних ознак пра-
вової держави, що передбачає наявність системи 
ефективних юридичних засобів реалізації і захисту 
прав особи. У цій системі особливе місце посідає 
суд, покликаний здійснювати захист прав, свобод 
та законних інтересів громадян. Сильна, незалежна 
судова влада здатна справляти істотний вплив на 
всі сторони життєдіяльності держави, активно до-
помагати її формуванню як держави правової.  

Психологічна природа людини змінюється 
дуже неспішно, як і неспішно змінюються пси-
хологічні складові кримінального правопору-
шення. Тому при незрівнянному зростанні нава-
нтаження на суддів залишається незмінною і ак-
туальною вимогам до них оволодівати знаннями 
психології та використовувати їх в процесі роз-
гляду кримінальних проваджень. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідження даної теми торкалися у своїх пра-
цях багато відомих вчених, зокрема: Д. Алексан-
дров, В. Андросюк, Л. Казміренко, В. Коновало-
ва, М. Костицький, В. Кощинець, Й. Кудрявцев, 
В. Нагаєв, В. Нор, О. Сітковська, М. Строгович, 
А. Федіна, О. Черновський, В. Шепітько, В. Ши-
біко, та інші.  

Мета статті зумовлена необхідністю вдос-
коналення та розвитку інституту спеціальних 
психологічних знань, що значно сприяє підви-
щенню ефективності його функціонування в 
сфері кримінального судочинства. 

Виклад основного матеріалу. Спеціальні 
знання судді не безмежні й в разі необхідності він 
звертається за допомогою до спеціалістів. Викори-
стання спеціальних знань у суді є ефективним за-
собом встановлення обставин події й дозволяє за-
лучати до судового розгляду кримінальних прова-
джень увесь арсенал сучасних наукових методів, а 
також є основним каналом впровадження в судово-
слідчу практику досягнень науки й техніки. Це 

призначуване і здійснюване з дотриманням визна-
чених правових норм дослідження на основі засто-
сування спеціальних знань, якому закон надає зна-
чення джерела доказів, чи, іншими словами, засобу 
доказування. 

Під час розгляду кримінальних проваджень 
часто виникають питання щодо дослідження 
особливостей психічної діяльності обвинуваче-
них, їхніх емоційних реакцій, психічних власти-
востей, станів. Для дослідження зазначених осо-
бливостей використовуються спеціальні психо-
логічні, психіатричні, медичні та інші знання. 

За допомогою використання спеціальних 
психологічних знань можна одержати дані, що до-
зволяють зрозуміти і правильно оцінити особливо-
сті психічної діяльності й поведінки людей. А це 
має значення для висновків правового характеру. 
Зокрема, висновок комплексної судової психолого-
психіатричної експертизи (КСППЕ) сприяє прави-
льній оцінці показань обвинувачених – коли їхні дії 
мають незвичайний характер та ін. 

При розгляді проваджень через специфіку 
свого об’єкта – людини – правосуддя неминуче 
зіштовхується із суто психологічними феноме-
нами, такими як особистість, психічна зрілість, 
розумові здібності, воля, емоційні стани, спону-
кальні сили поведінки і т.д. В кримінальних про-
вадженнях цієї категорії повинні бути встанов-
лені наявність психічного розладу, механізм, 
межі його впливу на свідомість особи, яка вчиняє 
кримінальне правопорушення. Наприклад, у ході 
здійснення правосуддя встановлення наявності в 
особи стану обмеженої осудності під час вчи-
нення нею кримінального правопорушення ви-
знається винятковою прерогативою юриспруде-
нції. Однак дослідження правового аспекту в 
нашому кримінальному правосудді повинне су-
проводжуватися належним вивченням первинно-
го – психологічного.  

Спеціальні знання експерта-психолога – це 
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психологічні теоретичні і методологічні знання 
про закономірності й особливості протікання і 
структури психічної діяльності людини, що ма-
ють юридичне значення, отримані в результаті 
спеціальної професійної психологічної підготов-
ки і впроваджені в практику судової експертизи 
та практичного застосування, що використову-
ються в ході розслідування кримінальних право-
порушень і при розгляді кримінальних прова-
джень у суді з метою сприяння встановленню 
істини у справі на підставах і в порядку, визна-
ченому кримінальним процесуальним кодексом. 

Межі використання спеціальних психоло-
гічних знань у судовому засіданні окреслюються 
наявністю трьох критеріїв: а) правового; б) пси-
хологічного (гносеологічного); в) морального. 

Якщо суддя, присяжні чи народні засідателі 
володіють спеціальними психологічними знання-
ми, це допомагає їм оцінити висновок експерта, але 
не усуває необхідності залучення цієї форми спеці-
альних психологічних знань для досягнення мети 
судочинства. Очевидно, що оцінювати докази в 
кримінальному провадженні суддя, який володіє 
спеціальними психологічними знаннями, буде 
більш об’єктивно та всебічно, а отже, здійснюва-
тиметься вплив на внутрішнє переконання самого 
судді чи інших суддів (у разі колегіального розгля-
ду кримінальних проваджень).  

А. В. Дулов пише: „... у процесі дослідни-
цької роботи з пізнання істини суд не може са-
мостійно розкрити всі сторони прояву сутності 
досліджуваних явищ і предметів, усі причини 
явищ і їх взаємозв’язку. Для цього в ряді випад-
ків необхідні знання у визначеній галузі науки... 
У таких випадках звертаються по допомогу фахі-
вців” [3; 4; 5]. 

Під час розгляду деяких кримінальних про-
ваджень виникає потреба у встановленні конкре-
тних обставин психологічної природи, напри-
клад: ступеня усвідомлення здійснення юридич-
но значущих дій і можливості вольового управ-
ління ними; принципової здатності суб’єкта пра-
вильно сприймати факти навколишньої дійснос-
ті, а також здатності запам’ятовувати і відтворю-
вати цікавлячу суд інформацію; ієрархії психо-
логічних мотиваційних ліній поведінки. Тобто 
загальний предмет експертизи трансформується 
в окремий, що конкретизується в певній експер-
тній задачі [14, с. 96]. 

В такому випадку суд за клопотанням сто-
рін кримінального провадження або потерпілого, 
якщо для з’ясування обставин, що мають зна-
чення для кримінального провадження, необхідні 
спеціальні психологічні знання, має право своєю 

ухвалою доручити проведення експертизи експе-
ртній установі, експерту або експертам. Суд має 
право своєю ухвалою доручити проведення екс-
пертизи експертній установі, експерту або експе-
ртам незалежно від наявності клопотання, якщо: 
суду надані кілька висновків експертів, які супе-
речать один одному, а допит експертів не дав 
змоги усунути виявлені суперечності; під час 
судового розгляду виникла необхідність здійс-
нення тривалого спостереження та дослідження 
особи в медичному закладі для проведення ком-
плексної судової психолого-психіатричної екс-
пертизи [9, ст. 332]. 

До ухвали суду про доручення проведення 
експертизи включаються питання, поставлені 
перед експертом учасниками судового прова-
дження, судом. Суд має право не включати до 
ухвали питання, поставлені учасниками судового 
провадження, якщо відповіді на них не стосу-
ються кримінального провадження або не мають 
значення для судового розгляду, обґрунтувавши 
таке рішення в ухвалі. Після постановлення су-
дом ухвали про доручення проведення експерти-
зи судовий розгляд продовжується, крім випад-
ків, якщо таке продовження неможливе до отри-
мання висновку експерта. 

Специфіку предмета судово-психологічної 
експертизи становлять фактичні дані про результа-
ти впливу на психічне відображення навколишньої 
дійсності, регуляцію своєї поведінки підексперт-
ним непатологічних психічних факторів: вікового, 
ситуаційного, емоційного, особистісного. Разом з 
тим судово-психологічна експертиза може діагнос-
тувати, оцінювати вплив деяких психопатологіч-
них причин (патопсихологія) [10, с. 28-30]. 

На думку В. В. Романова, „предметом до-
слідження КСППЕ є психічні процеси, стани, 
властивості психіки здорових людей, які беруть 
участь у кримінальному процесі, особливості 
їхньої психічної діяльності, тимчасові (нехвороб-
ливі) зміни свідомості під впливом різних фактів, 
експертна оцінка яких має значення для встанов-
лення об’єктивної істини в справі. Тобто предме-
том експертизи є індивідуально-своєрідні риси 
психологічного відображення сторонами криміна-
льного провадження різних явищ навколишньої 
дійсності, що мають значення для правильного ви-
рішення кримінальних проваджень” [13, с. 78]. 

Визначення об’єктів судових експертиз, що 
мають справу зі сферою психічного в людини, за 
критерієм наявності чи відсутності психічного 
захворювання (чи патології психіки) передбачає 
також розрізнення об’єктів базових наукових 
дисциплін (психології і психіатрії) за тим самим 
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принципом. Але психіатрія відрізняється від пси-
хології не тим, що вона вивчає психічні хвороби, а 
психологія – так звану нормальну психіку.  

Психологія має одним зі своїх об’єктів не-
рвово-психічну патологію психічної діяльності. 
Найважливішою особливістю діяльності судово-
го експерта-психолога є застосування такої тео-
ретичної галузі психології, як клінічна психоло-
гія з її розвинутим концептуальним апаратом 
аналізу патології пізнавальної діяльності й осо-
бистості, зі сформованим психодіагностичним 
інструментарієм, об’єктом вивчення якої і є па-
тологія психічної сфери людини. Судовий пси-
холог, діяльність якого відбувається в рамках 
комплексної психолого-психіатричної експерти-
зи, не може одразу стверджувати про психічне 
здоров’я підекспертної особи. Отже, об’єктом 
дослідження психолога-експерта, незалежно від 
виду експертизи, в якій він бере участь, не може 
бути завідомо „нормальна” чи „межова психіка”. 
Психолог-експерт має справу з особливостями 
психічної діяльності людини, незалежно від того, 
зумовлені вони патологічними чи непатологіч-
ними факторами.  

Слід зазначити, що в останніх працях М. 
М. Коченов дотримується аналогічної думки й 
зазначає, що „головним об’єктом судово-психо-
логічної експертизи є психіка людини як особли-
ва властивість її мозку, недоступна безпосеред-
ньому почуттєвому пізнанню” [8, с. 15]. 

Однак і таке визначення об’єкта судово-
психологічної експертизи неминуче буде непов-
ним, оскільки воно не виявляє її специфіки, якіс-
ної відмінності від об’єкта психології як теоре-
тичної дисципліни. Якщо розглядати судово-
психологічну експертизу в рамках системи судо-
вої експертології, то стає зрозумілим, що створення 
спеціальної прикладної судової предметної науки є 
результатом необхідності трансформації даних ба-
зової науки в якісно інші дані [1, с. 114], у тому 
числі і трансформації об’єкта науки.  

Як справедливо зазначають Ю. Л. Метели-
ця і С. Н. Шишков, об’єктом судово-експертного 
дослідження є особливості психіки людини не 
взагалі, а тільки в юридично значущих ситуаціях 
[11, с. 149], під якими розуміються юридично 
важливі періоди чи ситуації, коли розгортається 
та чи інша психічна діяльність підекспертної 
особи, оцінювана з позиції різних юридичних 
критеріїв. Наприклад, при КСППЕ обвинуваче-
ного такою значущою ситуацією є вчинення ін-
кримінованого йому діяння, стадії досудового 
розслідування, судового розгляду. 

Отже, об’єкт дослідження КСППЕ в суді 

можна визначити як психічну діяльність підекс-
пертної особи в юридично значущих ситуаціях. 

Відповідно предметом дослідження 
КСППЕ в суді виступають закономірності й осо-
бливості протікання і структури психічних про-
цесів (психічної діяльності), що мають юридичне 
значення і спричиняють певні правові наслідки. 

