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Більш ніж сторічна історія науки радіобіології зробила яскравий шлях 
в історії людства. Однак, досягнення українських вчених і наукових 
установ не були належним чином розглянуті з позиції розвитку сучас-
ної науки. Яскравим прикладом є історія першого центру радіологічних 
досліджень в Російській Імперії – Одеської радіобіологічна лабораторії, 
діяльність якої та її внесок в розвиток радіобіології та радіоекології в лі-
тературі висвітлено не достатньо.

Досліджувана проблема не знайшла системного висвітлення в істо-
рії радіобіології. Наукова діяльність Одеської радіологічної лаборато-
рії лише вибірково представлена в статтях В.І. Вернадського [16], Є.С. 
Бурксера [12;13;17;15], Л.Л. Зайцева [6], Е.И. Таубман [16]. Однак ці 
публікації розкривають геологічний та хімічний напрямок діяльності ла-
бораторії і не дають цілісної картини становлення та розвитку першого 
центру радіобіологічних та радіоекологічних досліджень в Україні.

Мета дослідження – показати як сформувався радіологічний дослід-
ницький центр в Одесі та його значення у розвитку радіобіології й раді-
оекології в Україні.

У ХIX столітті в м. Одесі склалася сприятлива ситуація для роз-
витку науки і культури, епіцентром яких на півдні України вважався 
Рішельєвський ліцей. Він здавна славився видатними вченими–педаго-
гами та високим рівнем підготовки своїх випускників. У 1865 р. ліцей 
трансформувався в Новоросійський університет, який став престижним 
вищим навчальним закладом Російської імперії. Під керівництвом імени-
тих професорів університету велася науково–дослідна робота та готува-
лись кваліфіковані кадри різних галузей знань. Наукові традиції природ-
ничих наук в тут закладалися такими великими вченими, як І.І. Мечников, 
І.М. Сєченов, О.О. Ковалевський, М.П. Бучинський, М.Д. Зелінський, 
С.М. Танатар, Л.В. Писаржевський [1]. Передові наукові дослідження 
з хімії та фізики в університеті становили фундамент для розвитку ра-
діологічних наук. Серед перших дослідників Х–променів, які дістали 
назву рентгенівських, у Росії був професор Новоросійського універси-
тету М.Д. Пильчиков (1857–1908 рр.) [2,с.1–20]. В своїх наукових пра-
цях він близько підійшов до радіологічних досліджень. Саме тому, коли 
з’явились повідомлення про рентгенівські промені, Микола Дмитрович із 
співробітниками І.Тоділовским і В.Гернет долучив до їхнього вивчення. 
Для отримання рентгенівських променів М.Д. Пильчиков удосконалив 
трубку Крукса, в результаті чого йому вдалося одержати потужніший пу-
чок рентгенівських променів. Результати досліджень були опубліковані 
в «Доповідях Паризької академії наук» в 1896 р. і у «Віснику дослідної 
фізики та елементарної математики» в 1896 р. [3]. У подальшому Микола 
Дмитрович вивчав природу Х–променів та вплив на них фізичних чин-
ників, досліджував природну радіоактивність солей радію і торію, по-
казавши їхнє іонізаційні, флуоресцентні й фотографічні властивості. Він 
був основоположником рентгенографії й рентгенології в Україні, під його 
керівництвом у 1896 р. почалося практичне застосування рентгенодіаг-
ностики в Одеських лікарнях [2,с.1–20].

Перші радіологічні наукові роботи в Україні з 1896 по 1910 р. при-
свячувалися вивченню фізичної природи радіоактивності, хімічні ж до-
слідження радіоактивних речовин мали поодинокий характер, що пояс-
нюється дорожнечею закордонних радіоактивних препаратів.

Дослідженням хімічних властивостей уранових і торієвих сполук та 
вивченням можливості виділення вільних радіоактивних елементів за-
ймалися в Новоросійському університеті ще за довго до відкриття раді-
оактивності під керівництвом професора хімії П.Г. Мелікова приват–до-
цент Л.В. Писаржевський та ін. [7]. У хімічній лабораторії університету з 
1900 р. професор С.Лордкіпанідзе проводив хімічні дослідження урано-
вих і торієвих сполук [8].

