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АНОТАЦІЯ 

Головатий В.Я. Уніфікація судової практики: загальнотеоретична 

характеристика – кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і 

права; історія політичних та правових учень» - Львівського національного 

університету імені Івана Франка, Львів, 2017 

Дисертація виконана на актуальну тему та присвячена виявленню 

загальних закономірностей уніфікації судової практики, її особливостей у 

континентальному, загальному, міжнародному типі правових систем та 

правовій системі України. 

В ній акцентується увага на тому, що уніфікація є одним із засобів 

забезпечення сталої та однотипної судової практики, ефективності 

правосуддя, правозастосування загалом, що є особливо актуальним в період 

реформування судової системи України. 

В дисертаційному дослідженні проаналізовано позиції висловлені у 

юридичній літературі, зокрема і вітчизняній щодо понять судової практики та 

уніфікації судової практики і констатовано, що питанням судового 

правотворення,  правозастосування та правотлумачення приділялась належна 

увага юридичної науки, відповідна увага приділялась і питанням судової 

практики; втім і до нині не сформована теорія вітчизняного прецедентного 

права, зокрема і теорія уніфікації судової практики. До тепер потребують 

уточнення питання юридичної природи судової практики та її поняття. 

Водночас, питання уніфікації судової практики залишаються і до нині 

малодослідженими (їм присвячена лише незначна кількість робіт, а 

спеціальні монографічні дослідження в Україні взагалі не проводились). Не 

легалізоване поняття уніфікації судової практики і в законодавстві України. 

Актуальними і такими що потребують дослідження є питання юридичної 

природи уніфікації судової практики, формування її поняття та 

розмежування з суміжними поняттями, виявлення її особливостей у різних 



 
 

типах правових систем, в тому числі і в правовій системі України. Є потреба 

у створенні регламентарного акту, який би легалізував поняття «уніфікація 

судової практики», способи та стадії її здійснення, її техніко-технологічні 

параметри, як і параметри єдиної системи – уніфікованої судової практики. 

Метою цього дослідження є виявлення загальних закономірностей 

уніфікації судової практики, її особливостей у континентальному, 

загальному, міжнародному типі правових систем, а також у правовій системі 

України. 

Її досягнення забезпечувалось завдяки належному методологічному 

інструментарію: діалектичному, діяльнісному, системному підходам, 

формально-логічним методам, структурно-функційним, соціологічним, 

загальнотеоретичним, порівняльно-правовим, юридико-технічним, 

прогностичним прийомам та засобам пізнання. 

У роботі охарактеризована юридична природа судової практики, 

виявлені її ознаки, що дозволило уточнити її поняття: сукупність 

об’єктивованих у судових актах різноманітних моделей  кваліфікації чи/та 

інтерпретації права, що створені спеціально уповноваженими на це 

суб'єктами судової системи. 

Виявлено ознаки уніфікації судової практики, а саме: вона є різновидом 

правової уніфікації; її безпосередньою метою є забезпечення сталості та 

однотипності судової практики, а перспективною - ефективного правосуддя, 

правозастосування в цілому; здійснюється уніфікація судової практики 

спеціально уповноваженими на це суб’єктами судової системи (професійним 

суддею, суддями, іншими компетентними органами судової системи); їх 

діяльність передбачена чинними джерелами права; вона є способом 

створення системи типових моделей кваліфікації чи/та інтерпретації права; 

основний спосіб уніфікації містить прийоми створення типових моделей 

кваліфікації права, а також - інтерпретації права; результати уніфікації 

об’єктивуються в рішеннях суду та інших судових актах; судові рішення та 

інші судові акти публікуються в офіційних друкованих виданнях (джерелах); 



 
 

призначенням уніфікації є створення єдиної системи – уніфікованої судової 

практики. 

На підставі цих ознак було сформульовано визначення поняття 

«уніфікація судової практики»: діяльність спеціально уповноважених на це 

суб’єктів судової системи, що спрямована на створення типових моделей 

кваліфікації чи\та інтерпретації права, їх об’єктивацію в судових рішеннях та 

інших судових актах та об’єднання в єдину систему. 

Виявлено в роботі і ознаки уніфікованої судової практики на основі 

яких сформульовано визначення її поняття як системи типових моделей 

кваліфікації чи\та інтерпретації права, що об’єктивовані у судових актах і 

забезпечують сталість та однотипність судової практики, ефективність 

правосуддя, правозастосування загалом. Виявлено основний спосіб уніфікації 

судової практики, який спрямований на створення типових моделей 

кваліфікації чи\та інтерпретації права, втім зазначається, що має місце 

застосування і факультативного способу. 

Виокремлено стадії здійснення уніфікації судової практики. 

Уніфікації судової практики, яка спрямована на створення типових 

моделей кваліфікації права притаманні такі стадії: встановлення доцільності 

уніфікації судової практики та визначення її основних техніко-технологічних 

параметрів; створення типової моделі правової кваліфікації та вироблення 

правової позиції; фіксація її у судовому акті; доведення її до відома 

відповідних суб’єктів права. 

Уніфікації судової практики, яка спрямована на створення типових 

моделей інтерпретації  права притаманні такі ознаки: встановлення обставин, 

що зумовлюють потребу у правотлумаченні; визначення способу (способів) 

тлумачення-з’ясування; визначення основних техніко-технологічних 

параметрів; створення правила-роз’яснення та відображення у правовій 

позиції; фіксація її в судовому акті та доведення до відома відповідних 

суб’єктів права. 



 
 

В дисертації констатується, що уніфікація судової практики 

складається із правозастосовчої та правотлумачної уніфікації, а їхні 

результати фіксуються у правозастосовних та правотлумачних прецедентах, 

які не є джерелами права, оскільки містять взірці однотипного 

правозастосування та правотлумачення, а також розмежовується поняття 

«уніфікація судової практики» із суміжними поняттями, зокрема, 

нормативно-правовою уніфікацією результатом якої є нормативно-правовий 

судовий прецедент (джерело права), що створюється в процесі реалізації 

судом правотворчих повноважень.  

Встановлено, що у континентальному, загальному, міжнародному типі 

правових систем, як і в Україні здійснюється уніфікація. Однак, у названих 

типах, окрім правозастосовної та правотлумачної уніфікованої судової 

практики, застосовується і нормативно-правова судова уніфікація судової 

практики, яка здійснюється основним способом, окрім України де 

використовується і факультативний спосіб. 

Уніфікації судової практики у континентальному типі правових систем 

притаманні такі особливості: здійснюється конституційними та вищими 

судами у межах їх юрисдикції, повноваження яких визначені законом, 

зокрема і щодо уніфікації судової практики; для створення типових моделей 

використовується основний спосіб – прийоми формування типових моделей 

кваліфікації чи\та інтерпретації права, тобто правозастосовних та 

правотлумачних прецедентів; результати уніфікації фіксуються лише у 

рішеннях конституційних та вищих судів; узагальнення, як спосіб уніфікації 

не застосовується; техніко-технологічні параметри уніфікації зафіксовані у 

регламентарних актах, інколи доктрині; судді не зобов’язані дотримуватись 

попередніх рішень, але використовують їх для аргументації; еталоном для 

однотипного правозастосування є рішення Європейського суду з прав 

людини та Європейського Союзу. 

У загальному типі правових систем уніфікації судової практики 

притаманні такі особливості: здійснюється вищими судовими інстанціями у 



 
 

межах їх юрисдикції, діяльність і повноваження яких визначені у чинних 

джерелах права, регламентах, правилах створюваних судами та інших 

юридичних актах;  вона є способом формування типових моделей, частіше, 

інтерпретації права, інколи, правової кваліфікації; її результати фіксуються у 

судових актах – лише рішеннях суду, які приймаються в процесі розгляду 

справи, що передбачено чинним законодавством, регламентами тощо; їй 

притаманні два види уніфікації: правозастосовна та правотлумачна, а її 

результати – правозастосовні та правотлумачні прецеденти, не мають 

обов’язкового характеру, але використовуються з метою аргументації 

майбутніх рішень; всі судові прецеденти публікуються у збірках, звітах та 

інших друкованих джерелах (як офіційних так неофіційних); техніко-

технологічні вимоги, порядок уніфікації чітко сформовані у чинних джерелах 

права, створених судами правилах, у правовій доктрині; узагальнення як 

спосіб уніфікації не використовується.  

Уніфікації судової практики у міжнародному типі правових систем 

притаманні такі особливості: здійснюється уповноваженими на цю діяльність 

міжнародними судами та іншими міжнародними судовими інститутами, 

повноваження яких визначені чинними міжнародними джерелами права та 

іншими юридичними актами; формується з використанням основного 

способу який складають прийоми кваліфікації чи\та інтерпретації права та 

утворює систему типових моделей у межах юрисдикції конкретного суду 

(тобто, формується, насамперед, за суб’єктним критерієм); об’єктивуються ці 

моделі кваліфікації чи\та інтерпретації права у судових актах - рішеннях 

судів, які, як правило, приймаються за результатами розгляду справи, інколи, 

як результати інтерпретаційної діяльності; рішення судів та інших 

міжнародних судових інститутів оприлюднюється на сайтах цих інституцій і 

у спеціальних друкованих джерелах (збірках тощо); правила 

правозастосування, правотлумачення, як і уніфікації, прийняття та 

оприлюднення судових рішень передбачені статутами та регламентами 

відповідних судів; у юридичних та інших документах фіксуються техніко-



 
 

технологічні вимоги до рішень міжнародних судів; судові рішення, в яких 

фіксуються результати правозастосовчої та правотлумачної уніфікації є 

своєрідними стандартами для держав-учасниць. 

Встановлено, що в Україні і до тепер не сформована вітчизняна теорія 

прецедентного права, зокрема не виявлена природа судового прецедента та 

не легалізовано поняття «судовий прецедент», не виокремлено його 

різновиди: нормативно-правовий (джерельний), правозастосовний та 

правотлумачний прецеденти, не визначено його місце у системі вітчизняних 

юридичних актів. Це не сприяє однозначному розумінню  як судового 

прецедента так і уніфікації судової практики. 

Законодавець і до тепер послуговується термінами «судова практика», 

«узагальнення судової практики», «єдність судової практики», «однакове 

застосування норм права» не розкриваючи їх змісту. Констатується, що в 

Україні і далі найбільш витребуваним є такий спосіб формування однотипної 

судової практики як узагальнення. Зазначається, що від нього слід поступово 

відмовлятися і більш ефективно використовувати основний спосіб – 

формування типових моделей кваліфікації чи\та інтерпретації права; слід 

розмежувати поняття нормативно-правової уніфікації, результатом якої є 

нормативно-правовий прецедент (джерело права) з поняттям уніфікації 

судової практики, яка має два види: правозастосовна та правотлумачна, 

результатом яких є правозастосовний та правотлумачний прецеденти, що 

містять конструкції найбільш доцільного правового регулювання – типові 

моделі кваліфікації чи\та інтерпретації права. 

Констатується, що найбільш доцільним способом діяльності, яка 

спрямована на створення системи однотипної судової практики є її 

уніфікація. 

В Україні нині спостерігається посилена увага до тих судових рішень, 

які містять типові моделі кваліфікації чи\та інтерпретації права, тобто 

правозастосовні та правотлумачні конструкції найбільш доцільного 

правового регулювання. Такі моделі фіксуються у постановах Верховного 



 
 

Суду України, донедавна - в актах вищих спеціалізованих судів, низці рішень 

Конституційного Суду України і використовуються як взірці найбільш 

доцільного правозастосування та тлумачення права. І в останніх змінах до 

процесуального законодавства України пропонується врахування висновків 

щодо однотипного застосування норм права, викладених у постановах 

Верховного Суду України. 

В дисертації розроблено пропозиції щодо вдосконалення уніфікації 

судової практики в Україні: створення регламентарного акту Верховним 

Судом України: Правил уніфікації судової практики; визначення 

повноважень Верховного Суду України та його структурних підрозділів 

щодо здійснення уніфікації судової практики та її моніторингу; формування 

уніфікованої судової практики як цілісної системи з врахуванням 

компетенційних, предметних, процесуальних, хронологічних, 

номерологічних та інших критеріїв; легалізація понять «судова практика», 

«уніфікація судової практики», «уніфікована судова практика», «типова 

модель кваліфікації права», «типова модель інтерпретації права»; фіксація у 

законодавстві основних прийомів та стадій уніфікації, техніко-технологічних 

вимог і до уніфікації, і до її результатів - правозастосовних та 

правотлумачних прецедентів, а також до цілісної їх системи - уніфікованої 

судової практики; створення ефективної пошукової програми у межах 

уніфікованої судової практики. 

Ці та інші положення і висновки є важливими не лише з точки зору 

юридичної науки, а й юридичної практики особливо в контексті 

реформування сучасної судової системи України. 

Ключові слова: судова практика, судовий прецедент, уніфікація судової 

практики, уніфікація судової практики в континентальному, загальному, 

міжнародному типі правових систем, уніфікація судової практики в Україні. 
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                                       ANNOTATION 

Golovatyy V.Ya. Unification of judicial practice: general theoretical 

characteristic. - Qualification scientific work on the rights of a manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Law (Ph.D.) in specialty 12.00.01 

"Theory and History of State and Law; history of political and legal doctrines "- 

Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2017. 

The thesis is made on an actual topic and is devoted to the identification of 

general laws of the unification of judicial practice, its features in the continental, 

general, international type of legal systems and legal system of Ukraine. 

It focuses on the fact that unification is one of the means to ensure a stable 

and uniform judicial practice, the effectiveness of justice, enforcement in general, 

which is especially important during the reform of the judicial system of Ukraine. 

The thesis analyzes the positions expressed in the legal literature, including 

the domestic ones regarding the notions of judicial practice and the unification of 

judicial practice, and found that the issue of judicial lawmaking, lawfulness and 

right-judgment was paid due attention to the legal science, appropriate attention 

was paid to judicial practice; However, at the present time the theory of domestic 

case law, including the theory of unification of judicial practice, has not been 

formed. Until now, the question of the legal nature of jurisprudence and its concept 

need to be clarified. At the same time, the issue of the unification of judicial 

practice remains to this day little studied (only a small number of works have been 



 
 

devoted to them, and special monographic studies in Ukraine have not been 

conducted at all). The concept of unification of judicial practice and in the 

legislation of Ukraine has not been legalized. The issues of the legal nature of the 

unification of judicial practice, its concept and delimitation with related concepts, 

and the identification of its features in different types of legal systems, including in 

the legal system of Ukraine, are topical and such requiring research. There is a 

need to create a regulatory act that would legalize the concept of "unification of 

judicial practice", the methods and stages of its implementation, its technical and 

technological parameters, as well as the parameters of a unified system - unified 

court practice. 

The purpose of this study is to identify common patterns of unification of 

judicial practice, its features in the continental, general, international type of legal 

systems, as well as in the legal system of Ukraine. 

Its achievements were ensured due to proper methodological tools: 

dialectical, activity, system approach, formal-logical and structurally functional, 

sociological, general theoretical, comparative legal, legal technical, prognostic 

techniques and means of cognition. 

The juridical nature of judicial practice is clarified in the work, which made 

it possible to clarify its concepts: the totality of various models of qualification and 

interpretation of the law objectified in judicial acts, created by specially authorized 

subjects of the judicial system. 

The signs of unification of judicial practice are revealed, namely: it is a kind 

of legal unification; its immediate goal is to ensure the sustainability and 

uniformity of judicial practice, and prospective - effective justice, usage of law in 

general; unification of judicial practice by specially authorized subjects of the 

judicial system (professional judge, judges, other competent bodies of the judicial 

system); their activities are provided by existing sources of law; it is a way of 

creating a system of model patterns of qualification and interpretation of law; the 

basic method of unification contains methods for creating model models of 

qualification of law, as well as interpretation of law; the results of unification are 



 
 

objectified in the decisions of the court and other judicial acts; judicial decisions 

and other judicial acts are published in official printed publications (sources) The 

purpose of unification is the creation of a unified system - unified court practice. 

On the basis of these signs, the definition of the concept of "unification of 

judicial practice" was formulated: the activities of specially authorized subjects of 

the judicial system aimed at creating model models for the qualification and 

interpretation of law, their objectification in judicial decisions and other judicial 

acts, and "unification in a single system. 

Established in the work and signs of a unified judicial practice on the basis 

of which 

the definition of its concept as a system of model patterns of qualification 

and interpretation of law is formulated, it is objectified in judicial acts and ensures 

the consistency and uniformity of judicial practice, the effectiveness of justice, and 

enforcement in general. The main method of unification of judicial practice aimed 

at creating model models of qualification and interpretation of law is revealed, 

however, it is also noted about the practice of applying the optional method. 

Stages are identified, the implementation of the unification of judicial 

practice. 

The unification of judicial practice, which is aimed at creating model models 

of the qualification of law, is inherent in the following stages: the establishment of 

the expediency of unifying judicial practice and determining its basic technical and 

technological parameters; creation of a model model of legal qualification and 

development of a legal position; fixing it in a judicial act bringing it to the 

attention of the relevant subjects of law. 

Unification of judicial practice, which is aimed at creating model models of 

interpretation of law, has the following characteristics: the establishment of 

circumstances predetermines the need for right-clarity; determination of the 

interpretation-elucidation method (s); determination of basic technical and 

technological parameters; the creation of a clarification rule and a reflection in the 



 
 

legal position; fixing it in a judicial act and bringing to the attention of the relevant 

subjects of law. 

In the thesis it is stated that the unification of judicial practice consists of 

law enforcement and pragmatism, and their results are recorded in the right-wing 

and right-lit precedents that are not sources of law, since they contain samples of 

the same type of law enforcement and right-lingual relations, and also reveals the 

relation of the concept of "unification of judicial practice" with related concepts, 

including regulatory and legal unification, the result of which is the regulatory 

legal precedent (the source of law), the is given at realization of legal powers by 

court. 

It is established that in the continental, general, international type of legal 

systems, as in Ukraine, unification is carried out. However, in the above types, in 

addition to law enforcement and legal and standardized unified court practice, the 

normative and legal unification of judicial practice is applied, which is carried out 

by the main method, except for Ukraine, where the optional method is mainly 

used. 

Unification of judicial practice in the continental type of legal systems has 

the following features: it is exercised by constitutional and higher courts within 

their jurisdiction whose powers are defined by law, including unification of 

judicial practice; for the creation of model models, the main method is used - the 

methods of forming typical models of qualification and interpretation of law, i.e. 

law-enforcement and litigant precedents (powerful and ordinary), the results of 

unification are fixed only in decisions of constitutional and higher courts; 

generalization, as a way of unification is not applied; technical and technological 

parameters of unification are fixed in regulatory acts, sometimes doctrine; Judges 

are not required to adhere to previous decisions, but use them for argumentation; 

the standard for the same type of enforcement is the decision of the European 

Court of Human Rights and the European Union. 

In the general type of legal systems of unification of judicial practice, the 

following features are inherent: it is exercised by the highest judicial instances 



 
 

within their jurisdiction whose activities and powers are defined in the existing 

sources of law, regulations, rules created by the courts and other legal acts; it is a 

way of forming model models, more often, interpretation of law, sometimes, legal 

qualifications; its results are fixed in judicial acts - only court decisions taken in 

the course of consideration of the case, which is provided by the current 

legislation, regulations and the like; it has two types of unification: law 

enforcement of interpreting the law, and its results - law enforcement precedents 

that interpret the law, are not binding, but are used to argue for future decisions; all 

judicial precedents are published in collections, reports and other printed sources 

(both formal and informal) technical and technological requirements, the 

unification procedure is clearly formed in the existing sources of law, the rules 

created by the courts, in legal doctrine; generalization as a way of unification is not 

used. 

The unification of judicial practice in the international type of legal systems 

has the following peculiarities: it is carried out by international courts authorized 

by this activity and other international courts and judicial institutions whose 

powers are determined by existing international sources of law and other legal acts; 

is formed using the basic method that form the methods of qualification and 

interpretation of law and forms a system of model models within the jurisdiction of 

a particular court (that is, it is formed, first of all, according to the subject 

criterion); these models of qualification and interpretation of law are objectified in 

judicial acts - judgments of courts, which, as a rule, are taken on the basis of the 

results of the case, sometimes as interpretative results; decisions of courts and 

other international judicial institutions are published on the websites of these 

institutions and in special printed sources (collections, etc.); rules of law 

enforcement, right-luminous, as well as unification, acceptance and promulgation 

of judgments are provided for by charters and regulations of the relevant courts; in 

legal and other documents technical and technological requirements for decisions 

of international courts are fixed; judicial decisions in which the results of law 



 
 

enforcement and right-lingual unification are fixed are specific standards for the 

participating States. 