У цьому визначенні підкреслено, що пред-
метом експертного дослідження психолога є 
особливості функціонування психічної діяльнос-
ті людини в юридично значущих ситуаціях, неза-
лежно від того, є вони патологічними чи віковими, 
особистісними чи емоційними, і чітко зазначена 
кінцева мета. Суд цікавить не сама діагностика 
особливостей психіки людини, а наявність чи від-
сутність таких її властивостей, що визначають їх-
ню юридичну значущість, що відбито в праві як 
юридичні критерії тієї чи іншої здатності підекспе-
ртної особи – наприклад, здатності обвинуваченого 
усвідомлювати свої дії та керувати ними в момент 
вчинення кримінального правопорушення через 
вплив на нього психічного розладу. 

Таким чином, психологічний (гносеологіч-
ний) критерій окремого предмета КСППЕ фор-
мується шляхом конкретизації загального пред-
мета дослідження відповідно до конкретної екс-
пертної задачі. 

Як зазначає М. В. Костицький, психологічна 
експертиза нерозривно пов’язана з загальною пси-
хологією та її прикладними галузями, що є для 
психологічної експертизи базою розвитку, своєрід-
ним „живильним” середовищем. У свою чергу роз-
виток психологічної експертизи як своєрідної фор-
ми психологічної практики сприяє збагаченню й 
удосконаленню її „базових наук” [7]. 

Метою й завданням використання спеціа-
льних психологічних знань у суді є визначення в 
підекспертної особи: індивідуально-психологіч-
них особливостей, рис характеру; провідних яко-
стей особистості; мотивоутворюючих чинників 
психічного життя і поведінки; емоційних реакцій 
та станів; закономірностей перебігу психічних 
процесів, рівня їхнього розвитку та індивідуаль-
них її властивостей. 

Основна мета використання спеціальних 
психологічних знань у суді полягає у тому, щоб 
на базі визначених даних, вироблених юриспру-
денцією чи психологією, накопичених практи-
кою, провести дослідження і відповісти на запи-
тання суду. Експерт своїм висновком допомагає 
суду з’ясувати обставини провадження, не вдаю-
чись до його юридичної оцінки. 

Як зазначає В. В. Романов, „головна мета 
КСППЕ полягає у наданні допомоги суду, орга-
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нам досудового розслідування в більш глибоко-
му дослідженні спеціальних питань психологіч-
ного змісту, які входять до предмета доведення у 
кримінальних провадженнях, що є складеним 
елементом, а також у дослідженні психологічно-
го змісту ряду юридичних, правових понять, що 
містяться в законі” [13, с. 78, 80]. 

М. В. Костицький вважає, що метою судо-
во-психологічної експертизи є необхідність оде-
ржання об’єктивної, незацікавленої оцінки при-
йнятого рішення, вчиненої дії, вираженого на-
пряму, їх дійсної чи перспективної якості, ефек-
тивності; здатності дати об’єктивну, всебічну і 
принципову оцінку конфлікту, суперечці, його 
предмету, виконати нагальні завдання за допо-
могою психологічних знань [7, с. 6-7]. 

Основні завдання психологічної експертизи 
конкретизуються залежно від виду експертизи й 
об’єкта дослідження. А. О. Екмекчі стверджував, 
що це питання психологічної мотивації дій обви-
нувачених, потерпілих чи свідків; встановлення 
фізіологічного афекту, можливості обмови і са-
мообмови за психологічними мотивами; психо-
логічної оцінки особистості обвинуваченого і 
його соціальних установок; психології неповно-
літніх учасників процесу [6, с. 10-13]. 

Ю. М. Грошевий завданнями судово-пси-
хологічної експертизи вважає встановлення три-
валості і впливу сильного душевного хвилюван-
ня, дослідження специфіки тривалого й інтенсив-
ного впливу несприятливих факторів на людину і 
їх проявів у зміні її функцій (фізіологічних і психо-
логічних), а також визначення відсталості в розу-
мовому розвитку неповнолітнього обвинуваченого 
внаслідок впливу несприятливих зовнішніх факто-
рів, з’ясування суб’єктивної можливості неповно-
літнього правильно оцінювати і сприймати обста-
вини, що мають значення для справи [2]. 

Б. Петелін у ряді публікацій, присвячених 
психологічній експертизі, зазначав, що завдан-
ням судово-психологічної експертизи є: встанов-
лення фізіологічного афекту; визначення ступеня 
розумового розвитку неповнолітнього, пов’яза-
ного не з душевною хворобою, а з особливостя-
ми формування його психіки; встановлення ін-
дивідуальних особливостей пізнавальної діяль-
ності учасників процесу, властивих особі форми 
емоційних реакцій; оцінка всієї сукупності пси-
хологічних особливостей особистості для розу-
міння її поведінки в екстремальній ситуації; на-
дання загальної психологічної характеристики 
індивідуально-психологічних особливостей, що 
мають значення для правильного розгляду спра-
ви; визначення здатності неповнолітніх потерпі-

лих і свідків правильно сприймати події й окремі 
обставини; встановлення схильності неповноліт-
нього до фантазування, підвищеної сугестивнос-
ті, індивідуальних особливостей пізнавальних 
процесів; визначення психічних властивостей 
особистості підсудного (психічного здоров’я) і їх 
впливу на психологічний механізм вчиненого 
кримінального правопорушення [12, с. 23-28]. 
Наведений перелік не є вичерпним. Очевидно, з 
розвитком психології коло завдань, призначених 
для вирішення психологічною експертизою, буде 
розширюватися до меж, встановлених юридич-
ним критерієм. 

При використанні спеціальних психологіч-
них знань експерта суддя керується ст.ст. 69, 101, 
102, 242, 243, 244, 245, 332, 356, 486, 509 КПК 
України [9]. 

Висновок експерта - це докладний опис 
проведених експертом досліджень та зроблені за 
їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді 
на запитання, поставлені судом, що доручив 
проведення експертизи. Кожна сторона криміна-
льного провадження має право надати суду ви-
сновок експерта, який ґрунтується на його нау-
кових, технічних або інших спеціальних знаннях. 

Висновок повинен ґрунтуватися на відомо-
стях, які експерт сприймав безпосередньо або 
вони стали йому відомі під час дослідження ма-
теріалів, що були надані для проведення дослі-
дження. Експерт дає висновок від свого імені і 
несе за нього особисту відповідальність. Запи-
тання, які ставляться експертові, та його висно-
вок щодо них не можуть виходити за межі спеці-
альних знань експерта. Висновок експерта не 
може ґрунтуватися на доказах, які визнані судом 
недопустимими. 

Експерт, який дає висновок щодо психічного 
стану обвинуваченого, не має права стверджувати 
у висновку, чи мав обвинувачений такий психіч-
ний стан, який становить елемент кримінального 
правопорушення або елемент, що виключає відпо-
відальність за кримінальне правопорушення. 

Висновок експерта надається в письмовій 
формі, але кожна сторона має право звернутися 
до суду з клопотанням про виклик експерта для 
допиту під час судового розгляду для роз’яс-
нення чи доповнення його висновку. Якщо при 
проведенні експертизи будуть виявлені відомос-
ті, які мають значення для кримінального прова-
дження і з приводу яких не ставилися питання, 
експерт має право зазначити про них у своєму 
висновку. Висновок підписується експертом. 

За клопотанням сторони кримінального 
провадження, потерпілого або за власною ініціа-
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тивою суд має право викликати експерта для до-
питу для роз’яснення висновку. Перед допитом 
експерта головуючий встановлює його особу та 
приводить до присяги. Після цього головуючий 
попереджає експерта про кримінальну відповіда-
льність за надання завідомо неправдивого висно-
вку. Експерта, який проводив експертизу за зве-
рненням сторони обвинувачення, першою допи-
тує сторона обвинувачення, а експерта, який 
проводив експертизу за зверненням сторони за-
хисту, - сторона захисту. Після цього експерту 
можуть бути поставлені запитання потерпілим, 
цивільним позивачем, цивільним відповідачем, 
їх представниками та законними представника-
ми, а також головуючим та суддями. Експерту 
можуть бути поставлені запитання щодо наявно-
сті в експерта спеціальних знань та кваліфікації з 
досліджуваних питань (освіти, стажу роботи, на-
укового ступеня тощо), дотичних до предмета 
його експертизи; використаних методик та тео-
ретичних розробок; достатності відомостей, на 
підставі яких готувався висновок; наукового об-
ґрунтування та методів, за допомогою яких екс-
перт дійшов висновку; застосовності та правиль-
ності застосування принципів та методів до фак-
тів кримінального провадження; інші запитання, 
що стосуються достовірності висновку. Суд має 
право призначити одночасний допит двох чи бі-
льше експертів для з’ясування причин розбіжно-
сті в їхніх висновках, що стосуються одного і 
того самого предмета чи питання дослідження. 
Кожна сторона кримінального провадження для 
доведення або спростування достовірності ви-
сновку експерта має право надати відомості, які 
стосуються знань, вмінь, кваліфікації, освіти та 
підготовки експерта. Експерт під час відповідей 
має право користуватися своїми письмовими та 
іншими матеріалами, які використовувалися під 
час експертного дослідження [9, ст. 356]. 

Висновок. Отже, для забезпечення належ-
ного рівня судового процесу суддя повинен ши-
роко застосовувати весь арсенал техніко-
криміналістичних засобів і спеціальних знань під 
час розгляду кримінальних проваджень у суді. 
Серед цього арсеналу особливе місце посідають 
спеціальні психологічні знання. Використання 
спеціальних психологічних знань у суді є ефек-
тивним засобом встановлення обставин події і 
дозволяє залучати до судового розгляду кримі-
нальних проваджень увесь арсенал сучасних на-
уково-психологічних методів, а також є основ-
ним каналом впровадження в судово-слідчу 
практику досягнень психології. Це призначуване 
і здійснюване з дотриманням визначених право-

вих норм дослідження на основі застосування 
спеціальних психологічних знань, якому закон 
надає значення джерела доказів чи, іншими сло-
вами, засобу доказування. 

Високий професіоналізм і психологічна 
культура працівників судової системи не виклю-
чають, а скоріше створюють передумови для за-
лучення психологів до розгляду кримінальних 
проваджень у суді. 

Зазначений підхід сприяє здійсненню прави-
льного вибору тактичних прийомів, за допомогою 
яких найбільш успішно проводяться судові дії. 
Крім того, використання наукових досягнень пси-
хології при розгляді кримінальних проваджень 
сприяє якіснішій та ефективнішій роботі судів, 
зміцненню законності та правопорядку в державі.  

 
Список літератури 

 
1. Винберг А. И. Судебная экспертология. 

Общетеоретические и методологические про-
блемы судебных экспертиз: учеб. пособ. / 
А. И. Винберг., Н. Т. Малаховская; отв. ред. Б. А. 
Викторов. – Волгоград: НИиРИО ВСШ МВД 
СССР, 1979. – 183 с. 

2. Грошевой Ю. М. Проблемы формирова-
ния судейского убеждения в уголовном судопро-
изводстве / Ю. М. Грошевой. – Х.: Вища школа, 
1975. – 143 с. 

3. Дулов А. В. Введение в судебную психо-
логию / А. В. Дулов. – М. : Юридическая литера-
тура, 1970. – 159 с.  

4. Дулов А. В. Судебная психология / А. В. 
Дулов. – Минск : Вышэйш. шк., 1970. – 392 с. 

5. Дулов А. В. Судебная психология: учеб. 
пособ. / А. В. Дулов – [2-е изд., испр. и доп.] – 
Минск : Вышэйш. шк., 1975. – 464 с. 

6. Экмекчи А. О судебно-психологической 
экспертизе / А. Экмекчи // Советская юстиция. – 
1968. – №7. – С.10-13. 

7. Костицкий М. В. Судебно-психологи-
ческая экспертиза / М. В. Костицький. – Львов : 
Вища шк., 1987. – 141 с. 

8. Коченов М. М. Теоретические основы 
судебно-психологической экспертизы / М. М. 
Коченов. – Автореферат диссертации на соиска-
ние ученой степени доктора психологических 
наук : 12.00.09. – юридическая психология. – М. : 
Академия МВД СССР, 1991. – 45 с. 