Новоросійський університет залишив слід в історії радіобіології та 
радіоекології не тільки першими дослідними роботами з радіології, але й 
підготовленими висококваліфікованими науковцями, роботи яких сприя-
ли подальшому розвитку нового напряму науки. Серед них були такі відо-
мі постаті, як Г.Г. Де–Метц та Є.С. Бурксер.

Відкриття природної радіоактивності спонукало до вивчення радіоак-
тивності природних об’єктів в усьому світі. У кінці ХIX та на початку ХX 
століття в Європі й Америці розпочалися інтенсивні пошуки покладів ра-
діоактивних руд, дослідження природної радіоактивності у різних регіо-
нах Землі. Проте в Росії роботи у цьому напрямі не проводилися. Царська 
влада, на відміну від європейських країн, не побачила перспектив розви-
тку нової науки і не надавала їй матеріальної підтримки. Всі ранні радіо-
логічні дослідження тут велися виключно з особистої ініціативи окремих 
науковців за їхні власні кошти та за рахунок благодійних внесків.

Перша радіологічна лабораторія в Росії була створена 10 березня 1910 
р. в м. Одесі при Російському технічному товаристві за ініціативою і під 
керівництвом випускника Новоросійського університету Є.С. Бурксера 
[9;10]. На початку своєї наукової діяльності лабораторія займала одну 
кімнату в будинку №1 по вулиці Баранова (тепер вулиця Княжинська) і не 
мала ні коштів, ні необхідного обладнання. У штат лабораторії входила 
одна людина – її завідувач і лаборант в одній особі, активний талано-
витий молодий учений Є.С. Бурксер. Великий багаж знань, одержаних 
у Новоросійському університеті та в Сорбоні, захоплення радіологією, 
прищеплене М.Склодовською–Кюрі, прагнення створити сучасний центр 
із вивчення радіоактивності й невгамовне бажання втілити свої творчі 
ідеї в життя спонукали Євген Самійловича до активних дій. І у 1910 р. він 
відправився переймати досвід до передових країн – до Франції опанувати 
методологію науки в лабораторії Кюрі, до Німеччини – для вивчення при-
ладів, у Бельгію на Всесвітню виставку в Брюсселі із метою ознайомлен-
ня з радіоактивними експонатами.

Для популяризації радіологічних досліджень Одеська лаборато-
рія брала участь у Народногосподарській виставці в Одесі у 1910р. та 
1911 р., на яких експонувала колекцію радіоактивних руд, мінералів, ре-
човин, радіоавтографів. Російське технічне товариство поставило перед 
лабораторією такі завдання:

1. дослідження явища радіоактивності з наукового і практичного 
поглядів;

2. вивчення хімічного, фізичного та біологічного впливів радіоактив-
них речовин;

3. дослідження радіоактивності джерел мінеральних вод і ґрунтів та 
лікувальних грязей Росії;

4. конструювання, еталонування й перевірка радіологічних приладів;
5. виготовлення та перевірка радіоактивних препаратів;
6. підготовка радіологічних кадрів і популяризація молодої науки [11].
Проте вказаними завданнями лабораторія не обмежувалася й з 1911 

р. стала вивчати радіоактивність різних природних об’єктів, у тому чис-
лі водоростей, риби, планктону, рослин та інших живих об’єктів. У цьо-
му ж році вона почала перші масштабні дослідження радіоактивності 
Одеських лиманів.