It has been established that in Ukraine there is still no domestic case law 

theory, in particular, the nature of the judicial precedent has not been revealed, but 

the notion of "judicial precedent" has not been legalized. The normative legal 

(initial), law-enforcement and right-wing precedents of its variety have not been 

singled out, its place has not been determined in the system of domestic legal acts. 

This does not contribute to an unambiguous understanding of both the judicial 

precedent and the unification of judicial practice, and then to the definition of 

various legal formations. 

The legislator still uses the terms "judicial practice", "generalization of 

judicial practice", "unity of judicial practice", "uniform application of the rules of 

law" without revealing their content, it is stated that in Ukraine this method of 

forming the same type of judicial practice It is noted that it should be gradually 

abandoned and more efficiently used the main way - the formation of model 

models of qualifications and interpretation of law; it is necessary to separate the 

concept of normative the result of which is the creation of a regulatory legal 

precedent (sources of law) from the unification of the widow of practice, has two 

types: law enforcement and right-litigious, the result of which is pre-test and right-

lit precedents containing the most appropriate legal regulation designs-standard 

models of qualification and interpretation of law. 

It is stated that the most appropriate way of activities aimed at creating a 

system of uniform judicial practice is its unification. 

In Ukraine, there is an increased attention of both judges and other subjects 

of law precisely in those judicial decisions that contain model models of 

qualifications and interpretation of law, that is, law enforcement and law-

enforcement structures of the most appropriate legal regulation. Such models are 

fixed in the decisions of the Supreme Court of Ukraine, until recently in the acts of 

higher specialized courts, a number of decisions of the Constitutional Court of 

Ukraine and are used as examples of the most expedient law enforcement and 



 
 

interpretation of law. Recent amendments to the procedural legislation of Ukraine 

also suggest accounting for findings on the application of the norms of law set out 

in the decisions of the Supreme Court of Ukraine. 

In the thesis, a number of proposals were developed to improve the 

unification of judicial practice in Ukraine: the creation of a regulatory act by the 

Supreme Court of Ukraine: "Rules for the unification of judicial practice"; 

determination of the powers of the Supreme Court of Ukraine and its structural 

units for the implementation of the unification of judicial practice; implementation 

of its monitoring; the formation of its unified system - a unified judicial practice, 

taking into account the competence, subject, procedural, chronological, 

numerological and other criteria; legalization of the concepts "judicial practice", 

"unified court practice", "model of qualification of law", "model of interpretation 

of law", "unified court practice"; fixing on the methods and the stage of 

unification, technical and technological requirements for both unification and its 

results of law enforcement and right-lit precedents, and also to their unified system 

of unified judicial practice; creation of an effective search system within the 

framework of unified judicial practice. 

These and other provisions and conclusions are important not only from the 

point of view of legal science, but also legal practice, especially in the context of 

reforming the modern judicial system of Ukraine. 

Keywords: judicial practice, judicial precedent, unification of judicial 

practice, unification of judicial practice in the continental, general, international 

type of legal systems, unification of judicial practice in Ukraine. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Розвиток сучасної правової системи 

України відбувається під впливом найкращих європейських правових 

стандартів, серед яких вагоме значення має ефективне правосуддя як 

запорука належної реалізації прав і свобод людини та громадянина, важлива 

ознака правової демократичної держави. У цьому контексті проводиться і 

реформування вітчизняної судової системи, яка спрямована на забезпечення 

правової стабільності та верховенства права, рівних можливостей учасників 

судового процесу, гарантування захисту їхніх інтересів, піднесення престижу 

та авторитету судової влади, відновлення довіри до неї і окремих громадян, і 

суспільства загалом.  

Одним із засобів досягнення такої мети є, зокрема, уніфікація судової 

практики. 

На жаль, цей термін не набув належної формалізації в чинному 

законодавстві України, в якому досі ці явища позначено термінами «єдність 

судової практики», «однакове застосування норм права» тощо. 

Не сформована юридичною наукою і вітчизняна теорія прецедентного 

права, як і теорія уніфікації судової практики, хоча зараз уже спостерігається 

значна активізація в цьому напрямі, причому не тільки в Україні, а й у Європі 

загалом. Свідченням цього є підготовка Консультативною радою 

європейських суддів висновку щодо ролі суду в забезпеченні уніфікації 

застосування права. 

І в зарубіжній, і у вітчизняній юридичній літературі питанням судової 

правотворчості та її результатам – джерелам права – приділено належну 

увагу. Зокрема, їх досліджували у своїх працях С. В. Боботов, 

О. М. Верещагін, П. О. Гук, М. І. Козюбра, Д. Д. Лилак, Б. В. Малишев, 

М. М. Марченко, Т. В. Росік, Є. В. Сем’янов, О. Ф. Скакун, Н. В. Стецик, 

С. П. Чередніченко, С. В. Черніченко, С. В. Шевчук та інші. Окрім того, у 

юридичній літературі висвітлено питання судової практики, зокрема у працях 
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В. Є. Беляневича, І. Ю. Богдановської, С. В. Бошно, С. М. Братуся, 

В. І. Вільнянського, П. А. Гука, Н. А. Гураленко, В. М. Жуйкова, В. І. Кисіля, 

О. М. Коростелкіної, Б. В. Малишева, Н. М. Пархоменко, С. П. Погребняка, 

П. М. Рабіновича, О. В. Соловйова, Д. Ю. Хорошковської, С. В. Шевчука та 

ін. 

Водночас лише незначна кількість робіт присвячена проблемам 

уніфікації судової практики. Це, наприклад, праці О. А. Беляневич, 

В. Валанчуса, Г. Кірхера, Л. А. Луць, Л. М. Москвич, Я. М. Романюка, 

М. І. Сірого та інших. 

Малодослідженими є, зокрема, питання юридичної природи уніфікації 

судової практики, розмежування її поняття з суміжними поняттями, 

виявлення її особливостей у різних типах правових систем, легалізації 

процедури її здійснення та техніко-технологічних вимог до неї. Потребують 

уточнення і питання юридичної природи судової практики та її поняття. 

Усе це й визначає актуальність теми дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана в межах планових тем кафедри теорії та філософії права 

Львівського національного університету імені Івана Франка «Актуальні 

питання правотворення та правозастосування в Україні» (2013–2015 рр., 

номер державної реєстрації 0112U003525); «Техніка та технологія юридичної 

практики» (2015–2017 рр., номер державної реєстрації 0015U003954). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

виявлення загальних закономірностей уніфікації судової практики, її 

особливостей у континентальному, загальному та міжнародному типі 

правових систем, а також у правовій системі України. 

Досягнення поставленої мети вимагало вирішення таких основних 

завдань: 

- узагальнити наукові позиції щодо юридичної природи судової 

практики, уніфікації судової практики; 

- уточнити природу судової практики; 
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- виявити ознаки уніфікації судової практики, уніфікованої судової 

практики; 

- сформулювати визначення понять «уніфікація судової практики» та 

«уніфікована судова практика»; 

- розмежувати поняття «уніфікація судової практики» із суміжними 

поняттями; 

- виокремити способи і стадії уніфікації судової практики; 

- виявити особливості уніфікації судової практики в 

континентальному, загальному, міжнародному типі правових систем; 

- розкрити особливості і проблеми уніфікації судової практики у 

правовій системі України; 

- розробити пропозиції щодо вдосконалення уніфікації судової 

практики в Україні. 

Об’єктом дослідження є уніфікація судової практики. 

Предметом дослідження є загальні закономірності уніфікації судової 

практики, її особливості в континентальному, загальному та міжнародному 

типі правових систем, а також у правовій системі України. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження є діалектичний підхід, логічні прийоми, загальнонаукові 

підходи та методи, а також спеціально-юридичні прийоми і засоби 

пізнання. 

Діалектичний підхід дав змогу розглядати уніфікацію судової практики 

як явище, що функціонує і розвивається. За допомогою логічних прийомів 

було сформульовано визначення понять «судова практика», «уніфікація 

судової практики», «уніфікована судова практика».  

Діяльнісний підхід, зокрема теорія діяльності, уможливив розгляд 

уніфікації судової практики як юридичної діяльності. Метод аналізу 

документів (один із соціологічних методів) застосовано під час аналізу 

юридичних актів: законів, судових рішень тощо. Завдяки системному 

підходу, а саме структурно-функційним прийомам, охарактеризовано основні 
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складові уніфікаційної діяльності: суб’єкти їх дії, результати, а також 

складено уявлення про уніфіковану судову практику як систему. 

Загальнотеоретичний метод дозволив виявити основні закономірності 

та особливості уніфікації судової практики, а порівняльно-правовий – подібні 

і відмінні її ознаки в континентальному, загальному, міжнародному типі 

правових систем. 

Прийоми і засоби техніко-юридичного аналізу дали змогу виявити 

основні техніко-технологічні параметри уніфікації судової практики, а 

прийоми правового прогнозування забезпечили формування уявлень про 

уніфіковану судову практику як про певні її юрисдикційні підсистеми, а 

також – можливість створення вітчизняної системи уніфікованої судової 

практики. 

Наукова новизна одержаних результатів. У вітчизняному 

правознавстві це дисертаційне дослідження є однією з перших 

загальнотеоретичних праць, у якій виявлено загальні закономірності 

уніфікації судової практики, її особливості в континентальному, 

загальному, міжнародному типі правових систем, а також у правовій 

системі України. 

Наукова новизна дослідження конкретизована в таких положеннях: 

уперше: 

- виявлено ознаки уніфікації судової практики: вона є різновидом 

правової уніфікації; її безпосередньою метою є забезпечення сталості й 

однотипності судової практики, а перспективною – забезпечення 

ефективного правосуддя, правозастосування загалом; здійснюється 

уніфікація судової практики спеціально уповноваженими на це суб’єктами 

судової системи (професійним суддею, суддями, колегіальними чи іншими 

компетентними органами судової системи); їх діяльність передбачена 

чинними джерелами права; вона є способом створення системи типових 

моделей кваліфікації чи\та інтерпретації права; основний спосіб уніфікації 

містить прийоми створення типових моделей кваліфікації права, а також 
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прийоми інтерпретації права; об’єктивуються результати уніфікації в 

рішеннях суду та інших судових актах; судові рішення та інші судові акти 

публікуються в офіційних друкованих виданнях (джерелах); призначенням 

уніфікації є створення єдиної системи уніфікованої судової практики. На 

основі цих ознак сформульовано визначення поняття «уніфікація судової 

практики» – це діяльність спеціально уповноважених суб’єктів судової 

системи, що спрямована на створення типових моделей кваліфікації чи/та 

інтерпретації права, їх об’єктивацію в судових рішеннях й інших судових 

актах та об’єднання в єдину систему; 

- виокремлено стадії уніфікації судової практики щодо створення 

типових моделей кваліфікації права: встановлення доцільності уніфікації 

судової практики та визначення її основних техніко-технологічних 

параметрів; створення типової моделі правової кваліфікації та вироблення 

правової позиції; фіксація її в судовому акті; доведення до відома 

відповідних суб’єктів права; 

- виокремлено стадії уніфікації судової практики щодо створення 

типових моделей інтерпретації права: встановлення обставин, що 

зумовлюють потребу у правотлумаченні; визначення способу (способів) 

тлумачення-з’ясування; визначення основних техніко-технологічних 

параметрів; створення правила-роз’яснення та відображення у правовій 

позиції; фіксація її в судових актах та доведення до відома відповідних 

суб’єктів права; 

- виявлено ознаки уніфікованої судової практики: вона є єдиною 

системою типових моделей; складається з типових моделей кваліфікації чи/та 

інтерпретації права; ці моделі об’єктивуються в судових актах і 

обов’язкового, і рекомендаційного характеру; судові акти публікуються в 

офіційних друкованих виданнях; вона має відповідати встановленим техніко-

технологічним вимогам; її метою є забезпечення сталості й однотипності 

судової практики, ефективності правосуддя, правозастосування загалом. На 

основі цих ознак сформульовано визначення поняття «уніфікована судова 
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практика» – це система типових моделей кваліфікації чи/та інтерпретації 

права, що об’єктивовані в судових актах і забезпечують сталість та 

однотипність судової практики, ефективність правосуддя, правозастосування 

загалом; 

- розроблено пропозиції щодо удосконалення уніфікації судової 

практики в Україні; 

удосконалено:  

- положення про природу судової практики; 

- положення про співвідношення поняття «уніфікація судової 

практики» із суміжними поняттями; 

- положення про особливості уніфікації судової практики в 

континентальному, загальному, міжнародному типі правових систем; 

набули подальшого розвитку:  

- визначення поняття «судова практика»; 

- положення про особливості та проблеми уніфікації судової 

практики в Україні. 

Практичне значення одержаних результатів. Положення, висновки 

та пропозиції дисертаційного дослідження можна використати: 

у науково-дослідницькій сфері – для подальшого розвитку вітчизняної 

загальної теорії права, зокрема теорії прецедентного права; 

у юридичній практиці – для вдосконалення національної судової 

системи, зокрема в частині забезпечення однотипної та сталої судової 

практики, підвищення ефективності правосуддя; 

у навчальному процесі – під час викладання навчальних дисциплін: 

«Загальна теорія права», «Нормотворча техніка», галузевих юридичних 

навчальних дисциплін; для підготовки підручників, посібників, методичних 

матеріалів і для студентів, і для суддів та представників інших правових 

професій.  

Апробація результатів дисертації. Дисертація виконана й обговорена 

на кафедрі теорії та філософії права Львівського національного університету 
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імені Івана Франка. Основні положення і висновки дисертації доповідались 

на науково-практичних конференціях: ХХІ звітній науково-практичній 

конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» 

(м. Львів, 12–13 лютого 2015 р.); ХХІІ звітній науково-практичній 

конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» 

(м. Львів, 4–5 лютого 2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Юридичні науки: проблеми та перспективи» (м. Запоріжжя, 24–

25 червня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні» (м. Харків, 

15–16 липня 2016 р.); IV Міжнародній науково-практичній конференції 

«Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» (м. Одеса, 14–

15 жовтня 2016 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження 

відображено в 10 публікаціях, з яких п’ять статей опубліковано у фахових 

наукових виданнях, зокрема одна в зарубіжному, та п’яти тезах у збірках 

доповідей науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, які об’єднують 10 підрозділів, висновків та списку 

використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 201 сторінок, 

зокрема 176 сторінок основного тексту, список використаних джерел 

(278 найменування) займає 25 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

УНІФІКАЦІЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Стан наукової розробки досліджуваної проблеми у вітчизняній 

та зарубіжній літературі  

 

У процесі реформування судової системи України постало питання не 

тільки вдосконалення її структури, а й створення відповідних засобів та умов 

для ефективного правосуддя. Серед таких є й уніфікація судової практики, 

яка покликана забезпечити належне правозастосування, створити рівні умови 

перед законом для всіх учасників суспільних відносин. 

Питання уніфікації судової системи не є новим для будь-яких світових 

судових систем. Виникло воно відразу ж, як тільки була створена відповідна 

кількість судових рішень, а відтак постала потреба їх систематизації та 

забезпеченні одноманітності в процесі застосування права. 

Пізніше питання уніфікації розглядали і у зв’язку з реалізацією 

правотворчих функцій судами та створення судових прецедентів (джерел 

права); забезпеченням єдності судової практики; здійсненням судової 

діяльності; реалізацією судової влади; правозастосовними та 

правотлумачними функціями судової системи; узагальненням судової 

практики тощо.  

Отже, й аналіз сучасної зарубіжної і вітчизняної літератури варто 

розмежовувати на кілька напрямів: аналіз позицій щодо уніфікації судової 

практики пов’язаний з дослідженням судової правотворчості та джерел 

права; аналіз судової діяльності та суміжних з уніфікацією явищ; аналіз 

досліджень, пов’язаних власне з уніфікацією судової практики. 

Якщо аналізувати позиції, висловлені в юридичній літературі щодо 

судової правотворчості, то насамперед слід назвати праці С. В. Боботова [19], 

О. М. Верещагіна [31], П. О. Гука [52], М. І. Козюбри [93], Д. Д. Лилака 
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[116], Б. В. Малишева [132], М. М. Марченка [138], Є. В. Сем’янова [208], 

О. Ф. Скакун [214], Н. В. Стецика [224], С. П. Чередніченка [256], 

С. В. Черніченка [257], С. В. Шевчука [259], Т. В. Росік [201]. 

Окремі питання судової практики, як джерела права, висвітлювались у 

працях І. Ю. Богдановської [21], С. В. Бошно [22], П. А. Гука [53], 

Н. А. Гураленко [54], В. М. Жуйкова [69], О. М. Коростєлкіної [103], 

Б. В. Малишева [133], Н. М. Пархоменко [164], П. М. Рабіновича [187], 

О. В .Соловйова [187], Д. Ю. Хорошковської [249], С. В. Шевчука [259]. 

Ті чи інші питання судової практики, способи її уніфікації 

висвітлювались і в роботах щодо юридичної, зокрема судової, діяльності та її 

результатів – судових актів, таких авторів: Т. В. Апарової [7], А. Барака [9], 

М. В. Вітрука [34], Д. С. Власова [38], М. А. Власенка [37], М. М. Вопленка 

[39], С. Д. Гусарєва [56], В. М. Карташова [83], Д. В. Кухнюка [109], 

В. В. Лазарева [111], В. І. Леушина [115], М. Б. Рісного [191], В. В. Сердюка 

[210], В. Г. Степанкова [221], С. Г. Стеценка [222], Г. О. Христової [250] та 

ін. 

Низка праць присвячена безпосередньо судовій практиці, зокрема і в 

галузевій юриспруденції: О. А. Беляневич [12], С. М. Братуся [23], 

С. І. Вільнянського [33], А. І. Дрішлюка [63], С. С. Зміївської [75], 

В. І. Кисіля [89], С. В. Ломакіної [118], А. М. Ножкіної [158], 

С. П. Погребняка [169], Д. Ю. Радиш [189] та ін. 

Небагато праць присвячено власне уніфікації судової практики: 

Д. Байєра [8], О. А. Беляневич [13], В. Валанчуса [26], 

М. Й. Вільгушинського [36], Г. Кірхера [90], Л. А. Луць [127], Л. М. Москвич 

[151], Я. М. Романюка [200], М. І. Сірого [212]. 

У контексті теми нашого дослідження варто зазначити, що важливим 

етапом розвитку поняття і питань про природу такого явища, як судова 

практика, стало видання відомої праці за редакцією С. М. Братуся «Судова 

практика в радянській правовій системі» (1975). Звичайно, у юридичній 

літературі зазначається, що питання судової практики були відомі і до появи 
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цієї роботи, але в ній вперше здійснено систематизацію позицій щодо 

поняття судової практики, проаналізовано його юридичну природу. І хоча в 

цей період ще не була утверджена одностайна позиція щодо поняття і 

природи судової практики, підходи до цих питань було розмежовано на три 

напрями: судова практика – це діяльність судів; судова практика – це 

результат діяльності; судова практика – це діяльність судів та її результат. 

Було визначено основну проблематику, шляхи і напрями подальших 

досліджень. 

Наступним етапом (1999–2000) розвитку питань судової практики стає 

полеміка щодо правотворчих повноважень вищих судів, щодо судової 

правотворчості. Ті та інші питання висвітлювали О. М. Верещагін, П. О. Гук, 

М. І. Козюбра, М. М. Марченко, Є. В. Сем’янов, О. Ф. Скакун, С. В. Шевчук 

та ін. 

У більшості випадків висловлювались міркування про необхідність 

надання таких повноважень органам конституційного правосуддя та вищим 

судам. Водночас у працях Ж.-Л. Бержеля, Р. Давіда, Р. Леже, К. Осакве та 

інших західних авторів питань про наявність нормотворчих повноважень в 

органів конституційного правосуддя та, за деяких обставин, у вищих судів 

практично не поставало. 