9. Кримінальний процесуальний кодекс 
України: офіційне видання. – К.: “Центр учбової 
літератури”, 2012. – 292 с. 

10. Кудрявцев И. Психолого-психиат-
рическая экспертиза малолетних и несовершен-



Використання спеціальних психологічних знань експерта в суді 

122 Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 628. Правознавство. 

нолетних свидетелей / И. Кудрявцев, М. Мо-
розова // Российская юстиция. – 1995. – №6. – 
С.28-30. 

11. Метелица Ю. Л. Объекты судебно-
психиатрической экспертизы / Ю. Л. Метелица, 
С. Н. Шишков // Современное состояние и перс-
пективы развития новых видов судебной экспер-
тизы. – М., 1987. – С. 143-153. 

12. Петелин Б. Роль экспертизы в установ-
лении мотивов преступления / Б. Петелин // Со-
ветская юстиция. – 1976. – №4. – С. 23-28. 

13. Романов В. В. Юридическая психология 
/ В. В. Романов. – М. : Юристъ, 1998. – 488 с. 

14. Сахнова Т. В. Зачем суду психолог? (О 
психологической експертизе в гражданском про-
цессе) / Т. В. Сахнова. – М. : Знание, 1990. – 96 с. 

 
Стаття надійшла до редколегії 8 червня 2012 року. 
Рекомендована до опублікування у “Віснику” членом редколегії  М.К. Якимчуком. 
 

Marchak V.Y., Shuvalskaya L.R.  
Use of special psychological knowledge by the subjects of court proceedings 

 
Summary 

In the given article the authors emphasize the importance of using the achievements of psychology by 
judges while considering criminal cases in court in three forms: consultation, involvement of a professional 
psychologist and determination of forensic-psychological inquiry. 

Key words: special psychological knowledge, consultant, specialist, forensic-psychological inquiry, 
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Аннотация 

В данной статье автора подчеркивают значение использования судьями достижений психологи-
ческой науки при рассмотрении уголовных дел в судебном заседании в трех формах: консультации, 
привлечении профессионального психолога и назначении судебно-психологической экспертизы. 

Ключевые слова: специальные психологические знания, консультант, специалист, судебно-
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ 
МОТИВАЦІЇ ЗЛОЧИНУ 

 
Криміналістична характеристика психологічних аспектів мотивації злочину являє собою систематизова-

ний, складений за певною схемою, перелік кримінально важливої  інформації стосовно психологічних власти-
востей особи  злочинця. Криміналістична характеристика психологічних аспектів внутрішньої сторони поведі-
нки якісно відрізняє особу злочинця одну від одної за істотними ознаками. 

Ключові слова. Криміналістична характеристика, психологічний портрет, агресивний стан, корислива мо-
тивація, емоційна залежність, повторність, рецидив,протиправна поведінка, внутрішня сторона злочину, особа 
злочинця. 
 

Постановка проблеми. Криміналістична 
характеристика внутрішньої сторони злочинів 
розглядається як система, що містить криміналь-
но значимі внутрішньовольові ознаки і дані про  
особу злочинця, про категорії посадових та ін-
ших осіб, які можуть бути причетними до злочи-
ну ,про осіб які мали вплив на формування та 
реалізацію злочинної мети, тобто на процес мо-
тивації, на створення злочинної групи, на розпо-
діл ролей між співучасниками і т.д. 

Протиправна поведінка людини - це явище 
настільки складне і багатогранне,  що важко 
окремо перевірити й оцінити якусь одну теорію, 
що її пояснює.              

Ступінь наукової розробки. В. Бачинін і 
М. Панов переконливо стверджують, що «люд-
ське «Я» багатовимірне і  виступає таким у всіх 
його проявах, включаючи й ті, які мають соціа-
льний,  кримінальний характер. Особа злочинця, 
власне людина, в мотивах,  орієнтаціях і поведін-
ці якої переважають деструктивно-кримінальні 
компоненти, як правило, не стає одновимірною 
через те, що її активізм спрямований у інший бік, 
аніж того потребують морально-правові імперати-
ви. Кримінальне «Я» має не менш складну струк-
туру, ніж індивідуальне «Я» людини з позитивни-
ми соціальними орієнтаціями» [1]. Безумовно, як 
масове явище, злочинність надзвичайно актуальна 
соціальна проблема, що викликає занепокоєння 
суспільства, а систематична протиправна поведінка 
людини вимагає до себе все більшої уваги.   

Багато вчених-кримінологів досліджувало 
поведінку особистості саме кримінологічного 
спрямування. Серед них такі відомі вітчизняні 
вчені, як А. П. Закалюк [6], А. Ф. Зелінський [4], 
М. В. Костицький [7] та інші.  

Переконливі праці, які базувалися на тоді-
шньому уявленні про особу злочинця, видали 
також російські вчені. Зокрема, професор В. К. 
Звірбуль писав, що людина, її поведінка - це най-

складніший об'єкт дослідження, вивченням якого 
займаються багато природничих і суспільних 
наук [2]. Наше завдання полягає в тім, щоб ви-
значити криміналістичний аспект дослідження 
даної проблеми, а не намагатися  рецептувати 
дані інших наук, що вивчають людину і власти-
вості її особистості. Таким аспектом на сучасно-
му етапі розвитку криміналістики могло б бути 
дослідження соціально-психологічних ознак 
суб’єктивних елементів криміналістичної харак-
теристики повторності та рецидиву злочинів, 
прояву причин рецидивної злочинності та конк-
ретної злочинної поведінки осіб. що вчинять 
злочини повторно. Зазначена проблема має не 
тільки кримінологічне, а і криміналістичне зна-
чення. Вагомість і комплексність проблеми при-
пускають системний підхід до її вивчення, зумо-
влюють необхідність взаємодії криміналістики з 
іншими, у тому числі й природничими, науками. 
За подібної постановки питання особа повинна 
вивчатися не ізольовано, а в системі суспільних 
відносин. Особа же злочинця - у поєднанні з до-
слідженням загальних проблем злочинності та її 
причин, а мотиви індивідуальної поведінки - у 
діалектичному зв'язку з потребами, ціннісними 
соціальними орієнтирами тощо.  

Найважливіші  поєднуючі й індивілізуючі 
ознаки суб’єктивних елементів криміналістичної 
характеристики особи можна з'ясувати за допо-
моги методу типологізації. Застосування типоло-
гізації дозволяє порівняти різні психологічні ти-
пології чи розробити узагальнену або  індивідуа-
льну типологію. Проблема типології особи зло-
чинця в сучасній юридичній психології переваж-
но не розглядається чи ототожнюється з класи-
фікацією, що призводить до певної плутанини.  

Типологізація, як і класифікація, являє со-
бою упорядкування вихідного наукового матері-
алу за певними ознаками. Власне упорядкування 
здійснюється способом розчленування сукупнос-
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ті явиш, характеристик тощо і подальшого їх по-
єднання у групи чи підгрупи. У формально-
математичному плані такі групи повинні допов-
нювати одна одну і в той же час взаємно не пере-
тинатися. Але у психології реальна складність 
досліджуваних явиш, їх поліопосередкування, 
неоднозначність проявів не завжди дозволяють 
досягти чистоти груп. Це, зокрема, призводить 
до змішаних або проміжних типів, у нашому ви-
падку — типів особи злочинця.  

У кримінальній психології стосовно до осо-
бистості класифікація виступає простішим спо-
собом упорядкування. Навіть тоді, коли за осно-
ву класифікації одночасно беруться дві-три озна-
ки, вони не є суттєвими, істотними, а особистість 
розглядається не як носій комплексу криміналіс-
тичних характеристик, а як представник певного 
контингенту.  

Криміналістична характеристика психологі-
чних аспектів внутрішньої сторони є іншим рівнем 
пізнання й узагальнення, за якого особа злочинця 
якісно відрізняються одна від одної за істотними 
ознаками. У побудові психології типології осіб, які 
неодноразово вчиняють злочини, можливі два ос-
новні напрямки. Перший — закрита типологія, яка 
спирається на певний набір наперед визначених 
ознак і остаточну кількість вирізнених типів. Дру-
гий — відкрита, або прогресивна типологія, в якій 
відсутній остаточний набір наперед визначених 
ознак, що вичерпно характеризують окремі типи 
та, що найважливіше, окремих осіб.  

Дослідженням окремих ознак суб’єктивних 
елементів криміналістичної характеристики осо-
би злочинця займалося не одне покоління кримі-
налістів. Серед них особливо варто відзначити 
таких відомих сучасних учених, як В.Т. Нор [7], 
В.П.Бахін [8], В.Г. Гончаренко [9], М.В. Кости-
цький [7], М.Я. Сегай [10], В.О. Коновалова [11], 
В.Ю. Шепітько [11] та ін. 

Виклад  основного  матеріалу. Існування 
різних типологій особи злочинця, виходячи із 
суб’єктивних ознак, - цілком закономірне явище. 
Опираючись на неоднакові вихідні ознаки, вони 
сприяють прогнозуванню злочинної поведінки, 
всебічному розкриттю сутності особи злочинця, 
розслідуванню вчинюваних злочинів і подальшій 
профілактиці і запобіганню злочинам. Глибина 
розкриття забезпечується тим, що вирізнені психо-
логічні типи суб’єктів одночасно виступають оди-
ницями подальшого криміналістичного вивчення 
та пояснення.  

Враховуючи це, можна запропонувати типо-
логію суб’єктів, що систематично вчиняють злочи-
ни, яка базується на відкритій типології , тобто по-

ділом усієї категорії злочинних особистостей на 
два вихідні, найзагальніші типи з подальшим роз-
поділом на підтипи, та на  визначенні  базової пси-
хологічної  риси, яка зумовлює загальну спрямова-
ність особи і відповідні злочинні мотиви.  

Відповідно до цих положень можна вирізни-
ти два загальні типи особи злочинця: насильниць-
кий, базовою рисою якого є агресивність, і корис-
ливий, загальна риса якого матеріальний аспект.  

У межах насильницького типу можна вирі-
знити такі підтипи: вбивця, ґвалтівник, хуліган, 
наклепник та ін.  

У межах корисливого типу можна виділити 
такі підтипи: злодій, грабіжник, розбійник , ви-
магач, шахрай, посадовець, підприємницький 
підтип та ін. Психологічний портрет являє собою 
систематизований, складений за певною схемою 
перелік кримінально важливої психологічної інфо-
рмації стосовно особи злочинця. Особливостями 
психологічного портрета є міра узагальнення, зміст 
і характер інформації (достовірна, ймовірна), які 
підпорядковуються меті та завданням складання 
портрета (розшук і затримання, встановлення осо-
би, встановлення ролі у груповому злочині та ін.). 
Портрет складається фахівцем-психологом із вико-
ристанням різних інформаційних джерел і залу-
ченням осіб, які мають стосунок до особистості 
злочинця. Базовою рисою злочинної особистості 
насильницького типу є агресивність.  

Агресивність (від лат. aggressio — напад) 
— стійка загальна риса, яка полягає у готовності, 
намаганні досягти соціального визнання, доміну-
вання через застосування деструктивного (руйні-
вного, знищувального) фізичного чи психологіч-
ного впливу. Такий вплив спрямований, переду-
сім, на іншу людину, групи людей, суспільство і 
його організації та проявляється у завданні їм 
шкоди (фізичної, майнової або матеріальної, 
психологічної).  

Іншими об'єктами агресивного впливу мо-
жуть виступати матеріальні та культурні ціннос-
ті, жива і нежива природа. У таких випадках аг-
ресивність проявляється у знищенні, пошко-
дженні майна, будівель, транспортних засобів, 
вандалізмі, терористичних актах, жорстокому 
поводженні з тваринами.  

