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В статье исследованы теоретические и 
прикладные наработки относительно про-
исхождения, становления, возникновения и 
развития учений о справедливости как со-
циального явления. Рассмотрены историче-
ский опыт формирования мнений ученых о 
сущности понятия справедливости. Проана-
лизированы его роль в судопроизводстве, что 
позволило определить основные положения 
по применению принципов справедливости 
в правовых отношениях на определенных 
исторических этапах. Осуществлена систе-
матизация понятия справедливость, выде-
лив основные его составляющие. Проведено 
сравнение действия этого явления на опреде-
ленных исторических срезах.
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боротьбі за певні соціальні рейтинги, по-
няття «справедливість» стало ключовим, 
незважаючи на нівелювання його сенсу та 
розмивання сутності. Тому виникає питан-
ня: невже поняття справедливості, яку до-
сліджують не одну тисячу років мислителі 
та філософи, є лише інструментом для ре-
алізації політичних, економічних чи інших 
інтересів. 
Отже, залишається не вирішеною про-

блема інтерпретації цього поняття в кон-
тексті сучасного техногенного суспільства, 
з метою встановлення нових форм прояву 
справедливості.

Аналіз останніх досліджень                          
і публікацій

Розглядаючи справедливість, як інстру-
мент забезпечення загальних соціальних 
інтересів можна звернутися до праці до-
слідника С. Кара-Мурзи, який стверджує, 
що про справедливість починають говори-
ти саме тоді, коли на наших очах відбува-
ється величезна несправедливість, яка пря-
мо або опосередковано стосується всіх або 
майже всіх [1, с. 34]. 
Поняття справедливість в усі історичні 

періоди було різним, тому можна розгля-
дати його як складне явище, що завжди 
справляло величезний вплив на всю систе-
му суспільних відносин.
На початковому етапі розвитку циві-

лізації слово «справедливість» увійшло в 
мову всіх народів, а перші уявлення сфор-
мувалися ще в первісному суспільстві.-

Постановка проблеми
На початковій стаді розвитку нової ін-

формаційної ери, яка дістала назву «четвер-
та технологічна революція», де штучний ін-
телект, інформаційні технології та телеко-
мунікації поступово інтегрувалися майже у 
всі соціальні сфери, з’явились широкі мож-
ливості для проведення інформаційних за-
ходів по відношенню до народних мас. І до-
сить часто для привертання уваги політики 
вдаються до гучних словосполучень типу 
«Соціальна справедливість», «справедли-
вий розподіл благ», «справедливі вибори», 
«забезпечення справедливості для кожного 
громадянина». Тому можна сказати, що в 



12Ïðàâî.ua ¹ 3, 2019

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

У різні періоди, особливо це стосується по-
чаткових, умови спільного життя людей 
вимагали встановлення загальної рівності, 
тому справедливість розглядалась як необ-
хідність виконувати існуючі обряди і зви-
чаї. Детально початковий історичний етап 
розвитку вчень про справедливість вивчав 
О. Прокоф’єв, який наголошував на тому, 
що соціальні зміни в суспільстві призвели до 
зміни уявлення про справедливість. [2, c. 12].
Також до аналогічних тверджень мож-

на віднести погляди Д. Роулза [3, с. 386].
 Вивчаючи стародавню філософію, 

слід відмітити вчення Конфуція, який ви-
словлювався так: «Справедливо все те, що 
сприяє зміцненню централізованої влади 
правлячих верств, зберігає єдиновладдя та 
зміцнює повагу до старших в соціальній іє-
рархії» [4]. Таким чином, на перших етапах 
формування суспільної свідомості осмис-
лення людиною зовнішнього світу визна-
чалося його ставленням до навколишньої 
природи та відносинами зі своїми однопле-
мінниками.
Гесіод, один з ранніх представників 

давньогрецької літератури і громадської 
думки, у своїх творах висловлював суджен-
ня про справедливість таким чином, що по-
няття справедливості означало не тільки 
чесність, але, перш за все відмову від за-
хоплення чужої власності будь-яким шля-
хом, а метою справедливості вважав таку 
міру, як взаємна вигода або оптимальний 
розрахунок в соціальних відносинах. Так, 
справедливість у Гесіода була нерозривно 
пов’язана з цінностями вільних хліборобів 
і мала цілком соціалістичний характер [5, 
с. 39]. Так само Геракліт Ефеський вважав, 
що всі позитивні закони, за які народ пови-
нен боротися, випливають зі справедливос-
ті [6, с. 45]. 
З даних визначень можна зробити ви-