Наступним кроком у розвитку цієї проблематики є актуалізація питань 

щодо судової практики як джерела права. Дискусії у цьому напрямі тривають 

досі, оскільки немає одностайності щодо того, чи може бути судова практика 

джерелом права і за яких обставин; чи джерелом права є судовий прецедент, 

якщо так, то який з його різновидів (правотворчий, правозастосовний чи 

правотлумачний). Виникають питання і про можливість використання 

прецеденту як джерела права в континентальному типі правових систем, і чи 

може він бути самостійним джерелом права, чи виконує тільки 

факультативну роль. Ці та інші питання висвітлено у працях 

І. Ю. Богдановської, С. В. Бошно, П. О. Гука, Б. В. Малишева, 

Н. М. Пархоменко, Д. Ю. Хорошковської, С. В. Шевчука та інших науковців. 
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Одним із важливих напрямів дослідження цієї проблематики є розвиток 

ідеї про судову діяльність та її результати. Зокрема, ці питання висвітлювали 

М. М. Вопленко, С. Д. Гусарєв, В. І. Леушин, В. М. Карташов, В. В. Сердюк 

та ін. У процесі наукових досліджень щодо судової практики були 

поглиблені і питання про судовий розсуд (угляд). Ці питання досліджували 

А. Барак, М. Б. Рісний та ін.  

Водночас більш глибоко досліджували питання про правоположення, 

які містяться в рішеннях органів конституційного правосуддя чи вищих судів 

загальної або спеціальної юрисдикції (В. В. Лазарев, Д. В. Кухнюк, 

М. В. Вітрук та ін.), а також про правові позиції (Д. С. Власов, 

В. Г. Степанков та ін.). Аналізували питання і про природу судових актів 

(Г. О. Христова, С. В. Шевчук та ін.).  

Паралельно із згаданими напрямами велись дослідження і щодо 

судової практики як самостійного явища (В. Е. Беляневич, С. М. Братусь, 

С. І. Вільнянський, С. С. Зміївська, В. І. Кисіль, С. П. Погребняк, 

Д. Ю. Радаш та ін.). Ці дослідження здійснювали представники науки і 

загальної теорії права, і галузевої юриспруденції. 

І хоча досі єдності поглядів щодо поняття судової практики не 

досягнуто, все-таки було акцентовано увагу на необхідності чіткого 

розмежування між поняттям «судовий прецедент» як джерело права та 

правозастосовними і правотлумачними прецедентами, які й складають 

судову практику. 

Окрім того, на сучасному етапі чітко визначено, що судовий прецедент 

як джерело права властивий не лише правовим системам загального типу, а й 

континентального. Як, втім, і правозастосовні та правотлумачні прецеденти, 

які не мають нормативно-джерельного характеру. 

Питанням уніфікації судової практики в юридичній літературі 

приділено незначну увагу, це, зокрема, праці О. А. Беляневич, Д. Байєра, 

В. Валанчуса, Г. Кірхера, Л. А. Луць, Л. М. Москвич, Я. М. Романюка, 

М. І. Сірого. 
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І якщо для правових систем континентального, загального, 

міжнародного типу це питання є значною мірою дослідженим, а також 

формалізованим у джерелах права, то для України досі є «поле» для 

полеміки. І це не дивно, тому що законодавець дотепер використовує терміни 

«єдність судової практики», «однакове застосування права», «узагальнення 

судової практики». 

При цьому варто зазначити, що такий спосіб уніфікації судової 

практики, як узагальнення, не використовують суди континентального, 

загального, міжнародного типу правових систем. Зазвичай типові моделі 

(типові рішення) формуються в процесі розгляду справи суддями (судами), 

які наділені відповідними повноваженнями. Вони створюються за умов, які 

чітко визначені чинними джерелами права чи іншими юридичними актами. 

Ці рішення публікуються і доводяться до відома суб’єктів правовідносин (чи 

суб’єктів права загалом). 

Тому виникає потреба в дослідженні такого явища, як уніфікація 

судової практики, уточненні поняття «судова практика», формулюванні 

поняття «уніфікація судової практики», виявленні природи цього явища, його 

особливостей у правових системах континентального, загального, 

міжнародного типу та в Україні. 

Окрім цього, потребують з’ясування питання техніко-технологічних 

вимог щодо уніфікації судової практики; виокремлення стадій цієї 

діяльності; встановлення співвідношення із правозастосуванням та 

правотлумаченням; виявлення прийомів і засобів, за допомогою яких 

здійснюється уніфікація; закріплення їх у регламентарному акті (до 

прикладу, правилах); формування рекомендацій щодо внесення змін до 

чинного законодавства з метою забезпечення ефективності правосуддя, 

правозастосування загалом. 
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1.2 Методологія дисертаційного дослідження 

 

Правильність використання методології дослідження, як відомо, 

забезпечує достовірність отриманих даних. 

У науковій літературі не сформовано єдиного бачення щодо поняття 

методології, зокрема методології правознавства. 

Як зазначають деякі автори, методологія є вченням про структуру, 

логічну організацію, методи, засоби діяльності дослідника, що 

використовується в процесі пізнання досліджених ним явищ [86, с. 433]. 

У філософії під методологією розуміють тип раціонально-рефлексивної 

свідомості, що спрямований на вивчення, удосконалення та конструювання 

методів у різних сферах духовної та практичної діяльності [155, с. 553]; а 

також сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в якійсь науці; 

вчення про методи пізнання і перетворення дійсності [247, с. 289]. 

Поняття методології, як стверджують деякі автори, має два основні 

значення. Згідно з першим вона трактується як система способів та прийомів, 

що застосовуються в тій чи іншій сфері діяльності; вчення про цю систему чи 

загальну теорію методу. А тому методологію ці автори трактують як 

філософське вчення про систему методів наукового пізнання і перетворення 

реальної дійсності, а також – вчення про застосування принципів, категорій, 

законів діалектики та науки до процесу пізнання і практики в інтересах 

набуття нових знань [10, с. 289]. Інші автори стверджують, що сучасна 

методологія науки – це система принципів і способів організації побудови 

теоретичної та практичної діяльності, а також вчення про цю систему  

[61, с. 10].  

Водночас у літературі зазначено, що для конкретних наук методологія є 

сукупністю методів і засобів, спрямованих на вирішення конкретних завдань 

[163, с. 12]. 

На переконання Д. А. Керімова, методологія – явище інтегральне, яке 

поєднує в собі низку компонентів: світогляд та фундаментальні 
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загальнотеоретичні концепції, всезагальні філософські закони та категорії, 

загальні та спеціально-наукові методи [87, с. 12]. 

У юридичній літературі також по-різному інтерпретують методологію 

правознавства. Так, Ю. М. Оборотов та К. В. Горобець під методологією 

правового пізнання розуміють систему засобів, прийомів та інструментів 

осмислення права або окремих правових явищ [28, с. 460]. 

Під методологією юридичної науки П. М. Рабінович розуміє систему 

підходів, методів і засобів науково-юридичного дослідження, а також вчення 

про їх використання в пізнанні праводержавних закономірностей [185, 

с. 213]. 

Однак важливими є не тільки підходи, методи і засоби пізнання 

правових явищ, а й соціально значущі знання про них та організація їх у 

певну систему. Тому варто погодитись з тим, що, окрім методів та засобів, 

методологія охоплює й концептуальні підходи, теорію методу і методику 

пізнання правових явищ, а предмет відповідної наукової галузі – специфічні 

лише для цієї науки методи [121, с. 24–25]. 

Вибір підходів, методів та засобів пізнання в межах цього дисертаційного 

дослідження зумовлений його предметом: основними загальними 

закономірностями уніфікації судової практики, її особливостями в 

континентальному, загальному, міжнародному типі правових систем та в 

Україні. Оскільки аналіз будь-якого об’єкта потребує застосування адекватних 

його природі методів та засобів, а предмет визначив їх частку в межах методу, 

то основою методології дослідження є діалектичний підхід, логічні прийоми, 

загальнонаукові та спеціально-юридичні методи і засоби пізнання. 

Діалектичний підхід є визначальним для методології нашого 

дослідження. Центром його є теорія розвитку. Як зазначено у філософській 

літературі, у сучасному розумінні – це наука про універсальні закони руху і 

розвитку природи, суспільства і мислення [247, с. 106]. 

Важливу роль у структурі діалектичного підходу відіграють категорії 

та закони діалектики. Основними категоріями юридичної діалектики є 
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причина і наслідок, одиничне і загальне, зміст і форма, необхідність і 

випадковість. 

Діалектика є вченням про розвиток як безкінечний, постійний, 

суперечливий процес; розвиток розглядається як рух у певному напрямку, як 

поступовий, вихідний рух. 

Такий підхід дав змогу виявити закономірності судової практики та її 

уніфікації як явища, що функціонує і розвивається. 

Такі принципи діалектики, як всебічність, об’єктивність, конкретність і 

повнота пізнання та логічні прийоми пізнання, зокрема аналіз і синтез, 

індукція і дедукція, узагальнення тощо, супроводжували весь процес 

дисертаційного дослідження. 

Використання логічних прийомів сприяло формулюванню понять 

«судова практика», «уніфікація судової практики», «уніфікована судова 

практика». 

Серед загальнонаукових підходів особливу увагу було приділено теорії 

діяльності, зокрема юридичної діяльності. Діяльнісний підхід визначає 

основну засаду: завдяки діяльності суб’єктів суспільного життя суспільство 

існує як цілісне явище. 

Діяльність трактується як спосіб існування людей, здатність людини 

вносити зміни у дійсність; як форма ставлення людей до дійсності, в процесі 

якої відбувається не лише адаптація, але й зміна середовища. 

Правову діяльність у цьому контексті розуміють як соціально значущі 

дії суб’єктів у правовій сфері, а юридичну діяльність – як передбачену 

нормативно-правовими приписами поведінку суб’єктів права. Серед 

різновидів цієї діяльності виокремлюють правотворчу, правозастосовну, 

правотлумачну. 

Судова діяльність аналізується і як правотворча (за умови, 

передбаченої в законодавстві), і як правозастосовна, і як правотлумачна. 

Отже, у межах теорії юридичної діяльності виокремлюють такий її 

різновид, як судова діяльність. Ця категорія є основою для визначення 
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поняття уніфікації судової практики, яка характеризується саме як діяльність 

уповноважених суб’єктів судової системи. Звичайно, важливим є також 

поняття структури діяльності, зокрема юридичної, а саме: взаємозв’язки між 

суб’єктами, об’єктами, результатом, засобами і метою. 

Основною структурною одиницею діяльності, як відомо, є дія – вона 

спрямована на досягнення мети. 

Юридична діяльність є різновидом соціальної діяльності, яку 

визначають як сукупність соціально значущих дій суб’єктів. 

У цьому дослідженні діяльнісний аналіз дав змогу виявити статус 

суб’єктів судової системи, які здійснюють уніфікацію судової практики, а 

також її результат – уніфіковану судову практику. Окрім цього, 

охарактеризовано дії суб’єктів уніфікації, які спрямовуються на створення 

типових моделей кваліфікації чи\та інтерпретації права. Цей підхід дозволив 

охарактеризувати способи, за допомогою яких здійснюється уніфікація та 

досягається її результат, а також визначити її мету – досягнення ефективності 

правосуддя, правозастосування загалом. 

Діяльнісний підхід дозволив розмежувати правотворчу, 

правозастосовну і правотлумачну судову діяльність, що було необхідно для 

виявлення закономірностей нормативно-правової уніфікації та уніфікації 

судової практики і їх розмежування.  

Використання логічних прийомів дало змогу сформулювати поняття 

«судова практика», «уніфікація судової практики», «уніфікована судова 

практика», сприяло виокремленню основних видів правової уніфікації 

(зокрема, нормативно-правової уніфікації та уніфікації судової практики). 

Акцентовано увагу на тому, що уніфікацію судової практики складають 

правозастосовна і правотлумачна уніфікація. 

Серед загальнонаукових методів пізнання застосовано системний і 

соціологічний. Соціологічний метод дозволив проаналізувати уніфікацію 

судової практики на рівні соціальних фактів, при цьому застосовувався 
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аналіз документів, зокрема джерел права та судових актів, що містять моделі 

кваліфікації чи\та інтерпретації права. 

Як відомо, у соціології документом вважається носій будь-якої 

інформації, зафіксованої у друкованих чи рукописних текстах, на фотоплівці 

та інших засобах фіксації [232, с. 325–326]. 

Залежно від статусу документального джерела виокремлюють офіційні 

та неофіційні документи [271, с. 211]. 

До офіційних документів належать і статистичні [270, с. 486]. 

У дисертаційному дослідженні проаналізовано закони та інші джерела 

права (зокрема, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 

2 червня 2016 р. № 1402-VIII, Цивільний процесуальний кодекс України, 

Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного 

судочинства України, Кримінальний процесуальний кодекс України) з 

метою виявлення положень, у яких зафіксовано терміни, поняття «судова 

практика», «уніфікація судової практики» тощо; встановлено вимоги щодо 

діяльності з уніфікації, техніко-технологічні вимоги як до уніфікаційної 

діяльності, так і її результату – уніфікованої судової практики. 

Проаналізовано в роботі і міжнародні правові акти, зокрема конвенції, а 

також статути, регламенти міжнародних судів, арбітражних органів тощо, 

а також законодавство зарубіжних країн, зокрема конституції, закони 

Німеччини, Франції, Англії, США тощо. Здійснювався аналіз і низки 

рішень вищих судів, а в континентальному типі – органів конституційного 

правосуддя. 

Під час аналізу було виявлено типові моделі кваліфікації чи\та 

інтерпретації права. Також проаналізовано судові звіти та результати 

узагальнення судової практики в Україні. 

Системний підхід дав змогу трактувати результат уніфікації судової 

практики як систему типових моделей кваліфікації чи\та інтерпретації права, 

що об’єктивовані в судових актах, а також встановити структуру 

уніфікованої судової діяльності: суб’єкти, наділені відповідними 
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повноваженнями, їхні дії щодо створення типових моделей кваліфікації чи\та 

інтерпретації права; результат цих дій – уніфікована судова практика. 

У науковій літературі під системним методом розуміють сукупність 

загальнонаукових методологічних принципів та способів дослідження, які 

зорієнтовані на розкриття цілісності об’єкта як системи [10, с. 108]. 

У літературі наведено різні підходи до класифікації систем, а відтак 

виокремлено і різноманітні їх види: матеріальні системи (природні і штучні) 

та абстрактні. Природні поділяються на астрокосмічні і планетарні; фізичні і 

хімічні; штучні і технічні, організаційно-економічні. Абстрактні системи 

поділяють на описові (логічні) і символічні (матеріальні): статичні, 

динамічні, квазістатичні та органічні. До органічних відносять і соціальні 

системи, які характеризуються наявністю внутрішньої організації – 

структури [219, с. 117–151]. Як зазначається в юридичній літературі, для 

виявлення системних зв’язків правових явищ використовується теорія систем 

та заснований на ній системно-структурний метод [231, с. 397]. 

Під системою розуміють цілісну сукупність (комплекс) закономірно 

впорядкованих, взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів. Елементи 

групуються у відносно самостійні частини, які можуть групуватись і з інших 

явищ, що необхідні для забезпечення внутрішньої єдності системи як цілого. 

Кількість частин та тип їх взаємодії дозволяє реалізувати здатність системи 

до саморозвитку, незалежність від інших систем, визначається її 

спрямованістю на досягнення мети. Мета визначається як бажаний результат, 

який має бути досягнутий у процесі функціонування системи [122, с. 10]. 

Такою метою для уніфікованої судової практики як системи є «єдність 

системи судоустрою, яка забезпечується, зокрема, і єдністю судової 

практики» (ст. 17 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). 

Основними прийомами системного аналізу були структурні і функційні 

прийоми та засоби пізнання, які використовувались у цьому дисертаційному 

дослідженні: система, структура, структурні частини. Це дозволило, як було 

зазначено вище, виокремити основні структурні складові уніфікаційної 



21 
 

судової діяльності: суб’єкт, уніфікаційні дії, результат (уніфікована судова 

практика); виокремити структурні частини судової практики, які, зокрема в 

Україні, поділяються за юрисдикціями: судова практика Верховного Суду, і 

донедавна – судова практика вищих спеціалізованих судів, а також за 

предметом регулювання (повноваженнями судів): судова практика з 

цивільних, адміністративних, господарських, кримінальних справ. 

Водночас було виявлено, що на сучасному етапі ще не сформована 

єдина національна система уніфікованої судової практики, яка об’єднала б 

усі ці підсистеми (складові єдиної системи судової практики). Хоча 

перспективи для їх утворення закладено в Законі України «Про судоустрій 

і статус суддів» від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII, де основні повноваження 

у цій сфері покладено на Верховний Суд, а тому можна прогнозувати 

формування уніфікованої судової практики як єдиної національної 

системи. 

Серед спеціально-юридичних методів було використано порівняльно-

правовий та загальнотеоретичний. 

У процесі порівняльно-правового аналізу застосовано прийоми і засоби 

пізнання правових явищ, за допомогою яких виявляються подібні і відмінні 

ознаки. 

Порівняльно-правовий метод, як зазначено в юридичній літературі, 

використовують для визначення класифікаційних, типологічних та 

порівняльно-контрастних характеристик [171, с. 20–30]. Застосування цього 

методу дозволило виявити особливості уніфікації судової практики в 

континентальному, загальному та міжнародному типі правових систем, які 

проявляються у повноваженнях суб’єктів, способах створення типових 

моделей кваліфікації чи\та інтерпретації права, їх об’єктивації, техніко-

технологічних параметрах тощо. Це дозволило порівняти уніфікацію судової 

практики у цих типах, виявити проблеми, які виникають при створенні 

відповідних умов для проведення належної уніфікації в Україні, з 

використанням всіх необхідних техніко-технологічних параметрів; 
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запозичити позитивний досвід у створенні уніфікованої судової практики для 

забезпечення ефективності правосуддя. 

Провідним для цього дослідження був загальнотеоретичний метод – 

спосіб пізнання правових явищ, що складаються із системи прийомів, за 

допомогою яких виявляються загальні закономірності їх виникнення, 

функціонування та розвитку [125, с. 9]. Як відомо, такий метод охоплює 

такі прийоми: збирання і вивчення одиничних фактів; індукція; сходження 

від конкретного до абстрактного; системно-структурні прийоми; 

сходження від абстрактного до конкретного [125, с. 13]. За певних умов до 

цього переліку додають й інші прийоми, що зумовлено метою конкретного 

дослідження та предметом загальної теорії держави і права. 

У юридичній літературі під предметом загальної теорії права, як 

відомо, розуміють загальні закономірності виникнення, функціонування та 

розвитку державно-правових явищ. Однак П. М. Рабінович наголошує, що 

предметом загальної теорії права і держави є універсальні (загальні) , 

специфічні закономірності [185, с. 211]. Праводержавні закономірності він 

трактує як об’єктивний, необхідний, суттєвий і за певних умов сталий 

зв’язок праводержавних явищ між собою, а також з іншими соціальними 

феноменами, котрий безпосередньо зумовлює і формує якісну визначеність 

цих явищ, яка проявляється в їхніх юридичних властивостях  

[1857, с. 208]. 

Важливим прийомом пізнання є й формалізація, яка дозволяє 

абстрагуватись від конкретного змісту явищ дослідження та узагальнити 

знання про них на підставі подібності форм. Формалізація є способом 

узагальнення, абстрагування форми від змісту. 

Окрім відповідних прийомів пізнання, застосовано і засоби, які 

займають важливе місце в понятійному апараті загальної теорії права. У 

межах цього дослідження це такі поняття: «юридична практика», «судова 

практика», «правотворчість», «правозастосування», «правотлумачення», 

«норма права», «нормативно-правовий припис», «індивідуальний» та 
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«інтерпретаційний» припис, «судові акти» (рішення суду), «акти 

застосування права», «інтерпретаційно-правові акти», «юридична 

діяльність», «судова діяльність». Ці поняття покладено в основу 

дослідження уніфікації судової практики. Водночас цей понятійний апарат 

було доповнено новими поняттями: «уніфікація судової практики», 

«уніфікована судова практика». 