Агресивний вплив, нарешті, може спрямо-
вуватися на саму особистість. Агресія вчиняється 
у поєднанні з відхиленням або хворобливим ста-
ном психіки (епілепсія, депресивний психоз, ма-
нія переслідування тощо), або цілком свідомо 
(релігійно-культові обряди) та як умова пасивного 
впливу на інші об'єкти (диверсія, тероризм, убивс-
тво заручників).Агресивність особи належить до 
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тих проблем, які тривалий час досліджуються пси-
хологами різних наукових напрямків і шкіл. Із роз-
маїття психологічних пояснень витоків і природи 
агресивності можна вирізнити три основні підходи, 
які цікавлять – криміналістів.  

Перший підхід – глибинно-психологічний, 
пов'язаний із психоаналізом і психологією. Єд-
нальною основою цього підходу є тлумачення 
агресивності як риси, закладеної в людську істо-
ту на рівні інстинкту, природної потреби.  

Прихильники глибинно-психологічного 
підходу вважають, що агресивність сформована і 
закріплена у людини революційно, вона забезпе-
чує виживання, а отже, збереження життя і лю-
дини, як виду, взагалі. Внутрішньовидова агре-
сивність (тобто спрямована на іншу людину), 
«відбраковує» осіб, нездатних до конкуренції. 
Агресивність є обов'язковою характеристикою, 
яка з'являється у людини в разі порушення гармонії 
зі світом, і тому в більшості випадків породжує 
повторність поведінки, в тому числі злочинної. Аг-
ресивність може бути доброякісною і злоякісною.   
Доброякісна агресивність – корисна, вона є захис-
ною реакцією на загрозу на напад і забезпечує під-
тримання життя. Злоякісна агресивність спрямова-
на на руйнування, знищення, вона робить людину 
глобально опозиційною, конфліктною, нездатною 
до свідомої кооперації.  

Другий підхід - фрустраційно-катарсичний 
(фрустрація - марне сподівання, неуспіх; катар-
сис - очищення) пояснює агресивність як типо-
вий, характерний для особистості , спосіб розря-
дки психічного стану, напруження.  

Напруження показове загальним збуджен-
ням, відчуттям дискомфорту, бентежністю, стра-
хом. Тривале напруження призводить до функці-
ональних змін у організмі (безсоння, виснажен-
ня, втома), дратівливості, депресії, емоційних 
зривів. Напруження виникає у випадках небезпе-
ки, загрози життю чи здоров'ю, труднощів і пе-
решкод (об'єктивних чи уявних) на шляху до ме-
ти, задоволення важливої потреби.  

Фрустраційно-катарсична агресивність 
спрямовується на джерело фрустрації (реального 
винуватця), випадковий об'єкт (предмет або лю-
дину, що потрапила «під гарячу руку»), засіб до-
сягнення мети чи задоволення потреби (знущан-
ня, вбивство заручників, знищення будівель, 
транспортних засобів і т. ін.).  

Прихильники наведеного підходу пропо-
нують спрямовувати агресивність на різноманіт-
ні заміщувальні об'єкти чи катарсичну діяль-
ність. Це, зокрема, гумові ляльки і тренажери, 
комп'ютерні ігри та гральні автомати, активна 

поведінка на спортивних змаганнях, особиста 
участь у спортивних іграх агресивного характеру 
(боротьба, бокс, східні єдиноборства та ін.).  

Третій підхід до пояснення агресивності 
спирається на ідею відчуження. Психологічне, а 
надалі фактичне відторгнення особистості, рефе-
рентними для неї особами і групами, може при-
звести до формування самотності, замкненості, а 
також конфліктності й ворожнечі як переважного 
типу ставлення до оточення. До слушного часу 
ворожнеча перебуває немовби в «зануреному» 
стані і проявляється тільки у сприятливій ситуа-
ції. Але потім вона спричиняє до свідомого по-
шуку і навіть створення умов і ситуацій власного 
прояву, перетворюючи особистість на власного 
заручника.  

Зазначимо, що кожен із викладених підхо-
дів не може претендувати на універсальну пояс-
нювальну модель і має обмежену ефективність у 
поясненні та прогнозі агресивності. Варто також 
визнати, що за певних умов і ситуацій агресив-
ність як реакція на них може розглядатись у по-
зитивному плані. Це стосується, зокрема, виправ-
даного ризику, захисту від нападу в межах необ-
хідної оборони, дій у стані крайньої необхідності. 
У ширшому, соціальному контексті агресивність 
може мати позитивне значення, коли виступає не-
обхідним елементом творчої діяльності.  

Кількісно-якісним критерієм негативної, 
протиправної агресивності є істотність шкоди, за-
подіяної у матеріальній, фізичній, психічній фор-
мах. Залежно від об'єкта і форми шкоди її істот-
ність установлюється за додатковими ознаками 
(тяжкість тілесних ушкоджень, вартість знищеного 
майна, зіпсована ділова репутація, тощо).  

Криміналістично важливе вихідне роз-
різнення мотиваційної та інструментальної агре-
сивності. У першому випадку застосування  сили 
і завдання шкоди є метою злочину, а у другому 
— умовою чи засобом досягнення злочинної ме-
ти (розбій, незаконне позбавлення волі чи викра-
дення з корисливих мотивів і т. д.).  

Агресивність має різноманітні зовнішні 
прояви, які називають агресією чи насиллям.      
В основу класифікації покладемо такі ознаки аг-
ресії: фізична – вербальна, активна – пасивна, 
пряма – прихована. За цими ознаками вирізняють 
вісім різновидів агресивних проявів, а саме: 1) 
фізичний, активний, прямий (завдання тілесних 
ушкоджень, тортури, вбивства); 2) фізичний, ак-
тивний, прихований (вандалізм); 3) фізичний, 
пасивний, прямий (завдання шкоди здоров'ю чи 
загроза життю бездіяльністю); 4) фізичний, па-
сивний, прихований (ненадання допомоги особі, 
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яка перебуває в небезпеці); 5) вербальний, акти-
вний, прямий (погроза, образа); 6) вербальний, 
активний, прихований (наклеп); 7) вербальний, 
пасивний, прямий (бойкот); 8) вербальний, паси-
вний, прихований (свідома відмова від виконан-
ня обіцянки).Основним супутнім суб'єктивним 
чинником повторного вчинення злочину особою 
насильницького типу є фізіологічний, що харак-
теризується підвищеним рівнем тестостерону, та 
психічний, що виникає в результаті сп'яніння, 
внаслідок  вживання алкоголю, наркотиків чи 
інших одурманюючих засобів. Останній не тіль-
ки усуває внутрішні бар'єри, а й інтенсифікує 
насильство, призводить до тяжчих наслідків. Аб-
солютна більшість повторних хуліганських про-
явів, убивств, тяжких тілесних ушкоджень, зґвал-
тувань вчиняється особами з підвищеним рівнем 
тестостерону і, як правило, у стані сп'яніння.  

Особа насильницького типу неодноразово 
вчиняє злочини і переважно у криміногенній си-
туації конфліктного характеру. Така ситуація 
складається мимовільно, непередбачливо (свар-
ка, спільне вживання алкоголю) або є наслідком 
неприязних міжособистісних стосунків. З ураху-
ванням психічних особливостей насильницької 
особистості, (збудливий тип нервової системи, 
емоційна неврівноваженість, знижений самокон-
троль) суттєвим криміногенним чинником ви-
ступає провокуюча поведінка жертви. Така пове-
дінка може бути активною (погрози, сварки, ста-
теві зради), пасивною (безпомічний стан зокре-
ма, внаслідок сп'яніння, фізичні та психічні вади) 
і проявлятися під час роботи, в побуті та на до-
звіллі. У статевих злочинах найбільш показовою 
є провокуюча поведінка у першу чергу  неповно-
літніх і молоді жіночої статі та серед проститу-
ток нижчої кваліфікації (автотранспортних, вок-
зальних, вуличних).  

Базовою ознакою суб’єктивних елементів 
криміналістичної характеристики особи корис-
ливого типу виступає корисливий мотив і мета.  

Корисливість — це стійка загальна риса, 
яка полягає в постійній готовності та постійному 
намаганні досягти матеріального та соціального 
визнання, домінування у спосіб неодноразового 
незаконного надбання власності і т.п. 

Таке надбання може безпосередньо та сис-
тематично спрямовуватися на чуже майно (речі, 
предмети, гроші й дорогоцінності, технічні та 
транспортні засоби і т. д.), незаконні переваги в 
отриманні майна, невиконання майнових зобо-
в'язань. Корисливість являє собою одну з най-
більш стійких, важко перевиховуваних властиво-

стей особи, які визначають загальну корисливу 
спрямованість особи і мотивують повторність.  

Основу корисливого мотиву складає егоїс-
тична, здирницька, споживацька потреба у воло-
дінні матеріальними цінностями, яка, поряд з 
найпростішою потребою виживання, нерідко на-
буває збоченої, гіпертрофованої форми.  

Корисливість як ознака суб’єктивного еле-
менту криміналістичної характеристики особи зу-
мовлює вчинення корисливих злочинів із широким 
спектром відповідних мотивів, більшість із яких, 
майже автоматично, продукують повторність.  

У зв’язку з цим можна запропонувати таку 
класифікацію корисливих мотивів. В її основу по-
кладено чотири рівні потреб: фізіологічні, елемен-
тарної безпеки самозбереження, самоствердження і 
соціального статусу та самовираження та два рівні  
психічних утворень; об’єктивно-зовнішній та вну-
трішньопсихологічний.  

На об’єктивно-зовнішньому рівні відповід-
но до визначених потреб формуються такі групи 
корисливих мотивів повторності: 1) збереження 
життя та здоров'я, в тому числі в екстремальних 
умовах; 2) з причин хвороби, бідності, розорення 
і втрати існуючих джерел прибутку (безробіття, 
знецінення грошових вкладів та ін.); 3) орієнта-
ція на «життя, не гірше ніж у інших», прес-
тижний статус у соціальній групі, вплив співуча-
сників, наркотики, алкоголь, секс, страх само-
тності; 4) намагання до лідерства, популярності, 
самовиразу, актуалізовані ситуацією амбіції.  

На внутрішньопсихологічному установоч-
ному рівні відповідно до визначених потреб фо-
рмуються такі групи корисливих мотивів повто-
рності: боротьба за виживання в умовах бідності 
(нижче реального, а не встановленого владою, 
завідомо нереального, прожиткового мінімуму); 
досягнення поточної, а на перспективу — мате-
ріальної незалежності, економічної безпеки; кор-
поративна солідарність, любов, піклування про 
рідних і близьких; розваги, дружба, алкоголізм, 
наркоманія, сексуальна заклопотаність, бажання  
влади, успіху, стійкі кар'єристичні потяги, ес-
тетичні спонукання.  

З указаної позиції, корисливі мотиви, що поро-
джують повторність та рецидив злочинів, доцільно 
поділити на дві, психологічно відмітні, групи.  

Перша група поєднує мотиви, пов'язані з ма-
теріальною нестачею, бідністю; відсутніми чи не-
достатніми правомірними способами задоволення 
потреб; пасивним соціальним паразитизмом.  

Друга група поєднує мотиви, пов'язані із 
завищеним рівнем матеріальних потреб; бажан-
ням самоствердження та визнання оточенням; 
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активним соціальним паразитизмом на основі 
підвищеного рівня тестостерону.  

Криміналістична характеристика особи 
злочинця, що неодноразово вчиняє злочини ко-
рисливого виду, свідчить, що така особистість 
містить більш широкий спектр характерних пси-
хологічних ознак порівняно зі злочинною особи-
стістю тільки насильницького типу.  

Підсумовуючи розгляд проблеми криміна-
лістичної характеристики психологічних ознак 
особи як суб'єкта повторності та рецидиву зло-
чинів , можна зазначити, що такий підхід до осо-
би та подальший розподіл суб’єктів  на категорії, 
типи, підтипи дозволяє, у процесі доказування 
вини, більш глибоко та різнобічно оха-
рактеризувати злочин і спрогнозувати можливу 
майбутню чи можливу минулу злочинну діяль-
ність. А це сприяє кваліфікованому вирішенню 
низки власне кримінально-правових, криміналіс-
тичних і кримінологічних  питань.  