сновок про те, що тогочасні філософи опи-
сують певні характеристики поглядів, які 
є взаємодоповнюючими. Проте тут можна 
виділити ряд ознак, які поділяють бачення 
на дві категорії: розуміння справедливості, 
як стабільної політичної форми існування 
суспільства та беззаперечної справедливос-
ті, не залежної від інтересів переважної час-
тини суспільства. Відповідна думка може 

бути підкріплена уявленнями Д. Локка, 
який також вважав, що справедливість має 
двояке розуміння. Першим було внутрішнє 
прагнення до власності, здатність до праці 
і вимога особистої недоторканності. Іншим 
можна вважати – встановлення відповідних 
законів для захисту природних прагнень 
людини. Загалом, дослідження початкової 
стадії розвитку ґенези про справедливість 
[7], [8], [9], [10] призводить до висновку, що 
найчастіше між людьми була відсутня згода 
щодо розуміння справедливості, як єдино-
го соціального явища. 
У подальшому почали з’являтися більш 

ретельні дослідження. Так, Демокріт пер-
шим почав стверджувати, що справедли-
вість не тільки існує, а й є достовірне зна-
ння про неї, на перший план висунувши 
твердження про об’єктивність справедли-
вості. Демокріт стверджував, що справед-
ливість невіддільна від природи та вира-
жає її сутність. «Справедливість, – говорив 
він, – це виконання боргу, а несправедли-
вість – відсутність дій щодо виконання цьо-
го боргу перед суспільством». [2, с. 159].-
У продовження розвитку даного тверджен-
ня Сократ намагався довести існування єди-
ного і загального поняття справедливості, 
пов’язуючи його з моральністю і знанням. 
Характеристики цього явища зводились до 
розуміння справедливості, як мудрості.
Справедливі вчинки і взагалі всі вчин-

ки, за Сократом, були засновані на чесноті 
[11, с. 119].
Епікур стверджував, що справедливість 

є результатом договору, укладеного між 
людьми, сенс якого – не шкодити один од-
ному і не терпіти шкоди [12]. Досліджуючи 
його праці, можна виділити, що справедли-
вість Епікура двоїста, вона має природню 
основу і в той же час визначається людськи-
ми відносинами, які зафіксовані в різних 
угодах соціального порядку.
Подальший розвиток ідея справедли-

вості отримала у юристів Стародавнього 
Риму. Так, Цицерон вперше обґрунтовував 
ідею правової справедливості, після чого 
поняття справедливості почало переміща-
тися з області філософії в область правової 
науки [13].



13

ßêîâåíêî Ì.Ì. - ¥åíåçà â÷åíü ïðî ñïðàâåäëèâ³ñòü ÿê ñîö³àëüíå ÿâèùå

Розвиток, вчення про право та справед-
ливість середньовічної епохи починало на-
бирати чітко виражених правових ознак, 
формуючи юридичний світогляд. Епоха 
боротьби буржуазії з пануючими феодаль-
ними порядками принесла з собою нові мо-
менти не тільки в соціально-практичному 
застосуванні, але й в теоретичному тлума-
ченні поняття справедливості. Як ствер-
джував засновник філософії Нового часу 
Френсіс Бекон: «Справедливість є те, що 
об’єднує людей і створює підстави для пра-
ва» [14]. Ф. Бекон прийшов до висновку, 
що справедливість у взаєминах між людьми 
повинна ґрунтуватися на визнані суверен-
ності кожної окремої особистості. Таким 
чином, поняття природної справедливос-
ті знаходило сенс, який був спрямований 
проти феодальних порядків, що забезпечу-
вали інтереси буржуазії.
До яскравих представників суспільно-

політичної думки XVII ст. можна віднести 
Т. Гоббса та Б. Спінози, які обґрунтували 
вчення про природне право, пов’язавши 
свої уявлення про справедливість з голо-
вним політичним інститутом суспільства – 
державою. Т. Гоббс, створюючи одну з пер-
ших в Новий час конструкцій державності, 
стверджував, що держава і справедливість 
змогли виникнути з подоланням людьми 
природного стану розуміння оптимального 
співіснування. Гоббс досліджував державу 
як творіння людини, вважав одним з голо-
вних його достоїнств розум, проявлений у 
справедливості та законах. Він розглядав 
справедливість як підпорядкування за-
конам, як постійне прагнення вшанувати 
право [15, с. 261]. 