Метод загальної теорії права дозволив виявити основні 

закономірності уніфікації судової практики. Зокрема, це такі властивості, 

як: здійснення цієї діяльності компетентними суб’єктами, що спеціально 

уповноважені на це; наявність основного способу уніфікації судової 

практики – прийоми створення типових моделей кваліфікації чи\та 

інтерпретації права; їх об’єктивація в судових актах та опублікування у 

спеціальних друкованих джерелах; її спрямованість на забезпечення 

правової стабільності та ефективності правосуддя; створення певних 

систем таких моделей в процесі розгляду кримінальних, цивільних, 

адміністративних, господарських справ. Цей спосіб дав змогу виявити і 

специфічні закономірності континентального, загального і міжнародного 

типу правових систем. 

У процесі дисертаційного дослідження застосовувалися й прийоми і 

засоби техніко-юридичного аналізу, а саме: юридична термінологія, 

юридична конструкція, засоби документального оформлення. 

Окрім того, розкрито зміст термінів «судова практика», «єдність 

судової практики», «однакове застосування норм матеріального та 

процесуального права», «судовий прецедент» тощо. 

У роботі проаналізовано питання щодо втілення законодавчих 

юридичних конструкцій через типові моделі кваліфікації чи\та 

інтерпретації права, правозастосовних і правотлумачних конструкцій при 

створенні таких моделей. Виникала низка питань і щодо структурної 

організації судового рішення, в якому містяться типові моделі кваліфікації 

чи\та інтерпретації змісту. 



24 
 

Усе це було необхідно для виявлення техніко-технологічних 

параметрів судових актів, у яких розміщуються типові моделі кваліфікації 

та інтерпретації права; недоліків, які допускаються при їх створенні, а 

також з метою формування техніко-технологічних вимог для створення 

уніфікованої судової практики в майбутньому. 

Мабуть, не можна обійти увагою й певні прогностичні елементи 

цього дослідження. 

У юридичній літературі висловлено міркування, що загальна теорія 

права має достатній досвід прогнозування і певний методологічний 

арсенал [231, с. 420], а в майбутньому і для юридичної науки, і для 

юридичної практики прогнозування мало б стати провідним напрямом 

наукових досліджень і галузевих наук, і загальної теорії права  

[231, с. 423]. 

На думку О. О. Гаврилова, який вивчав питання методології 

юридичного прогнозування, до прийомів прогнозування, що можуть 

застосовуватись у правознавстві, можна віднести: метод узагальненого 

сценарію, опитування експертів, математичні методи, методи аналізу 

соціальних факторів, правових структур та організацій, історико-правовий 

метод [41, с. 44–56]. 

Проте з розвитком комп’ютерних систем, зокрема й техніки загалом, 

правове прогнозування і правова кібернетика, мабуть, займуть більш 

важливе місце в системі правових знань та її методології. 

У межах нашого дослідження вдалося спрогнозувати можливість 

створення єдиної вітчизняної уніфікованої системи судової практики. 

Ці та інші положення викладено у пропозиціях щодо вдосконалення 

процесу уніфікації судової практики та створення її системи  – єдиного 

цілісного комплексу. 
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1.3 Юридична природа судової практики 

 

У сучасній юриспруденції підвищену увагу приділено категорії 

«судова практика», яка зайняла чільне місце в понятійно-категорійному 

апараті юридичної науки. Втім, у юридичній літературі донині тривають 

дискусії щодо юридичної природи цього явища, співвідношення поняття 

«судова практика» з поняттями «судова діяльність», «судовий прецедент» 

тощо, а також особливостей судової практики як різновиду юридичної 

практики. 

Щодо поняття юридичної практики у правознавстві існують різні 

позиції. Зокрема, В. В. Карташов виокремлює три основні напрями: 

ототожнення юридичної практики і юридичної діяльності (І. Я. Дюрягін, 

А. Герлох, В. Кнапп та ін.); їх розмежування та визначення юридичної 

практики як результату юридичної діяльності, об’єктивованого досвіду 

правової діяльності (С. С. Алексєєв, С. І. Вільнянський та ін.), інтерпретація 

юридичної практики як правової діяльності та сформованого на її основі 

досвіду (В. А. Баринцев, В. І. Леушин, В. П. Реутов та ін.) [160, с. 139]. 

Про різні підходи щодо поняття «юридична практика» говорить 

О. В. Малько, зокрема, як про юридичну діяльність, соціально-правовий 

досвід, юридичну діяльність разом із соціально-правовим досвідом. Водночас 

він зазначає, що більшість науковців схиляється до останнього із цих 

підходів, тому й сам трактує юридичну практику як діяльність компетентних 

суб’єктів з прийняття (тлумачення, застосування тощо) юридичних приписів, 

в єдності з набутим соціально-правовим досвідом [135, с. 197]. 

Ця позиція є ідентичною з поглядом В. В. Карташова. Подібною є 

також позиція В. І. Леушина, який стверджує про діалектичну єдність 

процесу правової діяльності та досвіду, наполягаючи на особливому місці в 

ньому досвіду правозастосування, тобто юридичній практиці у вузькому 

розумінні [115, с. 73]. Втім, він визначає юридичну практику також як 

діяльність з прийняття рішень про зміст прав та обов’язків учасників 
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правовідносин [115, с. 73]. І ці підходи не викликають здивування, адже у 

філософсько-правовій літературі цього періоду практика трактується як 

зумовлена специфікою суспільного буття, цілеспрямована, чуттєво-

предметна діяльність людей, змістом якої є перетворення природи і 

суспільства…[247, с. 404]; дія, діяльність, діяльнісне життя, досвід  

[246, с. 359].  

Щоправда, у більш сучасних філософських працях (зокрема у 

словниках) практику потрактовано як поняття філософського дискурсу, що 

використовується в різних контекстах. Зазначено, що це поняття в процесі 

еволюції не втрачало зв’язаності з людиною, її діяльністю [154, с. 321].  

У мовних словниках практика розуміється і як діяльність людей, і як 

набутий досвід [156, с. 662–663]. 

У юридичній літературі спостерігається намагання розмежувати 

поняття «діяльність» та «досвід» як самостійні явища. Так, С. С. Алексєєв 

зазначав, що юридична практика є об’єктивованим досвідом індивідуально-

правової діяльності компетентних органів (судів, інших органів застосування 

права), що складається в результаті застосування права під час вирішення 

юридичних справ. Він наголошував, що практика є результатом діяльності [4, 

с. 341]. Ідентично до цієї позиції під юридичною практикою одні автори 

(Ф. М. Раянов) розуміють об’єктивований досвід індивідуально-правової 

діяльності компетентних органів [190, с. 290], інші – об’єктивований 

соціально-правовий досвід, що нагромаджений в процесі здійснення сукупної 

правової діяльності (правотворчої, правозастосовної, інтерпретаційної)  

[43, с. 394].  

У вітчизняній юридичній літературі переважають також два останні 

підходи щодо поняття юридичної практики, хоча більш затребуваною стає 

позиція, що юридична практика – це сукупність певних стійких і 

об’єктивованих результатів юридичної діяльності, а тому є потреба 

розрізняти юридичну діяльність та юридичну практику як окремі явища, 

незважаючи на їхній взаємозв’язок [133, с. 23].  
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Утім, є й прихильники позиції, що юридична практика має і 

динамічний (діяльність), і статичний (результат діяльності) елементи [130, 

с. 493]. Це зумовило потребу з’ясувати зміст поняття «юридична діяльність» 

та його співвідношення з поняттям «юридична практика». Хоча в юридичній 

літературі і саме поняття «юридична діяльність» розмежовують з поняттям 

«правова діяльність». 

Під правовою діяльністю розуміють вид соціальної діяльності [218, 

с. 184], сукупність дій, операцій та вчинків, спрямованих на досягнення єдиної 

мети [108, с. 14], сукупність дій, що охоплені єдиним задумом (метою) та 

забезпечують досягнення фактичного результату, змістом якого є доцільні 

зміни і перетворення соціально-правової дійсності [133, с. 393] тощо. 

С. Д. Гусарєв під правовою діяльністю пропонує розуміти один з видів 

соціальної діяльності, що здійснюється суб’єктами права з використанням 

правових засобів і з метою отримання правового результату, внаслідок чого в 

процесі функціонування суспільних відносин відбувається створення права, 

його розвиток та матеріалізація [55]. При цьому С. Д. Гусарєв розрізняє 

правову та юридичну діяльність. Останню трактує як вид правової 

діяльності, що здійснюється у сфері права юристами на професійній основі з 

метою отримання правового результату, задоволення потреб та інтересів 

соціальних суб’єктів відповідно до вимог права [56, с. 85]. 

Інші автори не заперечують того, що юридична діяльність є різновидом 

соціальної, проте вважають це поняття самостійним (а не видовим щодо 

поняття правової діяльності) і трактують як систему юридично значущих, 

законодавчо регламентованих дій та операцій, що спрямована на задоволення 

публічних і приватних інтересів (В. Є. Протасова, І. В. Бенедик) (див. [252, 

с. 391]). 

Втім, у юридичній літературі висловлюється також міркування про те, 

що набір відповідних ознак дозволяє виокремити юридичну діяльність серед 

інших правових явищ, зокрема щодо юридичної практики та правової 

діяльності. Це такі ознаки: опосередкованість правом, наявність відповідної 
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системи дій, операцій; цілеспрямованість, зв’язаність дій та результату, 

спричинення юридичних наслідків тощо. 

Водночас варто погодитись, що юридична діяльність є різновидом і 

соціальної, і правової діяльності, а тому їй властиві як загальні для них 

ознаки, так і спеціальні – характерні тільки для юридичної діяльності. 

Водночас поняття юридичної діяльності як системи дій та операцій, що 

спрямована на задоволення інтересів суб’єктів права, потрібно відрізняти від 

поняття юридичної практики як сукупності її об’єктивованих результатів. Це 

розмежування дає змогу належно охарактеризувати таке явище, як судова 

практика, яка є різновидом юридичної практики. 

У юридичній літературі висловлено різні міркування і щодо критеріїв 

виокремлення видів юридичної практики, і щодо самих різновидів. 

Так, за характером і способом перетворення суспільних відносин 

виокремлюють правотворчу, правозастосовну та інтерпретаційну юридичну 

практику; за суб’єктами – законодавчу, виконавчу, судову, нотаріальну, 

слідчу та інші; за функціями – регулятивну й охоронну [136, с. 197–198] 

тощо. 

Отже, за суб’єктним критерієм серед видів юридичної практики 

виокремлюють і судову. 

У юридичній літературі судову практику трактують по-різному. У 

деяких тлумачних словниках з теорії права зазначено, що судова практика – 

це діяльність судів із застосування законодавства під час розгляду цивільних, 

кримінальних, адміністративних, господарських та інших справ. Водночас 

наголошено, що матеріали узагальнення й аналізу судової практики часто 

застосовуються для вдосконалення роботи судів та розвитку законодавства 

[76, с. 90]. 

У вузькому значенні під судовою практикою розуміють опрацьовані у 

процесі судової діяльності «правові положення», які характеризуються 

деяким ступенем узагальненості, загальновизнаності та обов’язковості 

[19,с. 108]. 
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Дехто з науковців вказує на тісний зв’язок між судовою практикою та 

правим звичаєм [168,с. 99]. У юридичній літературі висловлюється позиція 

щодо судової практики як рішень судів у конкретних справах, які мають 

правові зразки одноманітного та багаторазового застосування і тлумачення 

правових норм [166, с. 119]. 

Судову практику трактують також як діяльність, яка реалізується 

органами судової влади (системою судів різних інстанцій і суддями) з метою 

здійснення правосуддя (формування судження щодо застосування норм 

права щодо обставин об’єктивної реальності), яка здійснюється в певних 

процесуальних формах, регламентованих законодавством і правовим звичаєм 

і в результаті якої вирішується завдання правосуддя [151, с. 158–159]. 

Т. В. Росік під судовою практикою розуміє особливий різновид 

юридичної діяльності, що реалізується уповноваженими суб’єктами на 

національному та міжнародному рівні у встановленому законом порядку з 

метою здійснення правосуддя чи офіційного тлумачення правових норм, 

результатом якої є прийняття відповідного судового акта, що закріплює 

правоположення [201, с. 9].  

У своєму дисертаційному дослідженні Т. В. Росік проаналізувала 

становлення наукових поглядів щодо судової практики. Мабуть, варто 

погодитися з позицією автора, що самостійним об’єктом правого наукового 

пізнання судова практика стає в період XIX–XX ст., зокрема ці питання 

висвітлювали Г. Ф. Шершеневич, М. М. Коркунов, І. В. Михайловський та ін. 

У радянській правовій науці другої половини XX ст. питанням судової 

практики було присвячено чимало монографічних досліджень, особливе 

місце займає збірка «Судова практика у радянській правовій системі» (1975). 

Щодо самого поняття «судова практика», то існували різні погляди його 

тлумачення. З уваги на це під час дискусій було вироблено таке трактування: 

судова практика – це судова діяльність, пов’язана з формуванням 

правоположень, і результати цієї діяльності, тобто правоположення [226], або 

це всі судові рішення.  



30 
 

Дискусії на цю тему тривають донині, особливо в контексті визнання 

чи невизнання судової практики джерелом права, і, як правильно зазначає 

Т. В. Росік, сьогодні спостерігається вплив західноєвропейських наукових 

доктрин [201, с. 35] на цю полеміку.  

Втім, чимало вчених вважає, що визнання за судами правотворчих 

повноважень суперечить поділу влади [153, с. 34].  

На думку О. М. Коростєлкіної, відповідь на запитання «чи є судова 

практика джерелом права?» міститься в особливостях судової системи та її 

належності до відповідного типу правової системи [103, с. 8]. 

Так, в англо-американському типі правових систем серед обов’язкових 

джерел права виокремлюють судовий прецедент (прецедентне право), а до 

необов’язкових (ненормативних) відносять судову практику – сукупність 

рішень судів усіх рівнів, що не створюють судових прецедентів [162, с. 188–

189]. Хоча К. Осакве вважає, що це розмежування властиве і романо-

германському типу правової системи, але природа судового прецеденту в 

цьому типі є іншою. 

Ж.-Л. Бержель висловлює окрему думку щодо справедливості 

твердження стосовно того, що судові рішення не є правилами, які мають 

обов’язкову юридичну силу для будь-кого, окрім сторін, залучених до 

процесу, навіть у випадках, коли в силу ієрархії судових інстанцій 

прецеденти можуть суттєво впливати на рішення, які приймають судові 

інстанції нижчого рівня [15, с. 136].  

Погоджуючись із авторами, які зазначають, що під час генезису 

поняття «судова практика» воно змінювалося у зв’язку зі змінами в соціумі 

загалом і в юридичній науці зокрема. І хоча в літературі висловлено 

міркування, що судова практика – це діяльність судів та її результати [213, 

с. 8], або нормативно закріплена практична діяльність судів та вироблення 

ними у процесі цієї діяльності загальних положень у вигляді правил, 

принципів та визначень, що мають певний загальнообов’язковий характер 

[249, с. 156], або ж (у спеціально-юридичному значенні) юридична діяльність 
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судів, пов’язана з врегулюванням нетипових ситуацій правозастосування і 

закріплення об’єктивованого досвіду цієї діяльності у правоположеннях [187, 

с. 50], проте видається, що судова практика – це сукупність об’єктивованих у 

судових актах різноманітних моделей кваліфікації чи\та інтерпретації права, 

що створюється уповноваженими на це суб’єктами судової системи. 

Важливим таке бачення є і для забезпечення ефективності чинного 

законодавства. На жаль, вітчизняний законодавець не дає визначення поняття 

«судова практика». 

Водночас Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (ч. 4 ст. 17) 

передбачає, що єдність системи судоустрою забезпечується, серед іншого, 

єдністю судової практики [183]. Відповідно до ч. 7 ст. 26 цього Закону 

секретар судової палати апеляційного суду, серед інших повноважень, 

контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, 

віднесених до компетенції палати; ч. 1 ст. 27 Закону до повноважень 

апеляційного суду відносить аналіз судової статистики, вивчення та 

узагальнення судової практики, інформування про результати узагальнення 

судової практики відповідні місцеві суди, Верховний Суд; згідно з ч. 1 ст. 29 

Закону голова апеляційного суду організовує ведення та аналіз судової 

статистики, організовує вивчення та узагальнення судової практики, 

інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості 

судочинства. Крім того, згідно з ч. 7 ст. 31 Закону секретар судової палати 

вищого спеціалізованого суду контролює здійснення аналізу та узагальнення 

судової практики у справах, віднесених до компетенції палати; ст. 32 

згаданого Закону серед повноважень цих судів визначає аналіз судової 

статистики, вивчення та узагальнення судової практики, інформування про 

результати узагальнення судової практики Верховного Суду; відповідно до 

ч. 1 ст. 34 голова вищого спеціалізованого суду організовує ведення та аналіз 

судової статистики, організовує вивчення та узагальнення судової практики, 

інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості 

судочинства. Верховний Суд, відповідно до ч. 2 ст. 36 Закону, здійснює 
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аналіз судової статистики, узагальнення судової практики, а згідно з ч. 2 

ст. 38 Закону суддя Верховного Суду аналізує судову практику, бере участь у 

її узагальненні. Велика Палата Верховного Суду аналізує і вивчає судову 

практику, здійснює узагальнення судової практики (ч. 2 ст. 45), секретар 

Великої Палати організовує аналіз судової статистики, вивчення і 

узагальнення судової практики (ч. 10 ст. 45). Відповідно до ч. 3 ст. 47 Закону 

Верховний Суд має офіційний друкований орган, в якому публікуються 

матеріали судової практики Верховного Суду та інші матеріали [183].  

Термін «судова практика» використовується і в процесуальному 

законодавстві України. Зокрема, ст. 8 Кримінального процесуального 

кодексу України (далі КПК України) передбачає, що «принцип верховенства 

права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики 

Європейського суду з прав людини», а ст. 585 КПК України – що «при 

вирішенні питання про можливість застосування запобіжного заходу, не 

пов’язаного з триманням під вартою, слідчий суддя обов’язково враховує... 

усталену судову практику» [107]. Відповідно до ч. 1 ст. 458 КПК України 

«висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, 

викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з 

підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 445 цього 

Кодексу, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які 

застосовують у своїй діяльності відповідну норму права, та для всіх судів 

загальної юрисдикції, які зобов’язані привести свою судову практику у 

відповідність із судовим рішенням Верховного Суду України. Суд має право 

відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду 

України, з одночасним наведенням відповідних мотивів». 

У Кодексі адміністративного судочинства України (далі КАС України) 

зазначено: «Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням 

судової практики Європейського суду з прав людини» (ч. 2 ст. 8) [91].  

У ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV 
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законодавець запропонував судам застосовувати не тільки Конвенцію про 

захист прав людини і основоположних свобод, а й практику цього Суду як 

джерело права, а ст. 18 цього ж Закону передбачає необхідність посилання на 

рішення або ухвалу Суду, що опубліковані в друкованому джерелі, 

передбаченому ст. 6 цього Закону. Законодавець також (ст. 19 Закону) 

передбачає необхідність перевірки законів і підзаконних актів України на 

відповідність Конвенції та практики Суду [179]. 

Аналіз позицій, висловлених у юридичній літературі, а також чинних 

джерелах права, свідчить про відсутність легалізованого поняття «судова 

практика» та потребу у визначенні юридичної природи цього явища, 

розмежуванні з поняттями «судова діяльність» та «судовий прецедент». 

Стосовно співвідношення понять «судова практика» та «судова 

діяльність», то варто зазначити про потребу у їх розмежуванні. 

Як вже зазначалося, поняття юридичної діяльності як системи дій та 

операцій відрізняється від юридичної практики як сукупності результатів цієї 

діяльності. Відповідне розмежування має бути властиве і для понять «судова 

практика» та «судова діяльність». Хоча досить часто навіть зараз трапляється 

розуміння судової практики як юридичної діяльності чи як юридичної 

діяльності та її результатів. 