Психологічна напруженість, жорстокість, 
приниження, сексуальне виховання підвищують 
фактор ризику. Крім того, повторність насильни-
цьких злочинів пов'язана і з макросоціальними 
процесами у суспільстві. На жаль, останніми ро-
ками ці процеси в нашій країні не можна назвати 
обнадійливими.  

Це загальновідомі факти, а новизна кримі-
налістичного дослідження полягає в суто суб’єк-
тивному  обґрунтуванні. Ідеться саме про зміни 
нервової діяльності, які можуть бути передумо-
вою виникнення і розвитку  феномена повторно-
сті. Перш за все йде мова про специфічний стан 
головного мозку. Тут мають місце два ієрархічні 
враження: перше вражає поверхню мозку, яка 
зв'язана зі свідомою діяльністю людини. Це кора 
мозку, де в першу чергу вражаються лобні, най-
більш новітні утворення, а також скроневі утво-
рення. Мається на увазі, що вражаються лоб і 
скроні. Ці ділянки кори мозку відповідальні за 
вищі форми психічної діяльності, в яких форму-
ються стратегія поведінки й усталена поведінка. 
Зона скроні, як відомо, відповідальна за особис-
тість, світогляд, мораль і етику. Друге враження 
відбувається на рівні глибоких структур. Саме ці 
відділи називаються «шлуночки мозку». У поте-
нційних серійних злочинців вони різко збіль-
шені. Це може означати, що кількість речовини 
мозку навколо них зменшилась.  

Крім того, при судово-медичному дослі-
дженні маніяків  виявлено, що у третьому шлу-
ночкові мозку локалізуються зони, в тому числі 
відповідальні за інстинктивні бажання. Тут вра-
жаються ділянки, відповідальні за прогностичні 

функції та свідому діяльність. Це виникає ще до 
народження людини, а нам украй необхідно ви-
являти ці ознаки  після народження. Не тільки 
мозок страждає, але й скелет черепа, так звані 
пазухи. На цих пазухах лежить лобна доля, так 
звана решітчаста фаза, решітчаста кістка. Вона 
різко збільшена. Це, можливо, тому, що речовина 
мозку менша.  

Висновки. Безумовно, що людина, яка на-
раховує в собі безліч патологій, не обов'язково 
може стати злочинцем. Але ці патології можуть 
повідомити багато про що. Наприклад, серійні 
вбивці, як правило, володіють феноменальною 
пам'яттю, в деталях продумують майбутній зло-
чин, а потім утілюють у реальність свої наміри.  
З кожним новим злочином способи вчинення 
стають усе витонченішими. Суспільство стає 
більш конфліктним, а це сприяє більшій реаліза-
ції негативних якостей людей, схильних до вчи-
нення серійних злочинів.  

Це викликало потребу ще раз обґрунтову-
вати важливість вивчення психологічних аспек-
тів суб’єктивних елементів криміналістичної ха-
рактеристики особи злочинця при розслідуванні 
конкретних кримінальних справ. Іноді склада-
ється враження, що працівники оперативно-
розшукових органів, органів дізнання,  досудово-
го слідства та судів забувають про те, чого їх на-
вчали в закладах освіти. Ігнорування або неба-
жання враховувати криміналістичну  характерис-
тику психологічних аспектів при розслідуванні 
кримінальних справ нерідко призводить до по-
милок, які негативно впливають  не тільки на 
законність вироку, але і на профілактику та запо-
бігання злочинам, а також на пенітенціарну дія-
льність і громадську думку щодо діяльності ор-
ганів кримінальної юстиції.  
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Kriminalisticna characteristics of psychologjcal aspekt of crjmes motjvatjon 
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Криминалистическая характеристика психологических аспектов мотивации преступления 
 

Аннотация 
Криминалистическая характеристика психологических аспектов мотивации преступления явля-

ет собой систематизированный, сложенный по определенной схеме, список уголовно важной психо-
логической информации относительно личности преступника. Криминалистическая характеристика 
психологических аспектов внутренней стороны поведения качественно отличает личность преступ-
ника одного от другого по существенным признакам. 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, психологический портрет, агрессивное 
состояние, корыстная мотивация, эмоциональная зависимость, повторность, рецидив, противоправ-
ное поведение, внутренняя сторона преступления, личность преступника. 
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Зроблена спроба проаналізувати погляди Протагора, Сократа, Демокріта, Платона, Аристотеля, Анти-

сфена та Діогена на причини злочину. Автор робить висновок про те, що античним філософам у їх поглядах на 
причини злочину притаманний дух «етичного раціоналізму», а злочин розглядається ними як «етично ірраціо-
нальна» дія. На думку автора, антична філософія злочину являє собою своєрідний «методологічний підхід» до 
розуміння його сутності та протидії йому. Вплив цього підходу можна спостерігати і при формуванні сучасних 
підходів до дослідження причин злочину і злочинності, в тому числі й українськими кримінологами.  

Ключові слова: Протагор, Сократ, Демокріт, Платон, Аристотель, Антисфен, Діоген, злочин, злочинність, 
причина, етика, раціоналізм, ірраціоналізм. 

 
Постановка проблеми. Філософи різних 

народів, течій, напрямів у всі часи так чи інакше 
торкались одвічної проблеми злочинів і пока-
рань. Безсумнівно, не є винятковим і представ-
ники античної філософії, погляди яких на причи-
ни злочинів ми спробуємо проаналізувати. До-
слідження праць з аналізу поглядів античних фі-
лософів на соціальні явища показало відсутність 
комплексного аналізу їх поглядів на причини 
злочину, що свідчить про недостатню наукову 
розробку цього питання. У зв’яку з цим автором 
ставиться за мету піддати комплексному аналізу 
погляди Протагора, Сократа, Демокріта, Плато-
на, Аристотеля, Антисфена та Діогена як най-
більш видатних та яскравих представників анти-
чної філософії періоду 500-300 рр. до н.е. 

 Основний виклад матеріалу. Грецькі со-
фісти (Горгій, Протагор, Антіфонт, Продік, Гіп-
пій, Ксеніад, Фрасімах, Каллікл, Крітій, Лікоф-
рон, Алкідам) були переконані, що для досяг-
нення мети належними є будь-які засоби. Вважа-
лося, що для обходу моральних і правових забо-
рон, існуючих у суспільстві, та використання ду-
рних засобів (на нашу думку, в тому числі і зло-
чинних) треба обгрунтувати необхідність їх ви-
користання для досягнення блага. Тут ми вперше 
в античній філософії стикаємося з певним раціо-
налізмом дій (у тому числі злочинних). Так, Про-
тагор (480-415 до н.е.) вважав, що «людина є 
міра всіх речей: існуючих – що вони існують, 
неіснуючих – що вони не існують» [6, с. 102]. Як 
раціональні ми можемо назвати і погляди софіс-
тів на попереджувальний вплив покарання – по-
карання здійснювалось в ім’я майбутнього, щоб 
не вчиняла злочинів ні та людина, до якої засто-
совується покарання, ні інша людина, якій стало 
відомо про його застосування [5, с. 15]. Пізніше в 
Греції з’явився інший представник раціоналізму 

– раціоналізму «етичного» (його також назива-
ють «етичним інтелектуалізмом»). 

В.Ф. Асмус відзначає, як з розповіді Алківіа-
да видно, що головним предметом промов і бесід 
Сократа (470-399 до н.е.) були питання етики – 
питання про те, як треба жити [1, с. 107]. Вл. Тата-
ркевич сформулював етичні погляди Сократа в 
трьох тезах: 1) доброчинність є абсолютне благо;  
2) доброчинність пов’язана з користю і щастям;    
3) доброчинність є знання [11, с. 110-111].  

Основна риса етики Сократа полягає в ото-
тожненні моральної доблесті зі знанням. Кожна 
людина, за Сократом, має свої поняття про до-
блесть, про благо і, відповідно, поняття про цілі, 
які належить ставити перед собою в житті у 
зв’язку з цим. Ці поняття, якими володіє людина, 
головні, оскільки визначають характер діяльності 
людини. Володіти такими поняттями може тіль-
ки людина, яка володіє знаннями. Людина, яка 
володіє знаннями, завжди вчиняє по добрій волі. 
Людина, яка такими знаннями не володіє, – вчи-
няє дурно, інакше, як вона може помилятись або 
вчиняти дурно по добрій волі. Людина, яка знає 
як учиняти ліпше у порівнянні з тим, що вона ро-
бить, не буде вчиняти гірше. Так (тобто гірше) во-
на може вчинити тільки, якщо вона не знає, як учи-
няти ліпше. Словами Сократа «... безрозсудливі 
вчинки скоюються за безрозсудливості, а розсуд-
ливі завдяки розсудливості» [10, с. 223]. Звідси ви-
сновок, що Сократ вважав причиною усякої дурної 
дії (а ми вважаємо, що і злочину) відсутність знань 
у людини (або її незнання) або її помилку.  

Будь-яке зло, як пише Вл. Татаркевич, за 
Сократом, походить від незнання, бо ж ніхто 
умисно і свідомо зла не спричиняє. Якщо знання 
недостатньо для доброчинності, значить, таке 
знання поверхневе і неповне, а той, хто осягає 
істинне і повне знання, той не може осягнути 
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його глибини і не може діяти інакше, як створю-
ючи благо [11, с. 111-112]. 

Моральність людини перебуває, за Сокра-
тому тісному зв’язку з її разумом, а її доброчин-
ність є наслідком знань про добро. На думку 
С.М. Іншакова, Сократ вважав, що корені зло-
чинності треба шукати у поганому вихованні мо-
лоді, недоліках системи просвітництва: людина 
вчиняє дурно, тому що не знає, в чому її благо [3, 
с. 8]. Такої ж думки дотримується і В.В. Лунєєв, 
зазначаючи, що Сократ вважав: «Виховання – 
справа важка, і поліпшення його умов – один зі 
священних обов’язків кожної людини, бо ж не-
має нічого більш важливого, ніж освіта самого 
себе і близьких» [6, с. 102]. Звісно, що людина, 
яка вчиняє по добрій волі, з етичного боку вчи-
няє раціонально, і навпаки, людина, яка вчиняє 
дурно, вчиняє «етично ірраціонально». Отже, на 
нашу думку, за Сократом, злочинець є «етич-
но ірраціональним» індивідуумом. 

Інший представник античної філософії – 
Демокріт (460-≈370 до н.е.), який, на нашу дум-
ку, також був «етичним раціоналістом», ствер-
джував, що жодна річ не виникає без причини, 
оскільки поява всього відбувається на якій-
небудь підставі та в силу необхідності. Останнє і 
стало основною категорією вчення Демокріта 
про підкорення необхідності всього існуючого в 
світі [1, с. 146] – вчення, яке відображає фізич-
ний та філософський світогляди Демокріта, як 
суто причинні. Джерелом причин злочинів, як 
пише В.В. Лунєєв, Демокріт вважав відсутність 
намагань до доброчинності в силу розумових і 
моральних вад і відводив значну роль у попере-
дженні злочинів вихованню [6, с. 103] – непра-
вильна поведінка є результатом незнання більш 
правильної [5, с. 14].    

Оскільки всі основні потреби людини (їжа, 
житло, одежа) мають для неї першочерговий ха-
рактер, то потреба, яка несе матеріальний харак-
тер, за Демокрітом, є корінною причиною змін, 
які відбуваються в розвитку суспільства. Безпо-
середня причина виникнення цих змін, на думку 
Демокріта, є усвідомлення людьми користі для їх 
життя від задоволення цих потреб. Задовольняючи 
потреби у той чи інший спосіб, людина сама реалі-
зує нововведення і тим здійснює зміни в розвитку 
суспільства. Як зазначав В.Ф. Асмус, у вченні Де-
мокріта думка про матеріальну причину змін, які 
призводять до розвитку суспільства, поєднується з 
думкою про роль свідомості – усвідомлення корис-
ті – в житті суспільства [1, с. 167]. 