У 1897 р. професор М.Д. Сидоренко, а в 1905 р. професор А.П. 
Соколов досліджували радіоактивність лиманів Одеси й дійшли висно-
вку, про те, що лікувальна якість грязі залежить від її радіоактивності, 
але Куяльницький і Хаджибейський лимани не були вивчені в повній 
мірі. Тому перед Одеською лабораторією, одним із завдань якої було до-
слідження радіоактивності природних покладів Росії, постало завдання 
вивчити радіоактивність цих лиманів. Зібрані зразки ропи, лікувальної 
грязі, гірських порід одеських лиманів досліджували на радіоактивність 
фонтактоскопом та електрометром професора Шмідта. За результатами 
дослідження Є.С. Бурксер зробив такі висновки: 1) з осадочних порід 
найбільш радіоактивнішою є глина; 2) радіоактивність грязі одеських 
лиманів залежить від наявності у них глини; 3) мул і пісок виявляють 
низьку радіоактивність; 4) радіоактивність води залежить від наявності 
в ній радію.

У грудні 1911 р. результати дослідження були представлені на 
Другому менделєєвському з’їзді й опубліковані в статтях «Исследования 
радиоактивности одесских лиманов» і «Радиоактивность одесской водо-
проводной воды» [12].

Для розвитку радіобіологічних досліджень потрібно було встановити 
знаходження природних радіоактивних елементів на території Росії. Тому 
на прохання Є.С. Бурксера з усіх куточків країни у лабораторію надсила-
ли зразки мінеральних руд і мінеральних гірських порід для безплатного 
аналізу їхньої радіоактивності. Проаналізувавши одержані результати й 
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керуючись порадами та підтримкою досвідченого геохіміка і радіогео-
лога В.І. Врнадського, в 1912 р. Є.С. Бурксер організував першу експе-
дицію на Кавказ. Перед експедицією стояло завдання дослідити радіоак-
тивність мінеральних джерел і природних об’єктів Кавказу та з’ясувати 
причини радіоактивності. До складу першої експедиції входили: профе-
сор Новоросійського університету, директор хімічної лабораторії С.М. 
Танатар, завідувач радіологічної лабораторії Є.С. Бурксер, гірський ін-
женер, викладач Гірничого інституту Катеринослава Й.І. Танатар і два 
студенти Новоросійського університету Г.К. Савченко–Бєльський та Г.А. 
Скальський. Через декілька місяців В.І. Вернадський відрядив експеди-
цію Академії наук для вивчення мінералів Кавказу. В 1912 р. за резуль-
татами обох експедицій Володимир Іванович виступив з доповіддю на 
засіданні фізико–математичного відділу Академії наук, у якій наголосив, 
що дані обох експедицій про поклади радієвих руд збігаються, відзначив 
велику плодотворну роботу Одеської лабораторії, особливо її керівника 
Є.С. Бурксера.

Одеською лабораторією широко проводилася експериментальна й 
аналітична наукова робота, і за короткий термін нагромадився багатий 
експериментальний матеріал. Із метою ознайомлення з ним наукової гро-
мадськості в 1911 р. на базі лабораторії почав виходити перший у Росії 
періодичний радіологічний журнал за редакцією Є.С. Бурксера «Труды 
химической радиологической лаборатории». У ньому висвітлювалися 
здобутки лабораторії та нові досягнення світових радіологічних центрів 
[13].

В 1913 р. на «XIII з’їзді російських природодослідників і лікарів» 
Є.С. Бурксер виступив із доповідями: «Исследование радиоактивнос-
ти минеральных источников в Тбилисской губернии в июне – августе 
1912 г» та «Задачи и очерк радиологической лаборатории в Одессе». 
Проаналізувавши досягнення Одеської лабораторії, на з’їзді ухвалили рі-
шення: визнати важливість наукової діяльності радіологічної лабораторії 
одеського відділка Російського технічного товариства і необхідність під-
тримки урядом та іншими організаціями діяльності Одеської лабораторії 
[14;15].

Після з’їзду лабораторія розгорнула ще інтенсивніше свою. В 1914 
р. почалися багаторічні дослідження природних об’єктів південних гу-
берній Росії та Криму. В 1915 р. була відряджена експедиція на Кубань 
для вивчення радіоактивності природних вод. З 1915 р. лабораторія до-
сліджувала вміст радію у гірничих породах Пермської області.

За ініціативою Є.С. Бурксера в 1914 р. при лабораторії був відкритий 
методичний центр, де навчали радіологічних методів та методик дослі-
дження. За передовим досвідом із радіології приїжджали вчені й студенти 
з усіх куточків великої держави і з–закордону [16].