Судову діяльність у юридичній літературі потрактовано по-різному: як 

різновид юридичної діяльності; як засіб реалізації судової влади; як систему 

дій та операцій судових органів; як процес відправлення правосуддя; як 

сукупність процесуальної та забезпечувально-розпорядчої та іншої 

діяльності, опосередковано підпорядкованої правосуддю тощо. Ці та інші 

позиції проаналізовано в дисертації М. Ю. Горбань «Судова 

правоконкретизація: загальнотеоретичні аспекти». Автор цього дослідження 

виявила відсутність єдиного підходу до розуміння поняття «судова 

діяльність», запропонувала розмежувати їх на широкий і вузький підходи. У 

широкому розумінні пропонує розглядати судову діяльність як діяльнісний 

комплекс із забезпечення функціонування судової системи та створення 
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ефективного регулювання суспільних відносин, що обумовлюються тими 

завданнями, які ставляться перед судовою системою та органами судової 

влади для реалізації покладених на них державою функцій в межах їх 

компетенції. Отже, за суб’єктним критерієм серед видів юридичної практики 

виокремлюють і судову [50, с. 9]. А судову діяльність у вузькому розумінні 

М. Ю. Горбань трактує як правозастосування професійних суддів, 

спрямоване на здійснення правосуддя шляхом розгляду та вирішення справи 

по суті, індивідуалізації нормативно-правового припису щодо учасників 

судового процесу [50, с. 10]. 

Важливо те, що М. Ю. Горбань встановила юридичну природу судової 

діяльності у вузькому розумінні, а саме: її суб’єктом є суд в особі 

професійного судді чи суддів, вона спрямована на здійснення правосуддя в 

особливій процесуальній формі та відповідно до встановлених законом 

судових процедур; здійснюється шляхом розгляду та вирішення справи по 

суті; спрямована на створення індивідуального припису із досягненням 

максимальної правової визначеності прав та обов’язків учасників судового 

процесу; її результат об’єктивується в акті застосування права – рішенні 

суду, постановленому за результатами розгляду справи [50, с. 9]. 

Ці ознаки є важливим критерієм розмежування судової діяльності та 

судової практики – типових моделей правової кваліфікації чи\та інтерпретації 

права. 

Що ж до співвідношення судової практики та судового прецеденту, то 

слід зазначити, що прецеденти можуть бути правозастосовними, 

правоінтерпретаційними, а також нормативно-правовими. 

Саме нормативно-правові прецеденти є джерелами права, оскільки 

створюються спеціально уповноваженими на правотворчість суб’єктами; 

містять норму або принцип права; мають письмову зовнішню форму 

вираження – акти застосування права (зокрема, рішення суду); створюються 

в умовах відсутності нормативно-правової регламентації; мають 

обов’язковий характер і застосовуються до суб’єктів і відносин в аналогічних 
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ситуаціях [124, с. 195]. Відтак нормативно-правовий прецедент, на думку 

Л. А. Луць, – це письмовий юридичний акт правозастосовного органу держави, 

що містить норму чи принцип права і набуває загальнообов’язкового характеру 

під час вирішення аналогічних справ [124, с. 185]. 

Судовим прецедентом у юридичній літературі називають принцип, на 

основі якого ухвалено рішення в конкретній справі, що є обов’язковим для 

суду тієї самої або нижчої інстанції при вирішенні в майбутньому всіх 

аналогічних справ або виступає зразком тлумачення закону [253, с. 185]. 

Інколи судовий прецедент трактують як судове рішення у справі, якому 

надається загальнообов’язкове юридичне значення [43, с. 122]. 

У зарубіжній та вітчизняній юридичній літературі питанням природи та 

особливостей судової практики присвячено чимало праць, це, зокрема, 

роботи С. В. Бошно, Б. В. Малишева, М. М. Марченка, О. Ф. Скакун, 

С. В. Шевчука та ін. Також у літературі висвітлювали ті чи інші аспекти 

розмежування міжнародного судового прецеденту та судової практики [43, 

с. 184–189]. Але для належної характеристики співвідношення між ними 

варто було б виявити природу судової практики, що дозволило б не 

підміняти ці поняття, оскільки судовий прецедент – це джерело права, що 

містить норму права, а судова практика є відображенням моделей правової 

кваліфікації та інтерпретації права. 

Аналіз судової практики як явища свідчить про те, що вона є 

різновидом юридичної практики, тому що їй властиві всі ознаки останньої: є 

результатом юридичної діяльності; створюється компетентними, спеціально 

уповноваженими суб’єктами судової системи – професійними суддями, 

колегіальними органами чи іншими спеціально уповноваженими на це 

органами судової системи; об’єктивується в юридичних актах; спрямована на 

забезпечення ефективного правового регулювання тощо. 

Судова практика є результатом судової діяльності (діяльності 

вищезазначених компетентних суб’єктів). Результати цієї діяльності 

об’єктивуються в судових актах: постановах, рішеннях, інформаційних 
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листах тощо, які відображають однотипне правозастосування та розуміння 

права. 

Судові акти містять моделі кваліфікації чи\та інтерпретації права, які 

створюються різними способами. Насамперед, це прийняття модельних 

рішень за результатами розгляду конкретної судової справи. У 

процесуальному законодавстві передбачено, що суди мають ухвалювати 

рішення за результатами розгляду справи у зв’язку з неоднаковим 

застосуванням судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм 

матеріального або процесуального права, що тягне прийняття різних за 

змістом судових рішень у подібних правовідносинах. Такі рішення є 

своєрідними зразками однотипного правозастосування.  

У ч. 2 ст. 214 Цивільного процесуального кодексу України 

передбачено, що при виборі і застосуванні правової норми до спірних 

правовідносин суд враховує висновки Верховного Суду України, викладені у 

постановах, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового 

рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини 1 статті 355 цього 

Кодексу (тобто неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і 

тих самих норм матеріального права, що спричинило ухвалення різних за 

змістом судових рішень у подібних правовідносинах; неоднакового 

застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм 

процесуального права…) [254]. При цьому суд має право відступити від 

правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду, з одночасним 

наведенням відповідних мотивів. 

Отже, рішення Верховного Суду, що містять правові позиції, 

створюються з метою однотипного правозастосування, а тому їх повинні 

враховувати суди України. Так, у лютому 2016 р. Верховний Суд України у 

своїй постанові сформував правові позиції щодо ліцензування покупок у 

групах передачі майнових прав на іпотеку, виселення з іпотечного житла 

тощо [192]. Ця постанова стала зразком для однотипного застосування, 

оскільки містила модель однотипної правової кваліфікації у цій категорії 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/paran2304#n2304
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справ, що дозволило запобігти виникненню правозастосовних помилок в 

аналогічних справах. 

Судові акти можуть створюватися і за результатами узагальнення 

судової практики, однак вони мають інформаційний та рекомендаційний 

характер. Вищі судові інстанції, як правило, скеровують такі інформаційні 

листи нижчим судам. Прикладом таких судових актів може бути 

інформаційний лист Вищого адміністративного суду України від 5 березня 

2015 р. № 381/10-14/15 щодо рішення Європейського суду з прав людини 

(далі також ЄСПЛ) у справі «Бочан проти України (№ 2)», ухваленого 5 

лютого 2015 р. [35], який містив правову позицію Європейського суду з прав 

людини у цій категорії справ і звертав увагу нижчих судів на необхідність 

врахувати їх у процесі здійснення судочинства. Такі листи містять 

рекомендації і не мають обов’язкового характеру. Проте при здійсненні 

судочинства їх, як правило, враховують судді, зокрема під час кваліфікації та 

прийняття рішень. 

Окрім названих моделей правової кваліфікації, у судових рішеннях та 

інших судових актах (і тих, що мають обов’язковий характер, і тих, що не 

мають його) містяться моделі однотипного розуміння норм права, тобто 

правила-роз’яснення. Так, Європейський суд з прав людини дає тлумачення 

ст. 6 Європейської конвенції з прав людини, яка передбачає, що Суд має 

приймати рішення (і у кримінальних справах, і у цивільних) у розумний 

строк. Європейський суд не лише розкриває поняття розумності строку, а й 

виокремлює критерії розумності строку кримінального процесу, серед яких і 

складність справи (включно з дізнанням, слідством, судовим розглядом, 

поведінкою обвинуваченого та захисту, поведінкою компетентних органів), 

також визначає критерії для цивільного процесу: складність справи (щодо 

його предмета); поведінка сторін (позивачів та відповідачів); поведінка 

судової влади [59, с. 460–482]. 

Такі правові позиції, рекомендації та висновки, як правило, враховують 

судді в процесі правозастосування, незалежно від того, чи мають вони 

обов’язковий характер. 
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Отже, судові акти можуть мати як обов’язковий, так і необов’язковий 

характер, але всі вони є формами об’єктивації судової практики, способом 

інформування суддів про їх зміст і застосування в процесі розгляду судової 

справи. Такі судові акти друкуються у спеціальних друкованих джерелах 

судових органів. Як вже було зазначено вище, згідно з ч. 3 ст. 47 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» такий офіційний друкований 

орган, в якому публікуються матеріали судової практики, має Верховний 

Суд [183]. 

В Англії та Уельсі ще з 1865 р. почали друкувати судові звіти, в яких 

публікують судові прецеденти, а з 1996-го в мережі Інтернет почали 

оприлюднювати всі рішення палати лордів [198, с. 116–117]. І такі друковані 

джерела сьогодні використовує багато держав світу, що дає доступ якщо не 

до всіх рішень судових органів, то до типових. Усе це спрямовано на 

забезпечення ефективності правосуддя, правозастосування загалом.  

Зважаючи на викладене, судову практику можна охарактеризувати як 

самостійне правове явище, виявити її особливості в різних правових 

системах світу. 

Проте в юридичній літературі є й інше бачення природи судової 

практики, яка має загальні ознаки юридичної практики, оскільки є її 

різновидом. За цим підходом судова практика відображає єдність діяльності 

судів та результати (досвід) цієї діяльності; вона опосередкована нормами 

права; є конкретним історичним явищем; стан судової практики є одним з 

індикаторів правової культури суспільства; вона є важливим елементом 

правової системи країни; пов’язана з досягненням позитивного результату 

[75, с. 167].  

Окрім того, деякі автори зазначають, що судова практика виробляє 

принципові підходи, які слугують своєрідним орієнтиром під час розгляду 

конкретних справ, та виокремлюють основні напрями регулювального 

впливу судової практики: 1) вона впливає на формування єдиних правил 

прийняття рішень в однотипних фактичних ситуаціях, тобто забезпечення 
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єдиної судової практики, усуває ситуацію, коли одні й ті самі категорії справ 

іноді суди розглядають по-різному, а отже, сприяє забезпеченню правової 

визначеності як однієї з важливих вимог верховенства права; 2) конкретизує 

положення нормативних актів у випадках, коли, коли їх абстракція допускає 

кілька варіантів регулювання; 3) формує однакове розуміння правових 

приписів, які сформульовані нечітко, або тих, які через свою застарілість не 

відповідають ціннісним орієнтирам суспільства, а тому потребують 

динамічного тлумачення; 4) заповнює прогалини у правовому регулюванні; 

5) а також пропонує моделі поведінки в тих ситуаціях, де законодавець 

свідомо залишив простір для автономного правового регулювання, але через 

повторюваність спірних ситуацій, які у зв’язку із цим виникають, є потреба у 

виробленні усталеної моделі поведінки [165, с. 12]. 

Водночас у юридичній літературі виокремлюють ознаки, що 

відображають специфіку судової практики: вона має особливий суб’єктний 

склад; формується у процесі або за результатами судочинства, яке за змістом 

є правосудною діяльністю; результат судової практики як її елемент ззовні 

оформляється у вигляді актів судової влади (рішень, роз’яснень, постанов 

пленумів вищих судів тощо); значну роль у формуванні судової практики 

здійснює суддівський розсуд; вона є одним із шляхів впливу принципів права 

на регулювання суспільних відносин; особливості судової практики певної 

країни визначаються специфікою побудови відповідної судової системи; 

судова практика виконує низку специфічних функцій [75, с. 167]. 

Однак, як видається, ці ознаки не дозволяють розмежувати поняття 

судової практики і судової діяльності. Критерієм такого розмежування є такі 

ознаки судової практики: 1) вона є різновидом юридичної практики; 

2) формується уповноваженими та це суб’єктами судової системи 

(професійним суддею, колегіальними чи іншими спеціально компетентними 

органами судової системи); 3) є результатом судової діяльності (діяльності 

компетентних суб’єктів); 4) ці результати об’єктивуються в судових актах 

(рішеннях, постановах, ухвалах, інформаційних листах тощо); 5) такі судові 
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акти містять різноманітні моделі правової кваліфікації чи інтерпретації норм 

права; 6) вони публікуються у спеціальних друкованих виданнях [48, с. 24]. 

Отже, судова практика – це сукупність об’єктивованих у судових актах 

різноманітних моделей кваліфікації чи/та інтерпретації права, що створені 

спеціально уповноваженими на це суб’єктами судової системи. 

Ці ознаки й ознаки судової діяльності дозволяють розмежувати їх 

поняття, адже: судова діяльність є різновидом юридичної діяльності, а судова 

практика – юридичної практики; судова діяльність здійснюється лише 

професійним суддею чи суддями, а судова практика створюється й іншими 

компетентними суб’єктами (колегіальними чи іншими спеціально 

уповноваженими органами судової системи); судова діяльність спрямована 

на здійснення правосуддя, а судова практика – на забезпечення його 

ефективності, як й ефективності правозастосування загалом; судова 

діяльність здійснюється шляхом розгляду та вирішення справи по суті, 

створення індивідуального правового припису, а судова практика покликана 

сформувати моделі кваліфікації чи/та інтерпретації права, що здійснюється 

не лише в процесі розгляду справ, а й шляхом узагальнення тощо; результат 

судової діяльності об’єктивується в рішенні суду (акті застосування права), 

що постановляється в результаті розгляду справи по суті, а результати 

судової практики об’єктивуються в різних судових актах і мають 

відображати одноманітність правозастосування і розуміння права; не всі 

рішення судів публікуються, а судові акти, що об’єктивують моделі 

кваліфікації чи/та інтерпретації права, публікуються у спеціальних 

друкованих виданнях. 

Таке розмежування понять «судова діяльність» та «судова практика» 

дозволить створити підґрунтя для аналізу такого явища, як цілісна система 

типових моделей кваліфікації чи\та інтерпретації права (уніфікована судова 

практика), що здатна забезпечувати ефективність правосуддя та 

правозастосування загалом. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Аналіз вітчизняної та зарубіжної юридичної літератури дозволяє 

стверджувати, що спеціальні монографічні дослідження уніфікації судової 

практики у юридичній науці досі відсутні. Питання судової практики в 

останні десятиріччя досліджувались у контексті судової діяльності, зокрема 

судової правотворчості; джерел права; суміжних з уніфікацією явищ, 

достатньо відображені у наукових працях. Хоча єдності поглядів щодо 

поняття судової практики, розмежування правотворчих, а також 

правозастосовних та правотлумачних прецедентів, які й складають судову 

практику не досягнуто. Питанням власне уніфікації судової практики у 

юридичній науці приділялась незначна увага. 

Теорія прецедентного права у вітчизняній юридичній науці поки що не 

сформована. 

2. Методологічну основу дисертаційного дослідження становлять 

підходи, методи та засоби, зумовлені його предметом, а саме: діалектичний 

підхід, логічні прийоми, діяльнісний підхід (зокрема теорія діяльності), 

соціологічні методи (зокрема аналіз документів), системний підхід (зокрема 

структурно-функційні прийоми), порівняльно-правовий та 

загальнотеоретичний методи. З метою виявлення необхідних техніко-

технологічних параметрів уніфікації судової практики частково було 

застосовано прийоми та засоби техніко-технологічного аналізу. Предмет 

цього дослідження та відсутність наукових напрацювань у сфері уніфікації 

судової практики зумовили потребу в застосуванні й прийомів 

прогнозування, що дало змогу передбачити перспективи формування 

системи уніфікованої судової практики України. 

3. Систематизація та аналіз поглядів щодо поняття і природи судової 

практики, аналіз законодавства України стали підгрунтям для висновків про 
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відсутність однозначного розуміння судової практики, а також її 

легалізованого поняття. 

4. У межах проведеного аналізу було виокремлено такі ознаки судової 

практики: вона є різновидом юридичної практики; формується спеціально 

уповноваженими на це суб’єктами судової системи; є результатом судової 

діяльності; об’єктивується в судових актах; містить різноманітні моделі 

кваліфікації чи/та інтерпретації права; ці судові акти публікуються у 

спеціальних друкованих виданнях. На їх підставі уточнено визначення 

поняття «судова практика», а також викоремлено ознаки судової діяльності, 

сформульовано визначення її поняття та розмежовано з поняттям судової 

практики. 

Констатовано необхідність з’ясуваня природи не тільки судової 

практики, а й способу її формування – уніфікації та її результату – 

уніфікованої судової практики. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

УНІФІКАЦІЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Уніфікація судової практики: поняття, ознаки 

 

Реформування сучасної судової системи України вимагає не тільки 

зміни її структури та кадрового складу, а й удосконалення способів і засобів, 

які забезпечували б ефективність правосуддя, правозастосування загалом. 

Серед таких способів можна назвати уніфікацію судової практики та її 

результат – уніфіковану судову практику. Ці питання потребують не менш 

глибокого наукового аналізу, ніж питання самої судової діяльності, а також 

формалізації понять «уніфікація судової практики» та «уніфікована судова 

практика» у чинній системі джерел права. 

Перш ніж почати аналіз такого явища, як уніфікація судової практики, 

потрібно з’ясувати, що, власне, розуміють власне уніфікацією. У мовних 

словниках її тлумачать як зведення чого-небудь до єдиної форми, системи, 

єдиних нормативів [157, с. 636]. 

У сфері діловодства, з метою підвищення раціоналізації та 

ефективності роботи з документами, застосовують і стандартизацію, і 

уніфікацію. Уніфікацію документів трактують як метод встановлення 

єдиного комплексу видів документів та розробку єдиних форм і правил 

створення текстів [77]. 

Під уніфікацією як методом стандартизації розуміють спосіб обмеження 

різноманітності. Вона спрямована на приведення об’єктів однакового 

функціонального призначення до одноманітності (наприклад, для оптимальної 

конструкції) за встановленою ознакою та на раціональне скорочення кількості 

цих об’єктів на основі даних про їх ефективне застосування [159].  

У юридичній літературі на позначення уніфікаційних процесів 

використовують різні терміни: «уніфікація права», «правова уніфікація», 
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«нормативно-правова уніфікація», «уніфікація законодавства», «договірна 

уніфікація», «уніфікація судової практики» тощо. 

Найширшим поняттям є «правова уніфікація». Часто його 

використовують для характеристики процесу зближення правових систем. 

Так, Р. Давід розуміє під нею процес впливу на правові системи в напрямі їх 

зближення [57, с. 31], а Л. А. Луць трактує правову уніфікацію як процес 

зближення правових систем шляхом уподібнення правового регулювання 

[122, с. 21].  

У юридичній літературі використовується й термін «уніфікація права», 

який інтерпретують як уподібнене правове регулювання [112, с. 18] або ж як 

процес створення однакових, тотожних, єдиних норм [205, с. 95]. 

Висловлюються й інші міркування. Так, Ю. Безбородов під правовою 

уніфікацією розуміє правотворчий процес, спрямований на створення єдиних 

чи однотипних правових норм не лише для усунення суперечностей та 

розбіжностей між національними правовими системами або між міжнародно-

правовими нормами, але й з метою створення нових норм, які заповнять 

прогалини у врегулюванні спеціальних питань [11, с. 44–45]. 

Також у юридичній літературі висловлюються позиції про те, що 

правова уніфікація – це процес вироблення однотипних (уніфікованих) норм 

у міжнародному приватному праві [1, с. 184–185] чи створення у праві різних 

держав однотипних за змістом норм шляхом використання міжнародно-

правових засобів та впливу різних правових систем одна на одну [131, с. 35]. 

Важливим різновидом правової уніфікації, як правило, називають 

нормативно-правову, яку ще позначають як уніфікація законодавства, хоча ці 

поняття співвідносяться як родове та видове. 