Демокріт був філософом, який привніс но-
вий смисл у поняття міри, яка розумілася ним як 

відповідність поведінки людини та її здатностей, 
які відпущені людині самою її природою. Межа-
ми міри евтімії, в рамках яких відбувається спо-
кійний рух атомів душі, який викликає відчуття 
щастя, є почуття задоволення і незадоволення. 
Іншими словами, на думку Б.Б. Віца, щасливий 
той, хто відчуває, що у нього «добре на душі» [2, 
с. 153]. Останнє – просвітлене мірою задоволен-
ня – є метою дій людини, яка досягається за умо-
ви, що людина робить свої задоволення незалеж-
ними від речей минущих. І тут усе залежить від 
душі людини, яка часто прагне недосяжного і 
некорисного природі, тим самим «… розпалюю-
чи пристрасті тіла, вона виснажує і терзає його, 
захоплює без необхідності на неналежні дії» [2, 
с. 153; 7, с. 612].  

Отже, душа є джерелом щастя та нещастя 
людини [7, с. 613]. Якщо душа, яка може зверну-
ти людину зі шляху до свого щастя, є душею не-
розумною, то душа, яка людину скеровує по та-
кому шляху до щастя, є розум людини, є рушій-
ною силою моральної поведінки людини. У цьому 
моменті, на думку В.Ф. Асмуса, в етиці Демокріта 
рушійні сили моральної поведінки людини збли-
жуються з силами розуму – інтелектуалізуються [1, 
с. 172]. І тому Демокріт саме в діях розуму бачить 
причину правильних вчинків людини, учинків, які 
ведуть до щастя, – коли у людини «добре на душі». 
І саме в розумі людини (точніше у його відсутнос-
ті) він бачив проблему її помилкових дій. Відсут-
ність разуму заважає контролювати реалізацію по-
треб, які приносять справжнє щастя. 

Отже, все погане, неправильне, дурне та 
помилкове є результатом нестачі знань – незнан-
ня ліпшого [8, с. 39]. Тому знання, якщо вони є, 
приносять величезну моральну цінність, оскільки 
вони приносять людині, крім дару добре мисли-
ти, крім дару добре говорити, дар добре вчиняти. 
Джерело моралі знаходиться в самій людині, в її 
розумі. Тому, за Демокрітом, будь-яке зло може 
бути переможеним. Неможливість перемогти його 
людиною розцінюється як відсутність або нестача 
у неї знання. Крім того, знання допомагають лю-
дині вилучати погане з доброго і добре з поганого, 
і, отже, перетворити погане на добре і добре на по-
гане (в тому числі і злочинне). 

«Етичний раціоналізм» Демокріта нами ба-
читься у його думках про те, що людина повинна 
так влаштувати своє життя, щоби гарантувати 
собі максимум задоволення і радощів і мінімум 
страждань і печалі, чого можна досягнути тільки 
через правильне зважування різних задоволень, 
правильне визначення їх істинної цінності як 
елементів щастя – застосування «моральної» 
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арифметики [8, с. 146]. Отже, злочинець за Де-
мокрітом – це поганий «моральний» арифме-
тик; поганий, оскільки у нього є нестача або 
відсутність знання. 

Учень Сократа – Платон (428-347 до н.е.) 
намагався сформулювати найважливіші принци-
пи і правила, які орієнтують на створення стабі-
льного суспільного ладу, в якому немає приват-
ної власності, яка породжує користь і конфлікти 
між людьми [6, с. 103]. Платон, на переконання 
А.І. Долгової, цікавився причинами злочинів і 
аналізував їх мотиви, писав про гнів, ревнощі, 
жадання насолод, оману, неведення [4, с. 19]. 

На думку Платона, людина – це душа, яка 
володіє тілом. Платон – автор класичної теорії 
чотирьох доброчинностей, яка залишалась пані-
вною протягом багатьох століть: три доброчин-
ності відповідають трьом частинам душі: муд-
рість – доброчинність разумної частини, муж-
ність – іпульсивної, володіння собою – тій, що 
підкорюється (керованої), і четверта доброчин-
ність – справедливість, яка зв’язує всі частини 
душі в ціле, встановлюючи серед них порядок 
[11, с. 149]. Платон бачив, що знання людини 
повинно бути відмежованим від чуттєвості і роз-
глядатись не як результат чуттєвих сприйнять, а 
як передуюча їм умова. Так, Платон бачив, що 
знання і доброчинність самі по собі не роблять 
життя людини досконалим. Досконалості знанню 
надає радість. Однак та радість, яку дають по-
чуття, зазвичай змішана зі злом і стражданням. 

Для нас інтерес також представляють по-
гляди Платона на суспільство і державу, оскільки 
держава для Платона є однією зі сфер прояву 
«справедливості». Крім того, для Платона дер-
жава є певним «макросвітом», якому відповідає 
система «мікросвітів» кожної окремої людини в 
державі, зокрема їх душ, у яких гармонійно по-
єднані три начала (розумне, афективне та неро-
зумне – «друг задоволень і насолод»). Співвід-
ношення ж «макросвіту»-держави та «мікросві-
ту»-людини можна зобразити схематично. 

Як бачимо, в державі можна спостерігати 
три категорії громадян: 1) правителі; 2) воїни; 3) 
виробники. І ці три категорії існують окремо од-
на від одної, але під керівництвом найбільш ро-
зумної – правителів. Так само і в душі людини 
спостерігається існування трьох її складових ча-
стин: 1) розумне; 2) афективне; 3) жадаюче; під 
керівництвом «розумного». У результаті такого 
«розумного» існування складових досягається 
повне виконання ними своїх функцій: 1) «пану-
вання» - «розумним»; 2) «захисту» - «афектив-

ним»; «підкорення та стримування дурних жа-
дань» - «жадаючим» (див. Рис. 1). 

На думку Платона, саме невиконання 
складовими душі своїх функцій приводить лю-
дину до несправедливості та дурних вчинків (на 
нашу думку, й злочинних). Так само, як і в попе-
редників, думки Платона пронизані раціоналізмом. 

У контексті дослідження поглядів античних 
філософів на причини злочинів інтерес представляє 
і висновок Платона за результатами дослідження 
негативних типів держав про те, що основна при-
чина псування людських суспільств і державних 
систем – панування матеріальних інтересів та їх 
вплив на поведінку людей [1, с. 249].  

Крім того, ідеї Платона сміливо можна на-
звати методологічним підґрунтям порівняльної 
кримінології. У «Законах» Платон поділяє дер-
жави на два види: 1) держави, в яких громадяни 
«… володіють, завдяки  правильним законам, 
добрим державним устроєм» та 2) держави, де 
«… немає правильних законів». На переконання 
Платона, зносини держав з іншими державами 
зазвичай призводять до різноманітного змішання 
норовів, так як чужинці вселяють місцевим жи-
телям різні нововведення. І це завдало б найбі-
льшої шкоди громадянам держав першої групи. 
У той же час для держав другої групи воно не 
несе шкоди, «… оскільки швидше там зовсім не-
має правильних законів, байдуже це змішання 
при прийомі у себе чужинців і при відправленні 
в інші держави своїх громадян…» [9, с. 486-487]. 
Однак це не означає, що такі порівняльні дослі-
дження не повинні проводитись. Платон тільки 
порушив проблему можливості запозичення не-
гативного (в нашому випадку негативних кримі-
нологічних світогляду та практики).  

Тому, переконаний Платон, людина, яка 
живе в державі з благими законами, «… повинна 
постійно, мандруючи по морю і по суші, розшу-
кувати сліди тих, хто не зіпсований, щоб за їх 
допомогою зміцнити добрі сторони узаконень, а 
упущення виправити». І такі пошуки повинні 
здійснюватись (причому ще й якісно), оскільки 
держава без них не може бути цілком стабільною 
[9, с. 487-488]. Для досягнення найвищої якості 
таких пошуків Платоном пропонуються вимоги 
до: 1) віку «дослідника» - «феора» (від 50 і до 60 
років включно); 2) особистісних якостей «феора» 
(повинен здобути славу, як узагалі, так і на війні 
– щоби постати перед іншими державами зразко-
вим стражем законів); 3) терміну проведення по-
рівняльних досліджень (до 10 років і не більше); 
4) умов оприлюднення результатів порівняльних 
досліджень (перед зборами осіб, які наглядають 
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за законами, та за їх рекомендацією перед моло-
дими людьми між тридцятьма і сорока роками); 
5) процедури прийняття нововведень та їх вико-
нання [9, с. 489-490]. 

Після однобічних теорій, з яких починалась 
етика греків, спроба Платона співставити і кла-
сифікувати різних цінності та доброчинності бу-
ла першою. Заслуга Платона також полягає й у 
систематизації матеріалу, зібраного у бесідах 
Сократа, який набув розвитку в поглядах Арис-
тотеля [11, с. 149]. 

Аристотель (384-322 до н.е.) – учень Плато-
на та вихователь Олександра Македонського, вчен-
ня якого панувало в західних університетах до 
XVII-XVIII ст.ст. і стало піддаватись критиці в 
епоху Відродження. Особливе значення, на думку 
В.В. Лунєєва, має «Етика» Аристотеля, в якій він 
визнавав розумну діяльність людини [6, с. 104]. 

Чи можна визнати Аристотеля «раціоналіс-
том»? Етика, за Аристотелем, це наука про дія-
льність, яка віддає перевагу вільному вибору, 
який здійснює людина [12, с. 154]. Думаємо, що 
першу відповідь ми отримали.  

Розум, як вважає Аристотель, необхідний 
для чесноти людини. Але, розум не є достатньою 
умовою для чесноти, оскільки ще існує її прак-
тична сторона – її треба втілювати на практиці. 
Діяльність розуму людини охоплює дві сфери: 1) 
пізнання та 2) практичне життя. Враховуючи 
складність природи людини (всі її потреби пови-
нні бути задоволені), Аристотель вважає, що лю-
дина повинна вживати практичні дії, але вживати 
їх розумно – у відповідності до етичних чеснот. 
Знання «доброго і поганого» ще не означає, що 
людина не тільки бажає слідувати благу, а й уміє 
це робити. Моральність людини впливає на її 
бажання слідувати благу, бажання вчитись слі-
дувати і навчитись. Тому, поряд з людиною «ро-
зумною» Аристотель ставить людину «мораль-
ну» - людину як міру для інших людей, людину, 
яка завжди перебуває у гармонії сама з собою і 
тому відчуває блаженство [12, с. 159-160]. 

Враховуючи те, що чеснот у людини стіль-
ки ж, скільки у людини видів діяльності, Аристо-
тель робить висновок, що кожна діяльність має 
чесноту. Тому кожна сфера діяльності несе чес-
ноту, але тоді, коли людиною в дії дотримується 
«середина». У зв’язку з цим чеснота, за Аристо-
телем, – це намагання людини «зберегти середи-
ну» [11, с. 181-182]. Такої ж думки і А.М. Чани-
шев, який чесноту в «етичній теорії середини» 
Аристотеля тлумачить як умисну (свідому) набу-
ту якість душі, яка перебуває в суб’єктивній се-
редині і визначене розумом як середина двох зол 

– надлишку і нестачі [12, с. 160]. «Етичні» по-
гляди викладені ним же схематично (див. Рис. 2). 

Отже, вчиняти у той чи інший спосіб, за 
Аристотелем, є прерогативою свободи її волі, 
яка спрямовується моральністю людини. 
Аристотель був переконаний, що злочинець стає 
зіпсованим за своєю волею, але дух його пови-
нен володарювати над тілом, а розум над інстин-
ктом, як господар над рабом. Однак Аристотель 
відзначав і такі причини злочинів, які корінились 
у зовнішніх для злочинця умовах: безлади в дер-
жаві; можливість легко сховати вкрадене; штуч-
на потреба, яка виникає від надлишкового багат-
ства одних і справжньої крайньої потреби інших; 
небажання або боязнь потерпілих звернутись із 
скаргою; слабкість або віддаленість покарання; 
продажність та ницість суддів  і т.п. [4, с. 20]. 