У 1912 р. в лабораторії був побудований еманатор для приготування 
радіоактивної води, яку використовували у проведені дослідів. Її постача-
ли в медичні установи, де застосовували для лікування та профілактики 
онкологічних захворювань. На той час Одеська лабораторія мала 300 мг 
радію, придбаного за кордоном, й у 1915 р. почали самостійно його ви-
лучати з відходів ферганської уранової руди, а в 1917 р. вже мали 20 мг 
солей радію власного виробництва [17].

Із 1915 р. лабораторія почала масштабні дослідження радіоактивності 
атмосфери в різних куточках Росії та вивчати залежність радіоактивнос-
ті повітря від різних метеорологічних факторів. Результати досліджень 
були опубліковані у статті «Исследование радиоактивности воздуха в 
лечебных местностях побережья Черного и Азовского морей» й в моно-
графії та доповідалися на конференціях [18].

З 1916 р. лабораторія розпочала нову серію досліджень із визна-
чення вмісту радону у воді й залежності його концентрації від глибини 
водоносного горизонту. Результати досліджень були висвітлені в роботі 
«Исследование воды буровой скважины в г. Миргороде» та ін. [19].

У 1921 р. на базі Одеської радіологічної лабораторії було організова-
но Інститут прикладної хімії і радіології, який у 1925 р. трансформував-
ся в Хіміко–радіологічний інститут під керівництвом Є.С. Бруксера. Це 
була друга в державі і перша в Україні велика науково–дослідна устано-
ва, що вивчала радіоактивні елементи та пов’язані з ними дослідження, 
після Державного радієвого інституту, створеного В.І. Вернадським у 
Петрограді в січні 1922 р.

Вагомий внесок Одеська радіологічна лабораторія зробила у вивчення 
нагромадження радіоактивних елементів рослинами та іншими живими 
організмами. З того часу, як були відкриті природні радіоактивні елемен-
ти, та їхня наявність у ґрунті, повітрі, воді, припускалося, що й клітини 
рослин і тварин повинні мати природну радіоактивність. Проте робіт у 
цьому напрямі було мало. Суперечливі результати досліджень Г.Томмазіна 
(1904 р.), П.Беккереля (1905 р.), А.Нодона (1924 р.) та інших учених не 
вносили ясності в питання природної радіоактивності. Природною раді-
оактивністю і впливом рентгенівських променів на рослини і тварин в 
Одеському центрі почали займалися з часу його заснування.

У 1914 р. була опублікована статя Є.С. Бурксера «Действие 
радиоэлементов на растения» [20], в якій він наводив серію експери-
ментів із вивчення радіоактивності у насінні рослин різних видів – моху, 
гороху, самшиту, жита, радіоактивності золи рослин в порівнянні з радіо-
активністю гірських порід. У цій статі Євген Самійлович описав дію ви-
промінювання радію на бактерії й гриби, показавши стимулюючий ефект 
малих доз випромінювання. В роботі також висвітлено різні умови впли-

ву іонізуючого випромінювання на проростання і ріст насіннєвих рослин. 
За результатами експериментів зроблено висновок про стимулюючий 
ефект малих доз радіації на проростання і розвиток рослин.

У 1927 р. Є.С. Бурксер з співробітниками Одеського хіміко–радіоло-
гічного інституту І.Бруном і К.Бронштейном досліджували радіоактив-
ність рослин в іонізаційній камері. Досліди показали, що радіоактивність 
рослин дуже низька, в сухих рослинах її не було зафіксовано, а між свіжи-
ми та зів’ялими рослинами спостерігалися незначні її коливання. Вченні 
допускали, що радіоактивність пов’язана з хімічними процесами живого 
організму, при яких виділяються радіоактивні гази. Одержані результати 
не задовольнили експериментаторів, тому вони змінили методику до-
слідження і спробували вивчити радіоактивність рослин фотографічним 
методом. Для цього листя вербени, гвоздики, тютюну, троянди та герані 
досліджували за допомогою дуже чутливої фотографічної платівки, змі-
нюючи тривалість експозиції, доводячи її до шести діб. Але вказаним ме-
тодом не було виявлено радіоактивності в жодній із дослідних рослин, і 
вчені припустились висновку, що досліджувані рослини не радіоактивні.