Під нормативно-правовою уніфікацією О. Я. Монастирський розуміє 

спосіб створення однакових (уподібнених) нормативно-правових приписів 

задля забезпечення ефективного правового регулювання. Основними 

ознаками, які характеризують цей різновид правової уніфікації, автор вважає 

такі: здійснення правотворчості її суб’єктами або іншими уповноваженими 
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на це суб’єктами; вона є способом уподібнення нормативно-правових 

приписів; її метою є забезпечення ефективного правового регулювання, а 

результатом – уніфікаційний акт; вона є обов’язковою для суб’єктів 

правовідносин; здійснюється за допомогою правових засобів (зокрема 

джерел права) [150, с. 207]. 

Однак цьому терміну свого часу передував термін «уніфікація 

законодавства». Так, А. С. Піголкін зазначав, що уніфікація законодавства є 

методом, за допомогою якого держави здійснюють однотипне регулювання 

правових відносин [42, с. 79]. Ю. О. Тихомиров під уніфікацією 

законодавства розумів підготовку та введення у дію загальнообов’язкових 

однотипних юридичних норм (правил), які регулюють суспільні відносини, 

створюють уподібнену основу для цього [239, с. 75–79]. 

У юридичній літературі висловлюються й інші міркування: уніфікація – 

це або процес введення у національні правові системи та встановлення 

однакових (уподібнених) юридичних норм (нормативно-правових приписів) 

[122, с. 166], або ж детермінований практикою суспільного розвитку 

двоєдиний сутнісно-формалізований процес, що спрямований на усунення 

відмінностей в урегулюванні подібних чи відмінних явищ та на створення 

універсальних і різнорівневих нормативних актів чи приписів, які суттєво 

впливають на стан всієї системи законодавства [209, с. 109]. На переконання 

І. М. Сенякіна, важливо під час характеристики уніфікації виявляти її 

співвідношення із спеціалізацією законодавства, більше того, він вважав її 

парною з уніфікацією категорією. На спеціалізацію, яка передує уніфікації, 

звертав увагу С. С. Алексєєв, зокрема на посилення розподілу між приписами 

в системі законодавства, на спеціалізацію їх комплексів у контексті 

виконання тих чи інших операцій і завдань [6, с. 52]. Спеціалізацію 

законодавства І. М. Сенякін трактував як об’єктивну тенденцію його 

розвитку, що відображає ідентичний прогресивний процес у різних 

соціальних темах нашого суспільства і спрямований на облік особливостей, 

специфіки та багатогранності суспільних відносин, врегулювання яких 
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здійснюється комплексом юридичних приписів та нормативних актів. Метою 

спеціалізації він називав охоплення численних особливостей, новизну і 

динаміку соціальних перетворень [209, с. 52]. 

Усе це свідчить про відсутність в юридичній літературі єдності 

спеціалізації права (законодавства), яку досить частко трактують як 

диференціацію права (законодавства) – розподіл на галузі права. 

Так, С. С. Алексєєв виокремлює такі види спеціалізації: предметна і 

функційна, конкретизація та інтеграція [5, с. 37]. І. М. Сенякін розглядає 

предметну, функціональну, регіональну та змішану. Також він виділяє її 

форми (диференціація, конкретизація, деталізація) та способи впливу на 

юридичну практику, де кожний суб’єкт наділений спеціальною 

компетенцією, що встановлюється особливими нормативно-правовими 

актами [209, с. 5]. 

Однак у юридичній літературі зазначається й таке: якщо уніфікація 

спрямована, насамперед, на забезпечення єдності системи права як такої, то 

спеціалізація права, зокрема процесуального, повинна забезпечувати 

ефективність правового регулювання цих відносин, виходячи з їхніх 

особливостей [13, с. 95]. 

Одним з видів правової уніфікації (тобто і видом, і способом) 

називають модельні акти (модельну нормотворчість) та уніфікаційні 

(модельні – спрямовані на досягнення такого результату) норми [11, с. 39, 

47]. 

Серед різновидів правової уніфікації виокремлюють і такий, як 

уніфікація судової практики. Так, Р. Давід та К. Жоффре-Спінозі вказували 

на необхідність створення однотипних норм у сфері міжнародного 

приватного права, які регулювали б уподібнені суспільні відносини, у зв’язку 

з чим важливими способами цього вважали і укладення міжнародних 

конвенцій, і створення судової практики з метою ідентичного розв’язання 

проблеми і в іншій країні як на підставі закону, так і судової практики [58, 

с. 13]. Окрім цього, вони зазначали, що надання відповідної однотипності 
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судовій практиці є одним з методів забезпечення стабільності права [58, 

с. 103]. 

Втім, на думку В. Валанчуса, уніфікація судової практики не повинна 

перетворюватись на самоціль, адже її метою є захист прав людини, реалізація 

правових очікувань та додержання принципу рівності перед законом і судом; 

забезпечення ефективності правового регулювання, а не сама по собі 

уніфікованість судових рішень. Він вважає, що уніфікована судова практика 

має бути засобом досягнення цієї мети, а не самою метою [26, с. 30]. 

Що ж є метою уніфікації судової практики? Відповідь на це запитання 

зумовлена, насамперед, поняттям мети. 

У мовних словниках мету потрактовано як те, до чого хтось прагне, 

чогось хоче досягти, ціль, заздалегідь намічене завдання, намір, план [157, 

с. 611–612]. 

Цілеспрямованість, на переконання деяких авторів, є важливою 

характеристикою будь-якої суспільної практики, зокрема й у сфері створення 

та реалізації правових приписів. Тож під юридичною (правовою) метою вони 

розуміють ідеально передбачену та гарантовану державою модель будь-якого 

соціального явища, стану чи процесу, на досягнення якої спрямована за 

допомогою юридичних засобів діяльність суб’єктів правотворчості та 

правореалізації [137, с. 41–44]. 

У цьому контексті автори під юридичною метою розуміють як ціль, 

закріплену в законодавстві, так і ціль, що характерна для юридичної 

практики. За рівнем їх функціонування вони поділяють юридичні цілі на 

загальноправові (орієнтир для всього правового регулювання), спеціальні 

(цілі галузевого регулювання, окремих інституційних норм і 

правозастосовних актів) та конкретні (щодо права, обов’язку, 

правосвідомості) [58 с. 53]; за часом – на найближчі і перспективні [58, с. 55]. 

Однак у юридичній літературі висловлюються й інші думки. Так, 

П. М. Рабінович вважає, що мета юридичного регулювання, мета 

законодавства – це передбачувані та бажані для правотворчого органу 
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результати здійснення закону. Залежно від наявних засобів та умов її 

досягнення він виокремлює найближчу (безпосередню) та перспективну 

мету, а за сферами суспільного життя – економічні, політичні, екологічні, 

духовні та інші цілі [185, с. 172]. 

Якщо аналізувати таке явище, як правове регулювання, то головною 

його метою є узгодження інтересів учасників суспільних відносин завдяки 

ефективності правового регулювання. Зокрема, ефективність правового 

регулювання і визначається співвідношенням результату до мети правового 

регулювання, саме цілі (мета) і визначають частку правових засобів та 

способів, а також спрямованість правового регулювання.  

Отже, уніфікація судової практики, як і її результат – уніфікована 

судова практика – спрямовані в перспективі на забезпечення правосуддя, 

правозастосування загалом чи ефективності правового регулювання, що 

властиво будь-якому іншому виду правової уніфікації. Що ж до 

безпосередньої мети, то нею є забезпечення стабільності та однотипності 

судової практики. Досягнення цієї мети можливе лише завдяки діяльності 

суб’єктів судової системи (професійного судді, суддів, колегіальних чи 

інших уповноважених органів судової системи). 

Як уже зазначалось, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 

передбачає, які суб’єкти судової системи мають здійснювати уніфікацію. Так, 

у ст. 36 Закону містяться приписи про те, що Верховний Суд є найвищим 

судом у системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність 

судової практики в порядку та спосіб, визначені процесуальним законом. Він 

здійснює аналіз судової статистики, узагальнення судової практики; 

забезпечує однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій у 

порядку та спосіб, визначені процесуальним законом тощо [183]. 

Повноваження щодо уніфікації передбачені Законом і для інших судів. Втім, 

у Законі не зазначено, які прийоми необхідні для забезпечення сталості та 

єдності судової практики, а також який порядок і спосіб визначає 

процесуальний закон. 
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Аналіз вітчизняної уніфікації дає змогу виокремити два способи: 

основний та факультативний. При цьому варто зазначити, що термін 

«спосіб» трактується як певна дія, прийом або система прийомів, яка дає 

можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось [157, с. 343]. 

Отже, уніфікація судової практики є способом, тобто відповідною 

сукупністю прийомів. Які ж прийоми властиві уніфікації судової практики? 

У юридичній літературі зазначено, що для нормативно-правової 

уніфікації характерні прийоми створення єдиних загальнообов’язкових або 

однотипних нормативно-правових приписів [149, с. 33]. 

Основний спосіб уніфікації судової практики полягає у створенні 

типових моделей правової кваліфікації чи/та інтерпретації права, які 

об’єктивуються в судових рішеннях. Отже, цей спосіб складається з прийомів 

створення типових моделей кваліфікації чи/та типових моделей інтерпретації 

права, кожен з яких має свої особливості. 

При цьому варто зазначити, що термін «тип» трактується як зразок, 

модель, форма, яким відповідає певна форма предметів, явищ [157, с. 524], а 

термін «типовий»: властивий типу, той, що є взірцем, зразком для низки 

явищ або відповідає певному зразку [230, с. 673]. Водночас термін 

«типологічний» використовують на позначення певного типу яких-небудь 

предметів або явищ та ґрунтується на встановленні спільності їх ознак 

(наприклад, на особливостях способів утворення тих чи інших форм) тощо 

[157, с. 673]. 

Термін «модель» має багато значень: зразок, тип, марка, взірець будь-

якої конструкції тощо [157, с. 667]. 

Отже, типова модель може бути тим взірцем, який узагальнює 

найбільш характерні для певної групи явища, ознаки, або ж зразком 

відповідної конструкції.  

У юридичній літературі термін «тип» використовують для 

характеристики низки правових явищ, щоправда, у словосполученнях: 

наприклад, тип правового регулювання (порядок сполучення дозволів, 
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зобов’язань та заборон для впорядкування суспільних відносин); тип 

правової системи (сукупність найбільш суттєвих правових ознак, властивих 

групі правових систем) [124, с. 374, 400] тощо. 

Як відомо, кваліфікація права уповноваженим на це суб’єктом судової 

системи вимагає проведення оцінювання відповідності фактичних обставин 

змісту нормативно-правових приписів, які підлягають застосуванню та 

виявлення можливостей настання юридично значущих результатів на цій 

підставі і відповідно до норм права. Проте можливі випадки, коли 

уповноваженим суб’єктам судової системи потрібно створити типову модель 

кваліфікації права, яка в подальшому зможе бути взірцем для забезпечення 

сталої й однотипної судової практики – уподібненого правового 

регулювання. Така модель має бути типовою конструкцією кваліфікації 

права, яка відображає найбільш узагальнені показники оцінювання та 

відповідності фактичних обставин змісту конкретних нормативно-правових 

приписів, а також можливості настання юридично значущих результатів у 

певній категорії справ. Така конструкція (взірець кваліфікації права) має бути 

відображена та аргументована у правових позиціях суддів та об’єктивована в 

судових актах. 

Отже, типова модель кваліфікації права – це відображений у правових 

позиціях судді (чи іншого уповноваженого суб’єкта судової системи) та 

об’єктивований у судовому акті взірець, що містить найузагальненіші 

показники оцінювання й відповідності фактичних обставин змісту 

конкретних нормативно-правових приписів та можливості настання 

юридично значущих результатів у певній категорії справ та забезпечує 

уподібнене правозастосування. Наприклад, постановою судової палати в 

адміністративних справах Верховного Суду України у справі № 21-341а12 

від 16 жовтня 2012 р. за позовом товарної біржі «Універсал – С» до 

Долинської міжрайонної державної податкової інспекції Кіровоградської 

області про скасування податкового повідомлення-рішення створено типову 

модель юридичної кваліфікації. Проаналізувавши норми ст. 279 
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Господарського кодексу України, ч. 3, 4 ст. 1 Закону України «Про товарну 

біржу» та ст. 12 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», суд 

прийшов до висновку, що Біржа не є податковим агентом при засвідченні 

договорів купівлі-продажу рухомого майна, відповідно, підстав для 

покладення на Біржу як на податкового агента відповідальності за 

порушення вимог Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» 

щодо повного нарахування податку та відповідальності податкових агентів 

при порушенні правил нарахування, утримання та сплати податку – немає.  

16 червня 2014 р. Вищий адміністративний суд України своєю ухвалою 

у справі за заявою Луцької об’єднаної державної податкової адміністрації 

Головного управління Міндоходів у Волинській області про перегляд ухвали 

Вищого адміністративного суду України від 1 квітня 2014 р. у справі за 

позовом Товарної біржі «Радогост» до Луцької об’єднаної державної 

податкової адміністрації Головного управління Міндоходів у Волинській 

області про визнання нечинним податкових повідомлень-рішень відмовив у 

допуску до перегляду Верховним Судом України ухвали Вищого 

адміністративного суду України від 1 квітня 2014 р., застосувавши та 

пославшись в ухвалі на типову модель кваліфікації права, визначену 

Постановою Верховного Суду України у справі № 21-341а12 від 16 жовтня 

2012 р. [35]. 

Іноді типова модель кваліфікації права формується на основі іншої 

типової моделі інтерпретації права, а інколи обидві типові моделі 

об’єктивуються в єдиному судовому акті. Зокрема, судова палата у цивільних 

справах Верховного Суду України у справі № 6-158цс4 від 5 листопада 

2014 р. прийняла постанову за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2 до ОСОБА_3, 

ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, третя особа – орган опіки та 

піклування Радехівської районної державної адміністрації, про усунення 

перешкод у користуванні та розпорядженні власністю шляхом виселення із 

будинку та зняття з реєстрації за заявою ОСОБА_1 та ОСОБА_2, в якій 

створено типову модель інтерпретації норм права, передбачених ст. 383, 391, 
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405 Цивільного кодексу України та ст. 156 Житлового кодексу України. Так, 

Верховний Суд України визначив, що аналіз вищенаведених правових норм 

дає підстави для висновку про те, що право членів сім’ї власника будинку 

користуватись цим жилим приміщенням може виникнути та існувати лише за 

наявності права власності на будинок в особи, членами сім’ї якого вони є; із 

припиненням права власності особи втрачається й право користування 

жилим приміщенням у членів його сім’ї.  

Апеляційний суд Харківської області у своєму рішенні від 2 березня 

2016 р. під час розгляду цивільної справи за апеляційною скаргою ОСОБА_3, 

до якої приєдналась ОСОБА_4, на рішення Ленінського районного суду 

м. Харкова від 21 грудня 2015 р. у цивільній справі за позовом ОСОБА_3 до 

ОСОБА_5 про виселення без надання іншого житла та зняття з 

реєстраційного обліку застосував вказану модель правової інтерпретації з 

посиланням на Постанову Верховного Суду України, в результаті чого 

апеляційну скаргу задовольнив частково, рішення Ленінського районного 

суду м. Харкова від 21 грудня 2015 р. скасував, у задоволенні позову 

ОСОБА_3 відмовив з інших підстав [67]. 

Втім не всі типові моделі кваліфікації права можуть бути взірцем для 

уподібненого правозастосування. Питання про подібність типової моделі з 

предметом конкретної справи вирішує суд, який її розглядає. Це відображено 

зокрема у постанові колегії суддів судової палати в адміністративних справах 

Верховного Суду України від 20 червня 2017 р. у справі № 21-3639а16 за 

позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Слов’янський базар» до 

управління Держгеокадастру у м. Дніпропетровську Дніпропетровської 

області, третя особа − Дніпропетровська міська рада про визнання дій 

протиправними, скасування витягу, зобов’язання вчинити певні дії, яка 

прийнята за результатами заяви міської ради в порядку ст. 237 Кодексу 

адміністративного судочинства України. 

Вищий адміністративний суд України постановою від 21 вересня 2016 

р. змінив Постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду 
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від 12 квітня 2016 р., яка була залишена без змін ухвалою 

Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 9 червня 2016 

р., про відмову в задоволенні позову: скасував у частині відмови у 

задоволенні позову про визнання протиправними дій Управління щодо 

індексації нормативної грошової оцінки орендованої земельної ділянки із 

застосуванням коефіцієнта індексації 1.249 за 2014 рік при формуванні 

Витягу та в частині відмови у задоволенні позову про зобов’язання 

Управління провести перерахунок, сформувати та видати новий Витяг з 

технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки – 

кадастровий номер 1210100000:06:093:0014, розташовану у м. 

Дніпропетровську, вул. Курчатова, 1, без застосування коефіцієнту індексації 

1.249 за 2014 рік та у вказаній частині позов задовольнив. В іншій частині 

постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 12 

квітня 2016 р. та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного 

суду від 9 червня 2016 р. залишив без змін. 

Дніпропетровська міська рада звертаючись до Верховним Судом 

України про перегляд цієї постанови Вищого адміністративного Суду 

України з підстави неоднакове застосування пункту 289.2 статті 289 

Податкового кодексу України, просила скасувати постанову Вищого 

адміністративного суду України від 21 вересня 2016 р. і прийняти рішення, 

яким відмовити Товариству в повному обсязі, залишити без змін постанову 

Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 12 квітня 2016 р. 

та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 9 

червня 2016 р., аргументуючи свою позицію рішенням Вищого 

адміністративного суду України від 4 квітня 2013 р. № К/9991/78041/12. 

Судова палата в адміністративних справах Верховного Суду України 

констатувала, що зміст правовідносин з метою з’ясування їх подібності в 

різних рішеннях суду касаційної інстанції визначається обставинами кожної 

конкретної справи, перевірка правильності встановлення яких не належить до 

компетенції Верховного Суду України. Аналіз рішення, про перегляд якого 
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подано заяву, та рішення, наданого для порівняння, не дає підстав для 

висновку про наявність неоднакового застосування судом зазначених у заяві 

норм права, оскільки предмети позову у цих справах різні, а відтак і 

обставини, встановлені у справі, що розглядається, не є подібними до 

обставин, встановлених у справі, рішення у якій додано до заяви, та за таких 

обставин у задоволенні заяви Міськради відмовила. Отже, специфіка 

застосування типової моделі кваліфікації залежить від конкретних обставин 

справи яку розглядає суд [67].  

Типові моделі інтерпретації права також мають свої особливості. Так, 

їх формування тісно пов’язано з правотлумачною діяльністю. Як правило, 

офіційне тлумачення здійснюють спеціально уповноважені на це суб’єкти 

(наприклад, тлумачення Конституції України здійснює Конституційний Суд 

України, тлумачення законів України – Верховний Суд). 

Втім, разом з правотлумачною діяльністю, результатом якої є 

об’єктивоване в офіційному акті тлумачення правило-роз’яснення, 

уповноважений на цю діяльність суб’єкт створює типову модель 

інтерпретації права. Отже, в таких судових актах міститься водночас і 

правило-роз’яснення, і типова модель інтерпретації права. 

Типова модель інтерпретації права є відображеним у правовій позиції 

судді (іншого уповноваженого суб’єкта судової системи) та об’єктивованим у 

судовому акті взірцем, що містить правило-роз’яснення змісту норми права, 

аргументи щодо можливості його застосування і забезпечує уподібнене 

правозастосування. Або ж, як зазначає О. Дроздов, у постанові Верховного 

Суду України, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд 

судового рішення з підстав неоднакового застосування судом касаційної 

інстанції однієї і тієї ж норми права, передбаченої законом України про 

кримінальну відповідальність у подібних правовідносинах, що зумовило 

ухвалення різних за змістом судових рішень, має бути висновок про те, як 

саме повинна застосовуватись норма права, що була неоднаково застосована 

(ч. 4 ст. 445 КПК України) [64, с. 124]. Саме завдяки такому поясненню 
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аргументації про можливість застосування типових моделей кваліфікації 

чи\та інтерпретації права іншими суб’єктами права уніфікація судової 

практики відрізняється від правозастосування та правотлумачення. 

Прикладом типових моделей інтерпретації права може бути рішення 

Конституційного Суду України (справа № 1-8/2002) від 2 липня 2002 р. 