Аристотель відстоював думку і про соціа-
льну, а не тільки про особистісно-мотиваційну 
природу порушення соціальних норм. Він убачав 
їх причину у недотриманні в суспільстві рівності 
та справедливості, що породжує зіпсованість но-
ровів, яка проявляється у соціальних відхиленнях 
[5, с. 15]. Про формування зіпсованої людини 
1893 року писав Ulrich von Wiliamowitz-
Moellendorff у праці «Аристотель і Афіни»: до-
сконалість громадянина зумовлюється якістю 
суспільства, до якого він належить; відповідно, 
хто хоче створити досконалих людей, повинен 
створити досконалих громадян, а хто хоче ство-
рити досконалих громадян, повинен створити 
досконалу державу [13, с. 343]. 

Послідовник Сократа - Антисфен (444-365 
до н.е.), засновник кінізму, вчив, що метою жит-
тя є щастя, яке досягається через доброчинність і 
згоду з природою [6, с.103]. Просто «все дурне 
вважай собі чужим». «Щоби бути щасливим, до-
статньо бути доброчинним» - відомий вислів Ан-
тисфена. Оскільки, на його думку, «навчити доб-
рочинності людину можливо», основним завдан-
ням філософії є дослідження її внутрішнього сві-
ту та розуміння, що для неї є істинним благом. 
До необхідності набуття знання Антисфен зав-
жди привертав увагу: «Як стати прекрасним і 
добрим? Дізнатися від знаючих людей, що треба 
позбавлятися від пороків, які в тебе є». 

Крім Антисфена, Діоген (≈412-323 до н.е.) 
та інші представники філософської школи кіні-
ків, які жили за принципом «живи згідно з при-
родою»,  пов’язували вчинення злочинів з непо-
мірними і спотвореними потребами: жадібність, 
розпуста, егоїстичне честолюбство, які оволоді-
вають людиною в силу пороків виховання [5, с. 
15]. За Діогеном (на прізвисько «Собака» та 
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«божевільний Сократ»), кінцева мета людини – 
це розсудливий вибір того, що відповідає при-
роді. Як бачимо, Діоген (та й всі кініки) були іс-
тинними «етичними раціоналістами». 

Отже, враховуючи наведене, спробуємо 
зробити такі висновки за результатами проведе-
ного дослідження поглядів античних філософів 
на причини злочину: 

1. Античним філософам у їх поглядах на 
причини злочину притаманний дух «етичного 
раціоналізму» - злочин є «етично ірраціональ-
ною» дією. 

2. Ми вважаємо, що «етичний ірраціона-
лізм», згідно із систематизованими поглядами 
античних філософів, проявляється у злочинця за: 
1) відсутності розуму; 2) недостатності розуму; 
3) поганого разуму. Саме будь-яке одне з трьох 
(оскільки кожний філософ дотримувався тільки 
одного) наведених і є визначальним «етично ір-
раціональної» поведінки - злочинної. Античні 
філософи були єдині в одному: моральність є 
регулятором поведінки людини. 

3. Критична маса античних філософів не 
ставила собі за мету виявити причини поганої, 
злої, недобропорядної, злочинної та іншої, але 
подібної поведінок. Про причини такої поведінки 
вони висловлюються фрагментарно.  Навпаки, 
античні філософи намагались пояснити, чому по-
ведінка людини є доброю, незлою, добропоряд-
ною, незлочинною. У зв’язку з цим, на нашу дум-
ку, антична філософія злочину являє собою своєрі-
дний «методологічний підхід» до розуміння сутно-
сті злочину та протидії йому. Його вплив можна 
спостерігати і при формуванні сучасних підходів 
до дослідження причин злочину і злочинності, в 
тому числі й українськими кримінологами.  
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S.I. Nezhurbida 
«ETHICAL IRRATIONALISM» AS CAUSE OF CRIME: 
VIEWS OF ANCIENT PHILOSOPHERS OF 500-300 BC 

 
Summary 

In the article the author has realized the attempt to analyze the views of Protagoras, Socrates, 
Democritus, Plato, Aristotle, Antisthenes and Diogenes on the causes of crime. The author concludes that the 
spirit of "ethical rationalism" is inherent for the ancient philosophers in their views on the causes of crime, 
and crime is seen as "ethically irrational" action. The author believes that the ancient philosophy of the crime 
is a kind of "methodological approach" to understanding its essence and countering. The effect of this 
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approach can be seen in the formation of modern approaches to the study of the causes of crime and 
criminality, including such formation by Ukrainian criminologists. 

Keywords: Protagoras, Socrates, Democritus, Plato, Aristotle, Antisthenes, Diogenes, crime, crime, 
cause, ethics, rationalism, irrationalism. 

 
С.И. Нежурбида 

«ЭТИЧЕСКИЙ ИРРАЦИОНАЛИЗМ» КАК ПРИЧИНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
ВЗГЛЯДЫ АНТИЧНЫХ ФИЛОСОФОВ 500-300 ГГ. ДО Н.Э. 

 
Аннотация 

Сделана попытка проанализировать взгляды Протагора, Сократа, Демокрита, Платона, Аристо-
теля, Антисфена и Диогена на причины преступления. Автор делает вывод о том, что античным філо-
софам в их взглядах на причины преступления свойственнен дух «этического рационализма», а пре-
ступление рассматривается ими как «этически иррациональное» действие. По мне нию автора, анти-
ческая философия преступления представляет собой своебразный «методологический подход» к по-
ниманию его сущности и противодействия ему. Влияние этого похода можно наблюдать и при фор-
мировании современных подходов к исследованию причин преступления и преступности, в том чис-
ле и украинскими криминологами.  

Ключевые слова: Протагор, Сократ, Демокрит, Платон, Аристотель, Антисфен, Диоген, престу-
пление, преступность, причина, этика, рационализм, иррационализм. 

 
 

Рис. 1. Порівняння складових держави і людини (Платон) 

 

 

 

 

  

 

 
Рис. 2. Душа людини (Аристотель) 

 
 
 
 
  

 
Джерело: Чанышев А.Н. Аристотель. 2-е изд., доп. – М.: Мысль, 1987. –  С. 168. 
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Національна академія внутрішніх справ, Київ 
 

ВНУТРІШНЄ ПЕРЕКОНАННЯ ПРОКУРОРА ТА ЙОГО РОЛЬ  
У ПРОЦЕСІ ДОКАЗУВАННЯ 

 
Проаналізовані наукові підходи до визначення поняття «внутрішнє переконання прокурора». Досліджені соці-

альні, психологічні та логіко-гносеологічні аспекти внутрішнього переконання прокурора у процесі доказування. 
Ключеві слова: внутрішнє переконання, прокурор, збір та оцінка доказів, пізнавальна діяльність, мислен-

ня, правосвідомість. 
 

Постановка проблеми. Процес доказу-
вання являє собою пізнання фактів і обставин, 
які є об’єктами пізнавальної діяльності для слід-
чого та судді. Пізнавальний процес не можна 
розглядати у відриві від соціальних факторів. 
Пізнання у процесі доказування необхідно роз-
глядати як єдність логіко-гносео-логічного, соці-
ального та психологічного аспектів. Враховую-
чи, що кримінально-процесуальне пізнання, час-
тиною якого є збір і оцінка доказів, має ще й за-
свідчувальну сторону та проявляється у процесу-
альній формі, тому пізнавальну діяльність про-
курора необхідно розглядати як єдність логіко-
гносеологічних, соціальних, психологічних та 
процесуальних факторів. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Проблема внутрішнього переконання прокурора 
була об’єктом дослідження вітчизняних і зарубі-
жних учених, зокрема, І.Я. Фойницького, Н.В. 
Жогіна, А.Р. Ратинова, В.Е. Коновалової, В. Я. 
Марчака, В.Ю. Шепітько, В.Д. Берна, М.М. Ми-
хєєнка, С.М. Смокова, М.І. Єнікєєва та ін. Утім, 
науковці досліджували це питання переважно у 
кримінально-процесуальному ключі, з погляду 
юридичної психології питання не вивчалось. 

Мета статті – визначення змісту та струк-
тури поняття внутрішнього переконання проку-
рора та його ролі у процесі доказування. 

Виклад основного матеріалу. Внутрішнє 
переконання прокурора – це складне багатогран-
не поняття, яке виступає як передумова, як про-
цес і як результат пізнавальної діяльності слідчо-
го. Суттєву роль у формуванні внутрішнього пе-
реконання відіграють такі різні за своєю сутніс-
тю поняття, як інтуїція та правосвідомість. Вод-
ночас внутрішнє переконання слідчого є осно-
вою для формування висновків у справі. 

У юридичній літературі відсутня єдина по-
зиція науковців відносно природи та змісту по-
няття внутрішнього переконання, а також факто-
рів, що впливають на формування останнього. 
Власне, поняття внутрішнього переконання про-
курора та суду формувалося на основі теорії ві-

льної оцінки доказів з середини ХІХ ст.. В Укра-
їні це поняття стало предметом прискіпливої 
уваги в період розробки та першого досвіду за-
стосування Статуту кримінального судочинства 
1864 року. Зрештою, поняття внутрішнє переко-
нання досліджувалось в аспекті характеристики 
та оцінки доказів у різних системах криміналь-
ного процесу. В дореволюційній процесуальній 
літературі всіляко підкреслювалось, що оцінка 
доказів «за внутрішнім переконанням і совістю» 
- це не вирішення справи «відповідно до власних 
вражень (почуттів) або на вільний розсуд». Як 
відзначав відомий російський юрист ХІХ ст. І.Я. 
Фойницький, «для того, щоб внутрішнє переко-
нання не перейшло в особистісне свавілля, закон, 
не обмежуючи суддю легальними правилами, 
піклується про формування його переконання, 
забезпечуючи певні умови і порядок,  при яких 
будь-яка розсудлива людина при тих самих умо-
вах і обставинах дійде тих самих висновків, що й 
суддя. Правила подібних умов і порядку мають 
високе значення: вони встановлюють межу між 
свободою судді та  суддівським свавіллям» [1].  

І.Я. Фойницький та наукова громада юрис-
тів ХІХ ст. були тотожні у визначені принципів 
формування внутрішнього переконання проку-
рора: робити висновки на підставі доказів, пере-
вірених у порядку, передбаченому законом; роз-
глядати, вивчати й оцінювати всі докази по спра-
ві; оцінювати докази в їх сукупності, а також оці-
нювати кожен доказ відповідно до його природи 
та зв’язку зі справою. 

Отже, науковці розглядали поняття «внут-
рішнє переконання» не як явище, що осяяло 
суб’єкт оцінки доказів, а як акт мислення, пов'я-
заний з усвідомленням обставин справи, що й 
виступає основним критерієм формування пере-
конання прокурора.  

Напрацювання дореволюційних учених 
щодо поняття внутрішнього переконання було 
сприйнято й радянськими процесуалістами: 
«внутрішнє переконання прокурора або судді – 
це розумна впевненість у правильності їх висно-
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вків по справі, досягнута ретельним та всебічним 
дослідженням обставин справи і походить від 
достовірно встановлених обставин справи», - 
відзначав радянський дослідник теорії доказів 
Н.В. Жогін [2, с. 221].  

З психологічного погляду, переконання – 
це впевненість, відсутність сумнівів у істинності 
висновків. Сумнів, як складний психічний стан 
включає «усвідомлення недоведеності, не пере-
конаності, переживання незадоволення тим, що 
видається за істину, за вирішення поставленого 
завдання» [2, с. 15]. Як вважає основоположних 
кримінальної психології А.Р. Ратинов, у процесі 
доказування сумніви відіграють позитивну роль, 
оскільки стимулюють до пошуку нових даних з 
метою спростування сумнівів. Відповідно до пси-
хологічної термінології почуття впевненості та 
сумніву є інтелектуальними емоціями. Отже, внут-
рішнє переконання характеризує психічний стан 
суб’єкта доказування, тобто не тільки прокурора 
або судді, але й інших учасників цього процесу й 
тому з повним правом може вважатися елементом 
основ психології доказування [2, с.16]. 