Незадоволений результатом, Є.С. Бурксер та його співробітники спро-
бували визначити вміст радію у деяких рослинах. Для цього вони спалю-
вали рослини, далі обвуглювали до повного видалення вуглецю, залишок 
стоплювали 50 г їдкого натру, промивали у воді й вилучали розчинні ре-
човини, а нерозчинний залишок розчиняли в соляній кислоті. Розчини 
заливали в посудини Кюрі й залишали на 30 діб, потім установлювали 
концентрацію радію у золі. За одержаними результатами вчені зробили 
висновок, про те, що рослини мають незначну кількість цього елемента.

Після вдалого визначення концентрації радію була проведена серія 
дослідів щодо виявлення вмісту торію у рослинах, на підставі чого до-
слідники прийшли до висновку що торію у рослинах немає, в межах чут-
ливості застосованого методу.

За оцінкою В.І. Вернадського, Одеський хіміко–радіологічний інсти-
тут незалежно від робіт Всесоюзної Академії Наук у 1927 р. першим ви-
значив кількісний склад радію у рослинах та інших живих організмах. 
Результати досліджень були опубліковані в 1927 р. у статтях «Содержание 
радия в растениях», і «До питання про існування радіоактивності».

У 1929 р. вчені Одеського радіологічного центру виявляли вміст ра-
дію у пшениці, картоплі, яблуках, м’ясі, коров’ячому молоці, морських 
бичках та раках, після чого зробили висновок про те, що перелічені про-
дукти харчування містять сліди радіоактивності, концентрація радію в 
них така низька, що не перевищує його рівня у морській воді [20].

У 1932 р. Одеський інститут трансформувався в Українську філію 
інституту рідкісних металів, яка виросла в Науково–дослідний інститут 
АН України ім. А.В. Богатського. Наукові інтереси інституту поступо-
во змінювалися і тепер ця поважна установа займається дослідженням 
і створенням препаратів та матеріалів малотоннажної хімії – лікарських 
препаратів, реактивів, каталізаторів, матеріалів для оптики і оптоелек-
троніки. Хоча діяльність сучасного наукового інституту не пов’язана з 
первинною науковою темою, але в історії Одеська радіологічна лабо-
раторія залишила слід як перша наукова установа у Російській Імперії 
з системного вивчення природної радіоактивності, в тому числі рослин 
різних таксонометричних груп, і впливу іонізуючого випромінювання на 
живі організми, що в нинішній час є предметом вивчення радіобіології та 
окремого її напряму – радіоекології.

Проаналізувавши передумови створення й розвитку, методологію та 
науково–дослідні роботи Одеської радіологічної лабораторії на початку 
XX століття, можна констатувати, що це був перший центр радіобіоло-
гічних і радіоекологічних досліджень, який своєю науково–дослідною 
та методичною роботою вніс вагомий внесок у розвиток радіобіології в 
Україні. Лабораторією було проведено перші радіобіологічні досліджен-
ня рослин, тварин й інших природних об’єктів, запропоновано нову ефек-
тивну методику досліджень радію у рослинах, створено методологічний 
центр для підготовки спеціалістів – радіологів, що сприяло розвитку ра-
діобіології в Україні.
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Специфіка використання аналогії як способу 
обґрунтування в юридичній аргументації
Акцентувавши увагу на специфіці використання аналогії як способу 
обґрунтування у правовій аргументації, розглянуто випадок 
некоректності наведення прикладу аналогії у процесуальному праві. 
При аналізі зазначеного прикладу визначено структурні елементи 
аргументації, репрезентованої у ньому.
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Елена Щербина. Специфика использования аналогии как 
способа обоснования в юридической аргументации

Акцентировав внимание на специфике использования аналогии как 
способа обоснования в правовой аргументации, рассмотрен случай 
некорректности приведения примера аналогии в процессуальном 
праве. При анализе данного примера определены структурные 
элементы аргументации, представляемой в нем.
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Olena Shcherbyna. The specifi c use of analogy as a means of 
justifi cation in legal argumentation

Focusing on the specifi c use of analogy as a way to justify in legal 
argumentation, the case of incorrect analogy to the example shown in 
the procedural law is shown. In the analysis of this sample identifi ed the 
structural elements of the argumentation within it.