№ 14-рп/2002, в якому зазначається, що суть положення ст. 58 Конституції 

України про незворотність дії законів та інших нормативно-правових актів у 

часі… полягає в тому, що їх дія поширюється на ті відносини, які виникли 

після набуття ними чинності (Рішення Конституційного Суду України від 

13 травня 1997 р. № 1-зп) і не поширюються на правовідносини, які виникли 

і закінчилися до набуття такої чинності [101, с. 334]. 

Або ж рішення Конституційного Суду України від 13 травня 1997 р. у 

справі № 03/29-97, в якому зазначається, що словосполучення «інші види 

діяльності», яке вжито в ч. 4 ст. 81 Конституції України, потрібно розуміти 

так, що ним охоплюються як види діяльності, передбачені ч. 2 ст. 78, так і 

види діяльності, які згідно з ч. 3 ст. 78 Конституції України встановлюються 

Законом [100]. 

Як зазначає, зокрема, Т. В. Соколов, нормативно-тлумачна форма 

взаємозв’язку конституційного та кримінального судочинства відображає 

результат перевірки конституційності кримінально-процесуальних норм, а 

саме: з’ясування та роз’яснення судом смислу (змісту) норми кримінально-

процесуального права, що не суперечить Конституції, офіційне тлумачення 

цієї норми. Нормативно-тлумачне рішення конституційного суду, що 

виноситься в межах цієї форми взаємозв’язку, не є джерелом права, оскільки 

це рішення є актом офіційного тлумачення галузевих норм права, сила якого 

обмежується силою законодавчих актів, які тлумачить конституційний суд 

[217, с. 17]. 

Отже, у юридичній літературі наголошено, що не всі рішення 

конституційного суду містять нормативно-правові позиції і є джерелом 
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права; вони можуть містити і правотлумачну конструкцію, що є типовою 

моделлю для подібних судових справ. 

Такі типові моделі інтерпретації права є взірцем для суддів (як і для 

інших суб’єктів права) під час розв’язання подібних судових справ. При їх 

створенні уповноважені суб’єкти повинні не просто сформувати правило-

роз’яснення, а й врахувати всі техніко-технологічні параметри такої моделі 

та аргументувати можливість застосування її та належне використання в 

майбутньому.  

Водночас прикладом типової моделі правової кваліфікації є положення 

Постанови Верховного Суду України від 19 квітня 2012 р. № 5-10К, згідно з 

якими до ч. 2 ст. 71 Кримінального кодексу України (далі КК України) при 

складанні покарань у виді довічного позбавлення волі та будь-яких менш 

суворих покарань загальний строк покарання, остаточно призначеного за 

сукупністю вироків, визначається шляхом поглинення менш суворих 

покарань довічним позбавленням волі. 

У Постанові Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 

«Про злочини проти власності» зазначено, що «крадіжка, грабіж або розбій, 

поєднані з незаконним проникненням до житла, іншого приміщення чи 

сховища, кваліфікуються відповідно за частиною третьою статті 185, 

частиною третьою статті 186, частиною третьою статті 187 КК. Додатково за 

статтею 162 КК такі дії кваліфікувати не потрібно. Якщо незаконне 

проникнення до житла, іншого приміщення чи сховища поєднане зі 

вчиненням крадіжки, кримінальну відповідальність за яку з огляду на 

вартість викраденого законом не передбачено, вчинене належить 

кваліфікувати за статтею 162 КК» [182]. 

Типовою ж моделлю інтерпретації права можна було б вважати 

положення Постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 

2009 р. № 10р «Про злочини проти власності», які містять, наприклад, 

правила-роз’яснення «проникнення» у житло, інше приміщення чи сховище 

як незаконне вторгнення до них будь-яким способом (із застосуванням 
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засобів подолання перешкод або без їх використання; шляхом обману; з 

використанням підроблених документів тощо або за допомогою інших 

засобів), який дає змогу винній особі викрасти майно без входу до житла, 

іншого приміщення чи сховища. У зазначеній Постанові містяться й інші 

правила-роз’яснення, наприклад, «небезпечне для життя чи здоров’я 

насильство» (ст. 187, ч. 3 ст. 189 КК України), яке трактується як умисне 

заподіяння потерпілому легкого тілесного ушкодження, що спричинило 

короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності, 

середньої тяжкості або тяжке тілесне ушкодження, а також інші 

насильницькі дії, які не призвели до вказаних наслідків, але були 

небезпечними для життя чи здоров’я в момент їх вчинення. До них варто 

відносити, зокрема, і насильство, що призвело до втрати свідомості чи мало 

характер мордування, придушення за шию, скидання з висоти, застосування 

електроструму, зброї, спеціальних знарядь тощо [182]. 

В інших правових системах континентального права типові моделі 

кваліфікації та інтерпретації права – це лише моделі, об’єктивовані виключно 

в судових рішеннях, а не в інших судових актах. 

Так, у Федеративній Республіці Німеччині (далі ФРН) це рішення: 1) у 

справах, що мають принципове значення (судове рішення, в якому правове 

питання потребує пояснення і може застосовуватись до невизначеної 

кількості справ); 2) у справах, які сприяють розвитку права (містять типові 

правила-роз’яснення норм права, інтерпретаційний чи нормативно-правовий 

припис, що дозволяє заповнити прогалину); 3) у справах, в яких необхідно 

усунути різнобій у застосуванні норм права. 

В англо-американських правових системах такі моделі містяться у 

правозастосувальних та правотлумачних прецедентах. Хоча у цих системах 

створюються і нормативно-правові судові прецеденти. Судові прецеденти є 

джерелами права, вони створюється тільки спеціально уповноваженим на 

правотворчість суб’єктами (навіть у континентальному праві), але їх природа 

істотно відрізняється від судової практики. Нормативно-правові судові 
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прецеденти, як вже було зазначено, містять нормативно-правові приписи, а 

повноваження суб’єктів, які їх утворюють, передбачені в законі.  

В Україні законодавець не надав таких повноважень жодному 

суб’єктові судової системи. 

Уніфікація судової практики, зокрема і в Україні, здійснюється і 

факультативним способом – таким як її узагальнення. 

У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» зазначено, що 

апеляційний суд «вивчає та узагальнює судову практику», а його голова 

організовує вивчення й узагальнення судової практики; Верховний Суд 

здійснює узагальнення судової практики; голова касаційного суду забезпечує 

вивчення судової практики [183]. 

Об’єктивуються результати уніфікації в судових рішеннях та інших 

судових актах. 

У юридичній літературі зазначено, що уніфіковані приписи фіксуються 

в рішенні суду чи інших юридичних актах, які забезпечують вирішення 

конкретної справи. Ці акти не визнаються джерелом права [149, с. 35–36]. 

Висловлюється також думка, що рішення джерельного характеру містять 

правоположення, що основані на нормі права та є результатом судової 

правотворчості. 

Водночас інші судові акти, зокрема рішення, завдяки яким уніфікується 

судова практика, містять правові позиції суду та є результатом 

правозастосування й інтерпретації права [75]. Точніше вони є результатом 

правозастосовної і правотлумачної уніфікації судової практики. 

У законодавстві України зафіксовано, що типові моделі кваліфікації 

чи/та інтерпретації права, які об’єктивуються в рішеннях суду, набувають 

обов’язкового характеру. Так, у ст. 244-2 КАС України [91], ст. 360-7 

ЦПК України [254], ст. 458 КПК України [107] йдеться про обов’язковість 

судових рішень Верховного Суду України і зазначено, що висновок 

Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у 

його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, 
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встановлених для перегляду судових рішень Верховним Судом України, є 

обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у 

своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму 

права. Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові 

Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної 

юрисдикції при застосуванні таких норм права. Суд має право відступити від 

правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, 

одночасно навівши відповідні мотиви. 

Якщо результати узагальнення і типові моделі об’єктивуються в 

інформаційних листах чи інших судових актах, які мають рекомендаційний 

характер, вони не є обов’язковими для судів. Проте судді нижчих судових 

інстанцій застосовують рекомендації вищих судів під час розгляду 

конкретної справи та прийняття рішення. 

Матеріали уніфікованої судової практики публікуються в офіційних 

друкованих джерелах. Так, у ст. 47 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» зазначено, що матеріали судової практики Верховного Суду України 

та інші матеріали публікуються в офіційному друкованому органі Суду [183]. 

У сучасних умовах всі суди України мають сайти, на яких розміщені не 

тільки судові рішення у конкретній справі, а й уніфікована судова практика.  

Отож, призначенням уніфікованої судової практики є створення 

стабільної системи судових актів, що містять типові моделі кваліфікації чи/та 

інтерпретації права, оскільки саме вона як цілісна система може забезпечити 

стабільність та однотипність судової практики, а в перспективі – 

ефективність правосуддя, правозастосування загалом. 

У підсумку аналізу уніфікації судової практики варто зазначити, що їй 

властиві такі ознаки:  

1) вона є різновидом правової уніфікації;  

2) її безпосередньою метою є забезпечення сталості й однотипності 

судової практики, а перспективною – ефективність правосуддя, 

правозастосування загалом;  
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3) здійснюють її спеціально уповноважені суб’єкти судової системи 

(професійний суддя, судді, колегіальні чи інші компетентні органи судової 

системи);  

4) діяльність цих суб’єктів передбачена чинними джерелами права; 

5) вона є способом створення системи типових моделей кваліфікації 

чи/та інтерпретації права;  

6) основний спосіб містить прийоми створення типових моделей 

кваліфікації права, а також прийоми створення типових моделей 

інтерпретації права;  

7) об’єктивуються результати уніфікації в рішеннях суду та інших 

судових актах;  

8) судові рішення та інші судові акти публікуються в офіційних 

друкованих виданнях (джерелах);  

9) призначенням уніфікації є створення єдиної системи – уніфікованої 

судової практики [44, с. 22]. 

Отже, уніфікація судової практики – це діяльність спеціально 

уповноважених суб’єктів судової системи, що спрямована на створення 

типових моделей кваліфікації чи/та інтерпретації права, їх об’єктивацію в 

судових рішеннях й інших судових актах та об’єднання в єдину систему. 

Оскільки результатом уніфікації є не тільки створення типових 

моделей кваліфікації чи/та інтерпретації права, їх об’єднання в систему – 

уніфіковану судову практику, то потрібно охарактеризувати і це явище. 

Важливо вказати чинники, які зумовлюють створення такої системи: 

значна кількість аналогічних справ та різнобій у застосуванні однакових 

норм права; потреба в однотипному регулюванні відносин, усуненні 

правових деформацій; високий ступінь спеціалізації законодавства тощо. 

Серед ознак, які можуть бути властиві уніфікованій судовій практиці, 

виокремимо такі: 1) вона є єдиною системою типових моделей; 

2) складається з типових моделей кваліфікації чи/та інтерпретації права; 3) ці 

моделі об’єктивуються в судових актах і обов’язкового, і рекомендаційного 
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характеру; 4) судові акти публікуються в офіційних друкованих виданнях; 

5) вона має відповідати встановленим техніко-технологічним вимогам; 

6) метою її є забезпечення сталості й однотипності судової практики, 

ефективності правосуддя, правозастосування загалом. 

Отже, уніфікована судова практика – це система типових моделей 

кваліфікації чи/та інтерпретації права, що об’єктивовані в судових актах і 

забезпечують сталість та однотипність судової практики, ефективність 

правосуддя, правозастосування загалом. 

На жаль, в Україні не легалізовано понять «уніфікація судової 

практики» та «уніфікована судова практика», як і не вироблено техніко-

технологічних параметрів цього виду діяльності чи системи типових моделей 

кваліфікації чи\та інтерпретації права. Тож в нас відрізняються як способи 

(прийоми) створення типових моделей кваліфікації чм\та інтерпретації права, 

так і правила їх застосування. Різною є й технологія узагальнення судової 

практики. Мабуть, з огляду на актуальність цих питань, Рада з питань судової 

реформи при Президентові України й акцентувала увагу на тому, що зміни до 

процесуального законодавства мають вирішити низку питань щодо 

гармонізації порядку вчинення окремих процесуальних дій з метою 

забезпечення єдності судової практики. 

Проте досягнення перспективної мети уніфікації судової практики – 

забезпечення ефективності правосуддя, правозастосування загалом – є 

неможливим без з’ясування сутності техніко-технологічних проблем її 

здійснення. 

Перш ніж перейти до аналізу цих питань варто з’ясувати, що саме 

розуміють під поняттями «техніка» і «технологія», а відтак і «юридична 

техніка» та «юридична технологія». 

У мовних словниках техніка трактується як сукупність засобів і 

знарядь праці, що застосовуються в суспільному виробництві та призначені 

для створення матеріальних цінностей; сукупність прийомів, навиків, що 

застосовується у певній діяльності [157, с. 518]. Вікіпедія під технікою 
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розуміє сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх 

потреб виробничого і невиробничого характеру [236]. 

Технологію трактують як сукупність знань, відомостей про послідовність 

окремих виробничих операцій у процесі виробництва чого-небудь; сукупність 

способів проведення різних виробничих операцій тощо [157, с. 519]. 

Також під технікою розуміють сферу людської діяльності, що 

пов’язана з виготовленням, використанням та вдосконаленням засобів праці, 

які застосовуються в системі суспільного виробництва; сукупність прийомів, 

що застосовуються в якій-небудь справі тощо. А під технологією – 

сукупність виробничих способів переробки матеріалів, вироблення якої-

небудь продукції; науку про способи впливу на сировину, матеріали чи 

напівфабрикати відповідними засобами виробництва [230, с. 672]. 

У філософії під технікою розуміють сукупність створених людьми 

засобів, які історично розвиваються та дозволяють людям використовувати 

природні матеріали, явища і процеси для задоволення своїх потреб, а також ті 

знання і навички, за допомогою яких люди створюють і використовують ці 

засоби у своїй діяльності [155, с. 61]; під технологією – сукупність (систему) 

правил, прийомів, методів отримання, обробки чи переробки сировини, 

матеріалів, виробів, що застосовуються у промисловості. Технологія 

пов’язана з технікою [157, с. 65].  

У юридичній літературі юридичну техніку та юридичну технологію 

потрактовано по-різному. Так, С. С. Алексєєв під юридичною технікою 

розуміє сукупність засобів і прийомів, що використовуються відповідно до 

встановлених правил при створенні та систематизації правових 

(нормативних) актів, для забезпечення їх досконалості [5, с. 267]. Він вперше 

в юридичній літературі виокремив структурні елементи, технічні засоби та 

технічні прийоми. При цьому до засобів він відніс юридичну конструкцію, 

термінологію [5, с. 268].  

Деякі автори під юридичною технікою розуміють прийоми та засоби, за 

допомогою яких здійснюються ті чи інші технологічні операції [268, с. 26]; 
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сукупність інструментів ведення юридичної роботи [85, с. 80]; сукупність, 

зв’язок певних прийомів, що застосовується як при розробці змісту та 

структури правових приписів держави, так і при їх втіленні в життя. Такими 

прийомами є: 1) юридична термінологія, юридичні конструкції; 2) способи 

побудови нормативно-правових актів [5, с. 782].  

Інші автори юридичну техніку вважають складовою частиною 

ширшого поняття – юридичної технології. Так, В. М. Карташов до складу 

юридичної технології зараховує юридичну техніку, юридичну тактику та 

юридичну стратегію [84]. Інші трактують технологію як порядок, способи 

раціонального використання засобів юридичної техніки [268, с. 281]. 

М. О. Власенко під юридичною (правовою) технологією розуміє порядок 

застосування та використання методів і прийомів з підготовки і прийняття 

юридичного рішення як результату юридичної діяльності, що здійснюється 

відповідно до принципів та прийомів технологічних операцій [268,  

с. 25–26].  

У юридичній літературі часто дискутують щодо поняття юридичної 

техніки та технології, їхнього складу. Так, О. Ф. Черданцев виокремлює 

такі правила юридичної техніки: 1) ті, що належать до змісту і структури 

нормативних актів; 2) ті, що належать до зовнішнього оформлення 

юридичних документів; 3) правила і прийоми викладу юридичних 

документів (мовні правила) [255, с. 367–371]. 

Ю. О. Тихомиров виокремлює такі елементи юридичної техніки, як 

пізнавально-юридичні, нормативно-структурні, логічні, мовні, 

документально-технічні, процедурні [238, с. 9]. 

Запропоновано в юридичній літературі і поділ на змістовні та 

формальні вимоги, засоби і правила [104, с. 145–146].  

Вирізняють також зовнішні форми юридичної техніки: 1) юридично-

мовна; 2) юридично-логічна; юридично-процедурна [262, с. 132].  
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Аналіз цих та інших позицій, що висловлені в юридичній літературі, 

є підставою для вибору й подальшого дослідження найбільш 

раціонального підходу до розуміння юридичної техніки як системи 

способів (прийомів) та засобів, спрямованих на створення юридичних 

актів, а юридичної технології як системи правил застосування способів і 

засобів створення юридичних актів у процесі здійснення відповідного виду 

юридичної діяльності.  

Відтак важливими видаються техніко-технологічні вимоги, які 

ставляться до будь-якого виду юридичної діяльності та її результатів, 

зокрема щодо уніфікації судової практики. Специфіка юридичної техніки 

та технології уніфікації судової практики пов’язана, насамперед, з тим, про 

який саме зі способів уніфікації йдеться: основний чи факультативний.  

Зазвичай основний спосіб, як вже було зазначено, містить два види 

прийомів: створення моделей кваліфікації та моделей інтерпретації права.  

Уніфікаційна діяльність щодо створення моделей кваліфікації права 

здійснюється в процесі судочинства (правозастосовного процесу), а тому 

їй мають бути властиві такі стадії: 1) встановлення доцільності уніфікації 

судової практики та визначення її основних техніко-технологічних 

параметрів; 2) створення типової моделі правової кваліфікації та 

вироблення правової позиції; 3) фіксація цієї моделі в судовому акті; 

4) доведення її до відома відповідних суб’єктів права. 

Уніфікаційна діяльність щодо створення типових моделей 

інтерпретації права тісно пов’язана з правотлумаченням, а тому їй властиві 

такі стадії: 1) встановлення обставин, що зумовлюють потребу у 

правотлумаченні; 2) визначення способу (способів) тлумачення-

з’ясування; 3) визначення основних техніко-технологічних параметрів та 

створення правила-роз’яснення; 4) фіксація його в судових актах 

(рішеннях, вироках, постановах, висновках) та доведення до відома 

відповідних суб’єктів. 



65 
 

Що ж до факультативного способу уніфікації судової практики – 

узагальнення, то ця діяльність здійснюється не судом, а іншими 

уповноваженими суб’єктами судової системи і для неї характерні такі 

стадії: 1) аналіз судових рішень за певними категоріями; 2) встановлення 

доцільності уніфікації; 3) створення рекомендацій; 4) вироблення правових 

позицій та їх обговорення; 5) фіксація їх у судових актах 

(рекомендаційного характеру); 6) доведення цих правових позицій до 

відома відповідних суб’єктів права.  

Окрім загальних (техніко-технологічних) змістовних та формальних 

вимог до судових актів, до них висуваються й особливі для кожного зі 

способів уніфікації судової практики вимоги (як і вимоги до їхніх 

різновидів). Це, зокрема, відповідність їх змісту соціальним факторам, які 

зумовлюють регламентацію; відповідність змісту нормативно-правових 

приписів, що містяться в чинній системі джерел права; відповідність їх 

логічним законам (зокрема структурі, номеру справи, системній побудові), 

мовним правилам тощо. 

Формальні вимоги – це правила вибору юридичної форми, 

структуризації змісту, відповідності формальним показникам чинної 

системи джерел права. До того ж, на кожній зі стадій і кваліфікації, і 

інтерпретації права суб’єкт уніфікації повинен проаналізувати суспільні 

відносини в межах предмета регулювання; визначити межі уніфікації; 

вибрати необхідний правовий засіб регулювання; узгодити з чинною 

системою джерел права; створити модель кваліфікації чи/та інтерпретації 

права; вибрати форму фіксації; відкоригувати і зафіксувати в судовому 

акті та довести до відома відповідних суб’єктів права. 