Серед французьких мислителів XVIII ст. 
більш демократичні погляди висловлював 
Ж. Ж. Руссо, який вважав, що є одна аб-
солютна справедливість, яка виникає ви-
ключно з розуму і здійснюється за допомо-
гою законів [16, c. 127].
Уявлення І. Канта про справедливість 

будувалися на основі використання такого 
поняття, як соціальна етика, де головним 
аспектом у забезпеченні справедливості 
була свобода у відносинах між людьми. І. 
Кант вважав, що розвиток усіх талантів лю-

дини можливий лише при сформованому 
правовому та цивільному устрої [17, с. 177].
Переходячи до більш сучасних підхо-

дів до розуміння справедливості, можна 
виділити такий факт, що в даний час у на-
укових обговореннях справедливість роз-
глядається так або інакше, як образ пев-
ного бажаного суспільно-політичного та 
економічного устрою. Згідно з О. Хеффе, 
«людська практика в самих різних її ас-
пектах має бути направлена на розбудову 
справедливих принципів та тверджень». 
Такі аспекти німецький дослідник справед-
ливості розуміє, як показник ефективності 
людського співіснування [18, с. 25]. Тому 
розуміння справедливості виявляється спо-
чатку вбудованим в контекст відносин, по-
чинаючи від побажань до вимог взаємодії 
суб’єктів співіснування, а потім і до неми-
нучого використання силового примусу.-
А. В. Прокоф’єв підкреслює навіть, що ви-
токи етики справедливості пов’язані з агре-
сією проти порушників взаємності таких 
соціальних відносин [2, с. 28-29].

 Таким чином, у результаті проведення 
аналізу розвитку поняття справедливості 
необхідно зробити висновок, що дана про-
блема з давніх часів була предметом дослі-
дження різних учених та філософів, проте 
поєднання ідей справедливості, закону, 
вимог суспільства та держави втілилося в 
суспільне життя різних країн лише остан-
ні часи і почало розглядатися як форма 
регулювання відносин у суспільстві, його 
гармонійного розвитку та перспективного 
зростання.

Постановка завдання
Дослідити теоретичні та прикладні на-

працювання стосовно походження, станов-
лення, виникнення та розвитку вчень про 
справедливість як соціального явища. Про-
аналізувати історичний досвід формуван-
ня думок науковців щодо сутності поняття 
справедливість. Дати оцінку ролі цього по-
няття в судочинстві. Систематизувати по-
няття справедливість, виділивши основні 
його складові, порівнявши дію цього яви-
ща на певних історичних зрізах.
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Виклад основного матеріалу                  
дослідження

З проведеного аналізу розвитку дослі-
джень, які характеризують сутність, пра-
возастосування, юридичне закріплення та 
загалом, сприйняття поняття справедли-
вість, слід виділити такий факт, що в істо-
ричному аспекті справедливість має різне 
тлумачення. Неоднаковий зміст вклада-
ється в ідею справедливості в античному 
світі, в середніх роках, і, як результат, сьо-
годні ми маємо нові виклики сучасності, 
і не лише нормативно, а й морально, сус-
пільство не підготовлено до їх подолання. 
Поняття справедливості вбирає в себе не 
тільки конкретно-історичні обставини, а й 
інтереси членів суспільства.
Так, у період проведення правових ре-

форм відбувається зростання цінностей 
справедливості, проте їх роль залишаєть-
ся інструментом для збільшення соціаль-
них рейтингів. Складна ситуація, до якої 
прийшла наша держава, загострила багато 
колізій, чим поставила суспільство перед 
необхідністю здійснити потужний ривок 
до оновлення держави, змінюючи сучасні 
форми відродження справжніх цінностей.
Проте, слід зауважити, що в сучасних 

умовах, якість життя визначається не тіль-
ки матеріальним надбанням, а й моральним 
кліматом та здатністю громадських систем 
забезпечити побудову взаємин між людьми 
на основі гуманізму і справедливості.
Враховуючи той факт, правова система 

в Україні побудована на основі принципу 
справедливості, а її роль закріплена майже 
у всіх важливих нормативних документах 
держави [19, 20, 21 …], взаємозв’язок пра-
ва та моралі розуміється вже як традиційна 
область юридичних досліджень. Переваж-
но такий взаємозв’язок вивчався загально, 
проте існують й інші способи аналізу про-
блеми, наприклад, з’ясування особливос-
тей взаємодії права, з мораллю та окреми-
ми етичними категоріями. Так, наприклад, 
на рівні закону це закріплено в пункті пер-
шому ст. 2 Закону України про «Судоустрій 
і статус суддів», де визначено, що суд забез-
печує кожному право на справедливий суд 
та повагу до інших прав і свобод, гаранто-
ваних Конституцією та законами України, 