Keywords: argumentation by analogy, the analogy of law, reasoning, 
justifi cation way, the legal argumentation.

Аргументація за аналогією є невід’ємною частиною юридичного мір-
кування. Аналогія може ефективно використовуватись як у теоретичній 
юриспруденції, так і в правозастосовній практиці. Значення аналогії в 
юридичній діяльності визначається тим, що вона розширює царину за-
стосування існуючих норм, чим слугує зміцненню правопорядку.

Питанням аналізу можливостей використання міркувань за ана-
логією у правовій теорії та практиці присвячують свої дослідження 
логіки,теоретики аргументації, теоретики права. У межах аналітичного 
компоненту досліджень в галузі юридичної аргументації досліджується 
важлива проблема, що стосується реконструкції аргументів, яка полягає 
у находженні найбільш ефективних методів аналізу та оцінки умовиво-
дів, які ґрунтуються на аналогії. Цьому присвячені роботи Х.Каптейн, 
У.Клюг, М.Хенкет. Працюючи у межах прагма–діалектичного підходу, 
Х.Клоостерхаус виділив різні форми аналогії, описав їхні експліцитні та 
імпліцитні елементи та запропонував способи раціональної оцінки роз-
глядуваної аргументації.

Проблемам визначення сутності аналогії права та аналогії закону 
приділялося багато уваги у працях таких науковців, як С.М. Братусь, 
А.Б. Венгеров, В.В. Лазарєв, П.О. Недбайло, М.С. Строгович, Г.Ф. 
Шершеневич та багатьох інших.

Мета цієї статті – акцентувавши увагу на специфіці використання 
аналогії як способу обґрунтування у правовій аргументації, розглянути 
випадок некоректності наведення прикладу аналогії у процесуальному 
праві, визначаючи структурні елементи аргументації, репрезентованої у 
цьому прикладі.

Ключову роль в аргументації відіграє спосіб обґрунтування. Він 
зв’язує структурні елементи аргументації – аргументи, точку зору та тезу. 
Подібно до видів умовиводів, спосіб обґрунтування буває: дедуктивний 
(від загального до часткового), індуктивний (від часткового до загально-
го), традуктивний (аргументи та теза однакового ступеня загальності). У 
більшості випадків спосіб обґрунтування повторює відомі у логіці пра-
вильні способи міркувань. Проте способи обґрунтування не зводяться 
до логічних правил побудови умовиводів. Головна відмінність способу 
обґрунтування в аргументації від правильних форм міркувань у логіці 
полягає у статусі аргументів та у способі зв’язку між аргументами та точ-
кою зору з приводу тези. В аргументації достатньо, щоб аргументи були 
правдоподібними судженнями, а також, щоб аргументи і точка зору разом 
являли собою несуперечливе положення справ.

Традуктивний спосіб обґрунтування може бути репрезентований мір-
куваннями за аналогією. Застосування зазначених міркувань в юридичній 
діяльності може відбуватися при проведенні правової оцінки, у процесі 
розслідування, при проведенні криміналістичних експертиз.

Міркування за аналогією – це міркування, в якому робиться висно-
вок про наявність певної ознаки (властивості чи відношення) у предмета 
(явища, дії), що досліджується, на підставі його подібності в суттєвих 
рисах з іншим предметом (явищем, дією).

За характером ознаки, що переноситься, міркування за аналогією по-
діляють на два види: аналогію властивостей та аналогію відношень.