Вітчизняні науковці відзначають, що в 
кримінально-процесуальному законі відносно 
оцінки доказів використовується поняття «внут-
рішнє переконання прокурора» [4, 5]. Переко-
нання, як відношення суб’єкта до своїх знань, 
висновків і рішень, як почуття впевненості – це, 
на думку вчених, психологічна категорія, що 
підкреслюється першою частиною терміна – 
«внутрішнє». Повна переконаність є психологіч-
ною гарантією правильності рішень, прийнятих у 
процесі судочинства.  

Автор погоджується з позицією відомого 
вченого-процесуаліста М.М. Михеєнко, який 
стверджував, що важливе значення для розкрит-
тя ролі внутрішнього переконання в оцінці дока-
зів мають психологічний і гносеологічний аспек-
ти. У психологічному аспекті внутрішнє переко-
нання можна розглядати в динаміці (як процес 
його формування) і статиці (як результат). У ході 
його формування створюється власна думка, є 
подоланими й усуненими сумніви, невпевне-
ність. Зрештою слідчий, прокурор чи суддя при-
ходять до внутрішнього переконання як стану 
твердої впевненості у правильності своїх висно-
вків, рішучості зафіксувати їх у процесуальних 
документах і при необхідності публічно їх ви-
словити, готовності відстоювати їх у відповідних 
(процесуальних та інших) інстанціях, нести за 
них відповідальність. У гносеологічному аспекті 
внутрішнє переконання — це знання як про 
окремі фактичні обставини, що становлять пред-

мет доказування, так і про висновки по справі, у 
тому числі й ті, що стосуються юридичної оцін-
ки, кваліфікації встановлених фактів, обставин, 
подій тощо [6, с.44].  

Етапи формування внутрішнього переко-
нання прокурора складаються із пізнавальної, 
конструктивної, комунікативної, виховної, орга-
нізаційної та засвідчувальної діяльності. До дже-
рел, які формують внутрішнє переконання про-
курора, відносять показання свідків, потерпілих, 
підозрюваних, обвинувачених, речові докази, 
висновки експертизи, протоколи з відповідними 
додатками, складені уповноваженими органами 
за результатами оперативно-розшукових дій та 
інші документи. Крім того, до джерел, які впли-
вають на внутрішнє переконання вчений зараху-
вав і непроцесуальні джерела: професійні знання, 
життєвий досвід і досвід роботи, передбачення 
перспективи, інтуїція, настрій, оперативно-
розшукова інформація, вказівки прокурора, на-
чальника слідчого підрозділу, вказівки та поради 
інших непроцесуальних посадових осіб тощо [7]. 

Харківські дослідники В. Коновалова і В. 
Шепитько [4] вважають, що категорія «внутрі-
шнє переконання», за своїм змістом виражає 
суб’єктивну впевненість відповідно до суб’єк-
тивної оцінки об’єктивно існуючих обставин або 
фактів. Суб’єктивність внутрішнього переконан-
ня, як його форма, не тільки не виключає, а на-
впаки, припускає об’єктивний зміст. Тому внут-
рішнє переконання виступає однією з форм відо-
браження об’єктивної дійсності. Будучи за своїм 
змістом відбиттям об’єктивної дійсності, внут-
рішнє переконання, як вважають науковці, не 
виконує ролі критерію істинності пізнаваного у 
кримінальній справі. Критерієм істини в цій сфе-
рі, як і у всіх інших сферах пізнання, на думку 
авторів, є практика [4].  

У своєму формуванні внутрішнє переко-
нання проходить безліч етапів, починаючи від 
почуттєвого і завершуючи логічним. Серед них 
можна виділити кілька основних: 1) аналіз пев-
них обставин, матеріалів (цьому етапу передує 
почуттєве пізнання); 2) зіставлення результатів 
аналізу з іншими матеріалами (тут велике зна-
чення мають минулий досвід, рівень знань особи 
в досліджуваній галузі); 3) синтез, що передбачає 
створення основи для почуття переконання.  

Обґрунтованість внутрішнього переконан-
ня є його невід'ємною властивістю, оскільки ста-
новить необхідну змістову основу структури ро-
зумових процесів при формуванні внутрішнього 
переконання. Внутрішнє переконання має відпо-
відати певним вимогам національного законо-
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давства: ґрунтуватися на доказах, зібраних у 
встановленому законом порядку; докази повинні 
бути перевіреними; кожен доказ має бути роз-
глянутий окремо і в сукупності з іншими доказа-
ми; виходити з усебічного, повного та об'єктив-
ного розгляду матеріалів справи. 

Як справедливо підкреслював М. Єнікеєв 
[8], людина особливо чутлива до перших яскра-
вих вражень, тому слідчий не може виходити 
тільки з того, переконують чи не переконують 
його окремі відомості, факти. Внутрішнє переко-
нання прокурора повинно обґрунтовуватися сис-
темою доказів. Для визначення значимості, віро-
гідності та достатності доказів існують об’єк-
тивні критерії. Як відзначає вчений, «внутрішнє 
переконання як загальна передумова оцінної дія-
льності прокурора означає лише його волю від 
зовнішніх примусів, необмеженість у пошуках 
істини» [8, с. 381]. Отже, внутрішнє переконання 
прокурора забарвлене емоційно-вольовими хара-
ктеристиками як знання, що формується у сфері 
суспільних відносин. 

У юридичній психології окремо вивчається 
етичний аспект внутрішнього переконання про-
курора: «…внутрішнє переконання, як етична 
категорія, представляє собою раціональну основу 
моральної діяльності особистості, що дозволяє 
останній здійснювати ті або інші дії свідомо, з 
розумним усвідомленням необхідності та доці-
льності певної поведінки», - стверджувала Т. 
Москальова [9, с.91]. 

Внутрішнє переконання, будучи морально-
етичною категорією, пов’язане з іншою етичною 
категорією, такою як совість. Адже совість про-
являється у формі розумного усвідомлення мо-
рального значення своїх дій і вчинків. Слідчий 
оцінює свої дії та рішення від власного імені, 
виходячи з особистісних уявлень про справедли-
вість, обов’язок, коректність, доцільність тощо. 

Варто акцентувати увагу ще на одному з 
аспектів внутрішнього переконання прокурора – 
його зовнішній вияв обов’язково повинен аргу-
ментовуватися й обґрунтовуватися у ході оцінки 
доказів і прийняття  рішень по справі. На думку 
автора, внутрішнє переконання прокурора варто 
розглядати як систему елементів, що утворюють 
нове та складне явище.  Елементами внутрішньо-
го переконання, як поняття, що має неоднорідну 
природу, необхідно розглядати: 1) індивідуальні 
знання прокурора, якими останній володів до 
акту оцінки доказів; 2) процес і обставини, в 
яких відбулося пізнання інформації; 3) усвідом-
лення прокурором міри своєї незалежності у про-
цесі оцінки доказів; 4) емоційний стан прокурора 

при дослідженні й оцінюванні доказів; 5) вольо-
вий стимул, що спонукає прокурора до певних 
практичних дій; 6) зовнішня обґрунтованість і 
аргументованість прийнятого рішення у проце-
суальних актах. 

Безперечно, що правосвідомість є основою 
формування внутрішнього переконання проку-
рора. Саме на підставі знання права, ставлення 
до принципів і норм права формується внутрі-
шнє переконання прокурора. На думку автора, 
правосвідомість прокурора є передумовою вини-
кнення внутрішнього переконання. Передумова – 
це те, що передує та є необхідною умовою внут-
рішньому переконання, але передумова не поро-
джує внутрішнє переконання. Передумовою фо-
рмування внутрішнього переконання прокурора 
можна вважати його автономність (незалежність) 
у процесі збирання й оцінки необхідних доказів.  

Отже, вищевикладений матеріал дозволяє 
автору стверджувати, що внутрішнє переконання 
прокурора – це психологічний, емоційно-інте-
лектуальний стан слідчого, який полягає у по-
чутті впевненості та правильності застосування 
знань і методів, у коректності оцінки доказів, у 
правильності зроблених умовиводів. Гносеологі-
чний аспект внутрішнього переконання прокуро-
ра полягає у впевненості щодо правильного ви-
користання спеціальних знань і безпомилковості 
всього процесу доказування. Логічний аспект 
розкривається через переконання в правильності 
логічних операцій у ході розслідування справи. 
У світлі правосвідомості прокурора можна виді-
лити й процесуальний аспект внутрішнього пе-
реконання: це почуття впевненості, що в процесі 
збирання, оцінки та фіксації доказів не були по-
рушені норми, встановлені кримінально-проце-
суальним законом.  

Передумовою формування внутрішнього 
переконання прокурора у процесі доказування є 
правосвідомість, як суб’єктивний фактор, та не-
залежність, як об’єктивний. Підставою для внут-
рішнього переконання є інформація, яку отримав 
прокурор під час формування доказової бази. Важ-
ливою складовою правосвідомості прокурора є 
його правова психологія, яка містить психологічні 
якості самого прокурора, а також його почуття, 
ціннісні орієнтації, настрій, бажання, що зумовлені 
його професійним спрямуванням. 
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Аннотация 

Проанализированы научные подходы к определению понятия «внутреннее убеждение прокуро-
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1.7. Розмір шрифту, який використовується при електронному наборі матеріалу, повинен бути наближений 

до стандартного машинопису (№14), так, щоб при роздруковуванні тексту через 1,5 - 2 інтервали на сторінці 
вміщувалось не більше 40-30 рядків по 60 знаків у кожному. 

1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно помітити коректорськими знаками в примір-
нику рукопису, який додається до електронного носія: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжир-
ний курсив - суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділення 
не допускаються! 

1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого боку. 
 
 
2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ 
 

2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами). 
2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в ініціативному порядку, не повинен перевищувати: статті - 

0,5 друкованого аркуша (12 стор.); наукового повідомлення -однієї третини друкованого аркуша (8 стор.), а ре-
цензії -однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки). 

2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно додавати копію тексту мовою оригіналу. 
2.4. Усі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при пер-

шому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фак-
тичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставляться у тексті після посилання.  

2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках указувати номер позиції у списку літератури і сторінку. 
Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти крап-
кою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210]. 

2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Держ-
стандартом. 

2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у списку літератури необхідно вказувати його повну офіційну 
назву й офіційне джерело, у якому він опублікований. Наприклад: 
 Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянст-

ва» від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -С. 141-158. 
2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора стат-

ті; її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікованих у наукових збі-
рниках. Наприклад:  
 Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького універ-

ситету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19. 
2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга ви-

дана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заго-
ловком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три 
автори. Наприклад: 
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 Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. - 
276с. 
2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживан-

ня абревіатур і по можливості максимально дотримуватись таких же вимог, як і при оформленні бібліографії 
українською мовою. 
 
3. ДОДАТКИ 
 

До рукопису повинні додаватися: 
- довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь; 

учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові адреси (для зв'язку з 
редколегією); 

- для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу, 
який містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою відповід-
ної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступені, причому, як мінімум, один з них - 
доктор, інший - кандидат юридичних наук. З установи, де навчається або працює аспірант чи пошукувач, може 
бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по батькові рецензентів, їх наукові ступені і вчені звання, посади 
та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри; 

- інформація із зазначенням, кому зі співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і 
коректуру; 

- транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад заголовка матеріалу та коротке його резюме англій-
ською мовою (не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації). 
 
4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ ТА КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ  
 

4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить у доопрацьованому вигляді повернути ред-
колегії в рекомендований термін. 

4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту автор повинен зробити ручкою, так, щоб вони 
були очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про зміни. Тобто редколегії потрібно надсилати: а) 
початковий варіант з виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувальний 
лист автора (авторів) з поясненнями. 

4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно озна-
йомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повернути редакції. 

4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видання або публікувалася раніше, автор зо-
бов'язаний попередити про це редакцію. 
 
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які винят-
ки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персонально з науковим редактором. 

5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи. 
 
 
Науковий редактор – доктор юридичних 
наук, професор, декан юридичного фа-
культету Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича 
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