а також міжнародними договорами». Пра-
во на справедливий суд у такому контексті 
формується у взаємозв’язку із моральними 
цінностями, що закріплені як у вітчизняно-
му правовому середовищі, так і в міжнарод-
них правових нормах. Зважаючи на те, що 
ці дві категорії розглядаються окремо одна 
від одної, право на справедливий суд є ло-
гічним продовженням моральних принци-
пів, що уособлюють у собі засади верховен-
ства права [22]. Також слід звернути увагу 
на дотримання конституційних принципів 
справедливості в Кримінальному кодексі, 
де особа, що вперше вчинила злочин не-
значної тяжкості, може бути звільненою 
від кримінальної відповідальності у зв’язку 
з дійовим каяттям (ст. 45 ККУ), у зв’язку з 
примиренням з потерпілим, а також від-
шкодуванням збитків або усуненням запо-
діяної шкоди (ст. 46 ККУ), за можливості 
передачі особи на поруки (ст. 47 ККУ). Та-
кож особа може бути звільнена від пока-
рання, якщо на час розгляду справи в суді 
її не можна вважати суспільно небезпечною 
(ч. 4, ст. 74 ККУ) [23].
Зважаючи на широкий спектр розпо-

всюдження, принцип справедливості віді-
грає важливу роль у разі встановлення про-
галин в законодавстві, у такому випадку за-
стосовують не аналогію закону, а аналогію 
права, і, таким чином він має не розривний 
зв’язок із принципом верховенства права. 
Прикладом такого правозастосування мож-
на вважати положення п. 2 ст. 8 Цивільно-
го кодексу України (ЦКУ), де встановлено, 
що в разі неможливості використати ана-
логію закону для регулювання цивільних 
відносин вони регулюються відповідно до 
загальних засад цивільного законодавства, 
що і є аналогією права. Підпункт 6 п. 1 ст. 
3 ЦКУ до загальних засад цього кодексу та-
кож відносить справедливість [24]. 
Проблема вирішення права на спра-

ведливий суд неодноразово вирішувалась 
у міжнародних судах, правові принци-
пи яких повністю узгоджені з принципом 
справедливості. Так, ст. 6 Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод 
встановлює, що «кожний громадянин має 
право на справедливий і публічний розгляд 
його справи впродовж розумного строку не-
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залежним і безстороннім судом» [25]. Проте, 
дія даного положення реалізується лише 
в тому випадку, якщо будуть дотримані 
процедури незалежного та неупереджено-
го судового процесу. Міжнародна судова 
практика мала такий досвід, коли поряд із 
принципом справедливості застосовувався 
принцип формальної рівності. Таке поєд-
нання передбачає однакове ставлення до 
представників різної статі, расової належ-
ності, кольору шкіри, віросповідання, сві-
тогляду тощо [26]. До яскравих прихиль-
ників такої практики можна віднести Джо-
на Ролза, який вважав, що кожен громадя-
нин повинен мати рівні права незалежно 
від того, ким він є (мається на увазі соціаль-
ний статус). До таких ідей можна віднести 
рівноправний доступ до посад. Проте, зва-
жаючи на високу моральність, у поєднанні 
правових принципів «справедливості» та 
«рівноправності», можна виділи небезпеч-
ні шляхи маніпулювання загальною спра-
ведливістю, де інструментом маніпуляції 
виступає саме право. Так, застосовуючи по-
єднання цих правових принципів, у ЗМІ 
широко розповсюджується інформація про 
нормальний розвиток сімейних стосунків 
між чоловіками, або жінками. На основі по-
єднання цих принципів в деяких країнах 
одностатеві шлюби отримали право на вси-
новлення дітей [27]. Зважаючи на те, що 
пригнічення представників даної категорії 
загальна правова концепція ні в якому разі 
не припускає, в той же час, на основі по-
єднання справедливості та рівноправності 
такі громадяни проводять різні заходи, ре-
кламуючи свій стиль життя дітям та підліт-
кам. Результатом такої пропаганди можна 
вважати сучасні тенденції в моді, коли чо-
ловіче вбрання все більше стає схожим на 
жіноче [28]. Усе це становить демографіч-
ну небезпеку для країни, порушує сімейні 
традиції і, що найнебезпечніше, підриває 
християнські цінності, які є непорушною 
основою загальної справедливості. Серед 
судової практики багато прикладів, коли 
принцип справедливості працює сам проти 
себе. Таким чином, на сучасному етапі роз-
витку правничої науки, поєднання прин-
ципів справедливості та рівноправності 
вказує на загрозливий характер.