Аналогія властивостей – це міркування, в якому об’єктом уподібню-
вання є два схожі предмети, а ознакою, що переноситься, – властивості 
цих предметів. Логічною основою перенесення ознак у таких аналогі-
ях виступає схожість предметів, що уподібнюються, в суттєвих ознаках. 
Схема міркування за аналогією предметів є такою:

Предмет А володіє властивостями а, в, с, е, р.
Предмет В володіє властивостями а, в, с, е.
Цілком ймовірно, що предмет В володіє й властивістю р.
Аналогія відношень – це міркування, в якому об’єктом уподібнюван-

ня є схожі відношення між предметами, а переносною ознакою – власти-
вості цих відношень. Схема міркування за аналогією відношень є такою:

Предмет А знаходиться у відношенні R до предмета В.
Предмет М знаходиться у відношенні R1 до предмета Т.
Цілком ймовірно, що властивості, які лежать в основі відношень А до 

В і М до Т, також схожі.
Для того, щоб підвищити ступінь ймовірності висновків у міркуван-

нях за аналогією при побудові аргументації треба дотримуватись осно-
вних правил побудови таких міркувань: 1) повинно бути встановлено 
якомога більше спільних ознак у предметів, які порівнюються; 2) ознаки, 
що є основою аналогії, повинні бути суттєвими для предметів, які порів-
нюються; 3) необхідно, щоб спільні ознаки предметів, що порівнюються, 
були різноманітними; 4) необхідно, щоб спільні ознаки предметів, які по-
рівнюються, і ознаки, що переносяться з одного предмета на інший, були 
однотипними. Головною метою цих правил є підвищення рівня ймовір-
ності точки зору, яку захищають за допомогою аргументації за аналогією.

В юридичній мові поняття «аналогія» використовується не тільки у 
своєму звичайному сенсі, але й як спеціальний термін, вірніше терміни. 
Йдеться про аналогію як спосіб вирішення справи, що має юридичну 
значущість на підставі: 1) загальних принципів права та загальних за-
сад законодавства (аналогія права); 2) закону, що регламентує аналогічні 
відносини (аналогія закону). Відображенням суперечності між наявністю 
конкретних суспільних відносин, що вимагають правового регулювання, 
та відсутністю відповідних прямих норм, є поняття прогалин. Аналогія є 
способом вирішення такої суперечності.

Отже, міркування за аналогією в юридичній аргументації можуть ви-
ступати способом обґрунтування судових рішень. Основними умовами 
застосування аналогії у праві є: 1) суспільні відносини, до яких засто-
совується рішення, обов’язково мають знаходитись в сфері правового 
впливу; 2) повна або часткова відсутність врегулювання конкретного 
випадку нормою права та відсутність всіх інших можливостей для його 
вирішення, наданих законом (наявність прогалин у праві); 3) юридична 
компетентність правозастосовчого органу щодо застосування аналогії у 
праві; 4) в будь–якому випадку застосування закону за аналогією не по-
винно суперечити принциповим положенням цієї галузі права. Ці умови 
є основоположними, їх наявність дає змогу вирішувати спірні питання за 
аналогією. Вони є спільними як для застосування аналогії закону, так і 
для застосування аналогії права [1].

Аналізуючи зазначені види аналогій у праві з точки зору логіки, хо-
тілося б підкреслити, що, за своєю логічною формою, аналогія права 
є висновком за аналогією та дедуктивним міркуванням. При вирішені 
справи за аналогією права правозастосувач аргументує позицію таким 
чином. Якщо немає норми права, що регулює суспільні відносини, на-
явні у конкретному випадку, що розглядається судом, то треба шукати 
принцип права, здатний регулювати схожі за суттєвими ознаками відно-
сини. Відбувається аналіз цих відносин з метою визначення потреби в їх 
правовій регламентації та вирішення справи по суті. Під час дослідження 
принципів права, правозастосувач повинен знайти принцип, здатний ре-
гулювати не просто схожі суспільні відносини, але ті, що найбільшою мі-
рою подібні до тих відносин, до яких має застосовуватись аналогія. Тобто 
йдеться про те, що схожість повинна бути відносно ознак, що мають 
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