Звертаючись до принципів міжнарод-
ного права, які характеризують стосун-
ки між державами, відповідно до Статуту 
ООН можна спостерігати принцип загаль-
новизнаної людської цінності, як світового 
надбання, що підлягає охороні, як особли-
во важливе благо і стоїть навіть вище за 
принцип права, що більш наближений до 
справедливості, як явища суспільних відно-
син [29]. Тому можна зробити висновок, що 
справедливість у праві не завжди відобра-
жає загальні принципи справедливості. І у 
зв’язку з тим, що сьогодні в суспільних від-
носинах закладений інтерес для реалізації 
основних потреб суб’єктів таких відносин, 
принцип справедливості може розгляда-
тися, як інструмент досягнення цілей, для 
окремих громадян та певних груп. А з ура-
хуванням наявності монополій у ЗМІ, така 
концепція, з використанням технологій ма-
ніпулювання цінностями, поглядами та ін-
тересами громадян, несе найбільшу загрозу 
для людства. Таким чином, справедливість, 
на сучасному етапі розвитку суспільства, 
може розглядатися як норма людських цін-
ностей, що встановлена впливовою част-
кою людства для забезпечення їх інтересів 
з урахуванням історичних обставин та со-
ціальних умов і може змінюватись у залеж-
ності від вподобань соціального середови-
ща, їх цінностей та потреб. 
Справедливість загальна, не залеж-

но від побажань або вподобань соціальної 
більшості, соціальних еліт, держави або 
наднаціональних структур, завжди була, є, 
і буде непорушним законом, який встанов-
лений для людства з метою регулювання 
соціальних відносин громадян у всі часи.

Висновки
На історичному етапі розвитку вчень 

про походження, становлення та виник-
нення такого соціального явища, як спра-
ведливість, з давніх часів і по сьогодні, 
поки що не склалося єдиної концепції по-
єднання ідей справедливості, закону, вимог 
до державотворчих процесів, соціальних 
інтересів та права. 
Ґенеза вчень про справедливість, у су-

часних умовах почала розглядатися як 
форма регулювання відносин у суспільстві, 
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його гармонійного розвитку та перспектив-
ного зростання. Проте, загрозою для спра-
ведливості, як норми права, залишається 
питання його поєднання з іншими право-
вими принципами, оскільки є ймовірність 
маніпуляції справедливістю, з метою реалі-
зації інтересів окремих осіб або соціальних 
груп. 
Вітчизняне судочинство у своїй основі, 

базується на принципах справедливості, 
що виражено в закріпленні цього прин-
ципу в основних нормативних документах 
країни. І хоча норми права мають забезпе-
чувати втілення принципів справедливос-
ті в соціальні системи, як загальне явище, 
правова справедливість може бути зніве-
льована та використана в корисних цілях. 
Загальна ж справедливість є незмінною, 
мета якої – оптимальне регулювання соці-
альних відносин.
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SUMMARY 
The article deals with theoretical and applied 

developments in relation to the origin, formation, 
emergence and development of the doctrines of 
justice as a social phenomenon. The historical 
experience of forming the opinions of scientists about 
the essence of the notion of justice is considered. 
His role in the legal process was analyzed, which 
allowed to defi ne the main provisions concerning 
the application of the principles of justice in 
legal relations at certain historical stages. The 
systematization of the notion of justice is made, 
highlighting its main components. A comparison of 
the effect of this phenomenon on certain historical 
slices has been carried out.

Key words: justice, genesis, law, society, 
historical analysis, law enforcement.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено теоретичні та при-

кладні напрацювання стосовно походження, 
становлення, виникнення та розвитку вчень 
про справедливість як соціального явища. Роз-
глянуто історичний досвід формування думок 
науковців щодо сутності поняття справедли-
вість. Проаналізовано його роль у судочинстві, 
що дозволило визначити основні положення 
стосовно застосування принципів справедли-
вості в правових відносинах на певних істо-
ричних етапах. Здійснено систематизацію 
поняття справедливість, виділивши основні 
його складові. Проведено порівняння дії цього 
явища на певних історичних зрізах.
Ключові слова: справедливість, ґенеза, 

право, суспільство, історичний аналіз, право-
застосування.
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