Ці прийоми, засоби уніфікації судової практики та правила їх 

застосування є специфічними для будь-яких правових систем або ж 

типовими для певних їх груп. 
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2.2 Співвідношення поняття «уніфікація судової практики» із 

суміжними поняттями 

 

Трактуючи уніфікацію судової практики як діяльність спеціально 

уповноважених суб’єктів судової системи, що спрямована на створення 

типових моделей кваліфікації чи/та інтерпретації права, їх об’єктивацію в 

судових актах та об’єднання в єдину систему, водночас варто розрізняти його 

із суміжними поняттями. 

Як уже було зазначено, у юридичній літературі висловлюються 

різноманітні думки щодо поняття «уніфікація судової практики». Часто це 

явище позначають різними термінами: «однакове застосування та 

тлумачення права», «одноманітне правозастосування», «єдність судової 

практики» тощо.  

Так, В. Валанчус використовує два терміни: «єдина судова практика» 

та «уніфікована судова практика». Він, зокрема, вважає, що забезпечення 

єдиної судової практики, яка визначатиме найважливіші суспільні цінності та 

інтереси, зменшить навантаження на суди, вірогідність оскарження судових 

рішень та передбачуваність позиції суду вищої інстанції щодо обставин 

справи, що дуже важливо для судової системи [26, с. 23]. Про процесуальні 

засоби забезпечення єдності судової практики, а також про єдність судової 

практики як спосіб усунення розбіжностей у позиціях двох або більше судів 

висловлював і Д. Байєр [8]. 

У вітчизняній юридичній літературі висловлюється правова позиція 

щодо статусу Верховного Суду України як компетентної й авторитетної 

установи, яка сприяє належному здійсненню правосуддя всіма судами 

загальної юрисдикції, зокрема шляхом надання судам роз’яснень для 

забезпечення єдності судової практики [70]. 

Містяться в юридичній літературі і критичні позиції щодо єдності 

судової практики, яка, на думку Д. С. Азарова, не є самостійною цінністю, 
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ідеалом, до якого варто прагнути. Її, єдність судової практики, слід 

розглядати крізь призму верховенства права як його складову. З одного боку, 

забезпечення одноманітної судової практики та прогнозованості рішень судів 

є засобом забезпечення верховенства права, а з іншого – результатом 

реалізації цього принципу [2, с. 10]. 

Дотично використовує термін «єдність судової практики» і 

законодавець України, який називає її одним із чинників забезпечення 

єдності системи судоустрою [72, с. 12]. 

Втім, і в юридичній літературі, і в законодавстві України зміст цього 

поняття не розкрито. Тому є потреба звернутись до лексичного значення 

слова «єдиний». 

У мовних словниках «єдність» трактують як тісний зв’язок, 

згуртованість, неподільність, цілісність; нерозривність зв’язку, поєднання в 

одному цілому чого-небудь; зосередженість чогось в одному місці тощо 

[216]. 

Словник синонімів української мови значення слова «єдність» 

(цілковита) подає як міцний зв’язок між ким-, чим-небудь і називає синоніми 

до нього: «схожість» (сукупність схожих рис з ким-, чим-небудь), 

«аналогічність», «подібність» тощо [215]. В іншомовних словниках слово 

«єдність» позначено, зокрема, такими термінами: «unity» (англ.); «unite» 

(фр.); «unidad» (іспан.); «единство» (рос.). 

Тому найменування системи судових рішень, що містять типові моделі 

кваліфікації та інтерпретації права, через термін «єдність» видається не 

зовсім доцільним.  

Точнішим для найменування цього явища вважаємо термін 

«уніфікація», адже «єдність» є ознакою низки правових явищ. Окрім цього, у 

вітчизняній юридичній літературі зазначено, що на позначення такого явища, 

як уніфікація судової практики в російській літературі та законодавстві 

використовують термін «единообразный» (англ. – uniform), тобто 

«унифицырованный, похожий, однообразный», а «единообразие» 
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потрактовано як організацію чого-небудь за єдиним зразком [127, с. 19]. 

Ближчими до слова «единообразный» є «подібний», «однотипний», 

«уніфікований». 

У вітчизняній юридичній літературі та законодавстві використано 

також терміни «однакове застосування та тлумачення права», «однакове 

правозастосування», що позначають явища, які безпосередньо стосуються 

уніфікації судової практики. Так, Я. М. Романюк зазначає, що основним 

призначенням вищого судового органу держави є не лише здійснення 

правосуддя, а й забезпечення однакового тлумачення та застосування закону 

всіма судами; його завданням є не тільки виправлення судових помилок, 

допущених у конкретних справах, а й, передусім, забезпечення єдності 

судової практики [200, с. 7]. 

У законодавстві України також застосовано терміни «однакове 

застосування норми права», «забезпечення однакового застосування норми 

права» тощо. Так, у ст. 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

містяться приписи про те, що Верховний Суд є найвищим судом у системі 

судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової практики у 

порядку та спосіб, визначені процесуальним законом. Верховний Суд 

України також здійснює аналіз судової статистики, узагальнення судової 

практики; забезпечує однакове застосування норм права судами різних 

спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом тощо 

[183]. 

Про необхідність однакового застосування норм права йдеться і в 

процесуальному законодавстві. 

Статистика перегляду судових рішень Верховним Судом України щодо 

неоднакового застосування судами норм матеріального та процесуального 

права, внаслідок чого були ухвалені різні за змістом судові рішення у 

подібних правовідносинах, свідчить про те, що 2015 р. 547 рішень судів 

переглядалися з підстав неоднакового застосування норм матеріального 

права, 29 з підстав неоднакового застосування норм процесуального права. 
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Серед них, у судовій палаті в адміністративних справах: 25 – неоднакове 

застосування норм матеріального права, 8 – неоднакове застосування норм 

процесуального права; у судовій палаті у цивільних справах відповідно 184 

та 19; в судовій палаті у господарських справах – 100 та 1; у судовій палаті в 

кримінальних справах – 13 та 1 [220]. 

Про неоднаковість застосування норм права неодноразово йшлося у 

постановах Верховного Суду України. Так, у Постанові Верховного Суду 

України від 15 листопада 2010 р. у справі № 3-5 гс/10 зазначалось, що 

внаслідок неоднакового застосування касаційним судом одних і тих самих 

норм матеріального права були ухвалені різні за змістом судові рішення у 

подібних правовідносинах, що стало підставою скасування постанови 

Вищого господарського суду України зі скеруванням справи на новий 

касаційний розгляд [228, с. 413]. А в Постанові Верховного Суду України 

від 28 листопада 2011 р. у справі № 6-64 цс 11 зазначалося, що суди 

касаційної інстанції неоднаково застосували одну й ту саму норму 

матеріального права, що спричинило ухвалення різних за змістом судових 

рішень у подібних правовідносинах і відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 355 

ЦПК України є підставою для скасування ухвали колегії суддів судової 

палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з  

розгляду цивільних і кримінальних справ від 27 липня 2011 р. і скерування 

справи на новий розгляд до суду касаційної інстанції [228,  

с. 144–145]. 

Водночас у юридичній літературі зазначено, що використання слова 

«однаковий» є порушенням принципу однозначності, тому запропоновано 

використовувати терміни «уніфікований», «однотипний», «типовий» тощо 

[127]. 

Якщо звернутися до мовних словників, то під словом «однаковий» 

розуміють таке: який нічим не відрізняється від інших у чому-небудь; такий 

самий; який ніяк не змінився; такий, як завжди; рівний з іншим за розміром, 

об’ємом, кількістю тощо [216], однорідний [40]. Синонімами цього слова є 
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«однаковий», «одностайний», «рівний», «тотожний», «ідентичний» тощо, 

антонімом – «різний» (який позбавлений подібності, схожості, неоднаковий з 

іншими). 

Прикладом вдалого застосування слова «однаковий» є, наприклад, 

повідомлення у пресі про однаковий податок на додану вартість – за ставкою 

5 % для всіх країн, що підписали угоду про запровадження Радою 

співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ) [106]. 

Що ж до розуміння слова «однотипний», то його трактують як «один 

й той самий тип, однаковий, подібний» [230]. Синонімами до 

«однотипний» є такі слова: «схожий», «подібний», «аналогічний», 

«стандартизований», «типовий», «уніфікований». Що ж до слова 

«типовий», то його синонімічний ряд охоплює такі значення: «той, що 

відрізняється ознаками, властивостями якої-небудь сукупності осіб, явищ, 

предметів»; «який часто зустрічається»; «характерний, звичайний, 

природний для кого-, чого-небудь»; «який виявляє загальне в 

індивідуальному»; «є зразком, стандартом для ряду однорідних явищ, 

факторів тощо»; «зразковий, який відповідає певному типові, зразку, 

зроблений за певним зразком, типом, стандартний» тощо [235]. 

Типове ж (від гр. typos – зразок) трактують як нормальне, зразкове, 

найбільш вірогідне для конкретної системи об’єктивного світу [40]. 

Водночас слово «тип» трактують як зразок, модель для групи 

предметів, розряд, категорію людей, які об’єднані спільністю певних 

зовнішніх або внутрішніх рис; образ-персонаж, який концентрує в осіб риси 

характеру, спосіб мислення тощо, явної групи людей або націй, залишаючись 

індивідуальним, неповторним. Під «типовим» розуміють «властивий типові», 

а «типовий» – той, що є зразком, взірцем для інших явищ, випадків або 

відповідає певному зразку [40, с. 673]. 

«Зразок» трактують як взірець, еталон, типове втілення чого-небудь 

(властивості, якості поведінки тощо); вид, форма чи спосіб [216]. А до слова 

«взірцевий» використовують такі синоніми: «зразковий», «еталонний» [82, 
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с. 28]. Водночас взірець – це зразок якого-небудь виробу, матеріалу тощо, що 

дає уявлення про інші подібні вироби, матеріали, щось типове, модель тощо 

[230]. 

Окрім названих термінів, трапляється й термін «усталена судова 

практика». Так, у пропозиціях щодо судового розгляду «упродовж розумного 

строку», висловлених під час «круглого столу» в Одеському апеляційному 

господарському суді та скерованих представникові офісу Ради Європи в 

Україні, зазначалось, зокрема, про те, що великою проблемою є відсутність 

усталеної судової практики у вирішенні справ про банкрутство [197]. Подібні 

позиції висловлено і в літературі. Наприклад, «правові позиції в деяких 

випадках можуть формулюватись судами нижчих інстанцій у вигляді 

усталеної судової практики» [130, с. 496]. 

У мовних словниках термін «усталений» потрактовано як сталий, 

стійкий, який закріпився у певній формі [230]. Синонімами до нього є 

«узвичаєний», «узаконений». 

Однак, як відомо, у правознавстві усталені правила поведінки, що 

склалися в результаті їх тривалого повторення, називають традиціями та 

звичаями. Але в юридичній літературі словосполученням «усталена судова 

практика» позначають прецедентні судові рішення, які містять усталені, 

однотипні, послідовні позиції з тих чи інших питань правозастосування [243, 

с. 101]. 

Отже, згідно з принципами однозначності, які вимагають для 

юридичних термінів, як і будь-яких інших спеціальних термінів, 

застосування до них одного значення й одного смислу імені, що відображає 

його зв’язок зі змістом поняття, серед проаналізованих термінів варто 

вибрати «уніфікований». Це ім’я найточніше відображає зміст понять 

«уніфікована судова практика» та «уніфікація судової практики» як, 

відповідно, діяльність зі створення зразкових рішень, що містять типові 

моделі кваліфікації чи\та інтерпретації права; об’єднання їх в єдину систему, 
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необхідну для забезпечення ефективності правосуддя, правозастосування 

загалом. 

Окрім зазначеного, слід з’ясувати співвідношення понять «уніфікація 

судової практики», «правозастосування», «правотлумачення». 

Так, якщо уніфікація судової практики є діяльністю спеціально 

уповноважених суб’єктів судової системи, що спрямована на створення 

типових моделей правової кваліфікації чи/та інтерпретації права, їх 

об’єктивації та об’єднання в єдину систему, то, як відомо, правозастосування 

– це діяльність компетентних суб’єктів, спрямована на індивідуалізацію 

нормативно-правових приписів та створення необхідних умов для їх 

реалізації [125, с. 283]. Водночас правотлумачення – це пізнавальна 

діяльність щодо встановлення змісту норм права, які об’єктивовані через 

нормативно-правові приписи відповідних джерел права для правильного їх 

застосування та реалізації [125, с. 316].  

Порівнюючи ознаки цих правових явищ, варто зазначити: 1) усі вони є 

різновидами (правової) юридичної діяльності; 2) вони є діяльністю 

компетентних, спеціально уповноважених суб’єктів, яка передбачена чинною 

системою джерел права (насамперед, законодавства); 3) результати цієї 

діяльності об’єктивовані у визначеній в джерелах права юридичній формі – 

актах застосування права (зокрема судових актах), інтерпретаційних актах; 

4) метою є ефективність правозастосування, правового регулювання загалом. 

Водночас повноваження згаданих суб’єктів різняться: для правозастосування 

– це повноваження, спрямовані на вирішення конкретної життєвої ситуації, 

шляхом створення на основі акта застосування права підстав для належної 

реалізації права; для правотлумачення – формування розуміння змісту норми 

права, яке необхідне для належного правозастосування і реалізації права; для 

уніфікації судової практики – створення системи типових моделей 

кваліфікації чи\та інтерпретації права для забезпечення сталості й 

однотипності судової практики, ефективності правосуддя, правозастосування 

загалом. 
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Відмінності спостерігаються і в особливостях актів, у яких 

об’єктивуються результати цих видів юридичної діяльності. Так, акти 

застосування права за юридичною формою можуть бути різноманітними: 

постанови, рішення, розпорядження, вироки, ухвали, резолюції, протести 

тощо. До цього переліку входять і судові рішення, постанови, висновки, 

ухвали. Коло актів тлумачення права є дещо вужчим: постанови, 

роз’яснення, висновки, рішення, ухвали. Інколи вони збігаються з актами 

застосування права, або ж в акті застосування об’єктивується і 

індивідуальний припис, і правило-роз’яснення. Збігаються з ними частково і 

судові акти, що об’єктивують типові моделі кваліфікації чи\та інтерпретації 

права. Проте ті зі судових актів, що мають рекомендаційний характер, 

відрізняються і за способом утворення (узагальнення), і за юридичною 

формою (наприклад, інформаційні листи). 

Різняться і самі результати видів діяльності. Так, результатом 

правозастосування є індивідуальний припис, який формально 

об’єктивується для персоніфікованих суб’єктів та конкретних 

правовідносин, а його дія завершується фактом застосування. Водночас 

результатом правотлумачення є правило-роз’яснення змісту норми права, 

яке не виходить за її межі, діє лише в єдності з нормативно-правовим 

приписом, який інтерпретується в межах строку його дії, не змінюючи, не 

скасовуючи і не створюючи нових норм. Це правило-роз’яснення може 

бути формально обов’язкове і для персоніфікованих, і для всіх суб’єктів 

права.  

Результатом уніфікації є типові моделі кваліфікації чи\та 

інтерпретації права, які можуть бути обов’язковими для суб’єктів судової 

системи (якщо законодавець не передбачив іншого), а можуть і не мати 

такого обов’язкового характеру, проте реально враховуються всіма 

суб’єктами права. Потреба в тих чи інших типових моделях відпадає тоді, 

коли змінюються суспільні відносини, чинна система джерел права. 

Уніфікована судова практика як система таких моделей кваліфікації чи\та 
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інтерпретації є важливою з погляду стабільності судочинства, усунення 

розбіжностей у позиціях різних судів (суддів) щодо типових справ, 

забезпечення однотипного регулювання суспільних відносин.  

Заразом варто зазначити, що уніфікація судової практики хоч і є 

різновидом правової уніфікації, проте має і загальні ознаки, і відрізняється 

від іншого її виду – нормативно-правової уніфікації. Остання є 

результатом судової правотворчості і, як зазначає М. І. Козюбра, не 

повинна йти далі, ніж це потрібно для забезпечення стабільності права [92, 

с. 13]. 

Обидва ці різновиди загалом спрямовані на забезпечення 

ефективності правового регулювання, здійснюються уповноваженими на 

цю діяльність суб’єктами, мають зовнішню юридичну форму (форму 

об’єктивації). Однак вони мають і свої особливості. Наприклад, 

нормативно-правова уніфікація спрямована на уподібнення нормативно-

правових приписів, створення єдиних загальнообов’язкових чи 

уніфікованих (рекомендаційних) приписів, а уніфікована судова практика  

– на створення типових моделей кваліфікації чи/та інтерпретації права. 

Уніфікація судової практики здійснюється в процесі і правозастосування, і 

правотлумачення, а нормативно-правова уніфікація – під час 

правотворчості. Різними є й суб’єкти уніфікації. Так, нормативно-правова 

уніфікація здійснюється суб’єктами правотворчості, а уніфікація судової 

практики – професійними суддями чи іншими спеціально уповноваженими 

на правозастосування чи правотлумачення суб’єктами судової системи. 

Результати уніфікації судової практики об’єктивуються в судових актах, а 

нормативно-правові – у джерелах права чи спеціальних уніфікованих 

актах. 

Попри все правову уніфікацію (зокрема нормативно-правову 

уніфікацію й уніфікацію судової практики) потрібно відрізняти від правової 

гармонізації. 
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У юридичній літературі існують різноманітні погляди щодо поняття 

«правова гармонізація». Іноді використовують і такі терміни на позначення 

цього явища: «гармонізація права», «гармонізація законодавства», 

«нормативно-правова гармонізація» тощо. 

Так, Л. А. Луць під правовою гармонізацією розуміє процес 

узгодженості, взаємовідповідності, збалансованості правових систем у межах 

відповідного правового простору [123, с. 21].  

Інші науковці вважають, що гармонізація характеризує процес 

приведення законодавства у відповідність до норм права ЄС, що відбувається 

в межах Європейського Союзу та є статутним обов’язком тільки держав-

членів [272, с. 35].  

Деякі автори під правовою гармонізацією розуміють узгодження норм 

та правил, які держави можуть запроваджувати у свій правопорядок 

повністю, частково чи не запроваджувати взагалі [29, с. 277]. 

Інші вчені розуміють гармонізацію законодавства значно ширше – як 

процес цілеспрямованого зближення й узгодження нормативно-правових 

приписів, що здійснюються шляхом усунення юридичних розбіжностей 

(через утвердження, насамперед, спільних юридичних принципів) [123, 

с. 16]. 

У деяких мовних словниках термін «гармонізація» потрактовано як 

побудову акордового чи хорового супроводу до мелодії за правилами 

гармонії; приведення чого-небудь до гармонії [32]. В інших словниках 

гармонізацію трактують як взаємне узгодження; процес, що забезпечує 

несуперечливість стандартів та відкидає дублювання тощо [3]. 

Отже, правова гармонізація здійснюється шляхом узгодження норм 

права, нормативно-правових приписів та інших правових засобів задля 

забезпечення їх взаємодії в межах відповідного правового простору. 

Як уніфікація законодавства (правова уніфікація), так і гармонізація 

законодавства (правова гармонізація) є взаємно доповненими, характерними 

способами правової інтеграції. Водночас якщо правова уніфікація має різні 
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види (нормативно-правову уніфікацію, уніфікацію судової практики тощо), 

то для правової гармонізації такий різновид, як гармонізація судової 

практики, не характерний. Правова гармонізація спрямована на узгодження 

правових засобів, а правова уніфікація – на створення уніфікованих актів, 

уніфікованих приписів, типових моделей кваліфікації, інтерпретації права 

тощо. Правова гармонізація допускає наявність особливостей правових 

засобів, паралельну їх дію, а правова уніфікація цього не допускає. Правова 

гармонізація забезпечує взаємодію правових засобів, а правова уніфікація – 

однотипність. 

Водночас варто зазначити, що для різних типів правових систем 

характерні специфічні способи правової уніфікації. Великою мірою це 

стосується уніфікації судової практики, яка має особливості в різних типах 

правових систем, зокрема континентального, загального, міжнародного. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Відсутність напрацювань у юридичній науці та формалізації 

відповідних положень щодо уніфікації судової практики у законодавстві 

України, а також потреба у створенні уніфікованої сталої системи судової 

практики, яка містила б типові моделі кваліфікації та інтерпретації права, є 

передумовою дослідження таких явищ, як уніфікація судової практики, 

уніфікована судова практика. 

Під час дисертаційного дослідження виявлено такі властиві уніфікації 

судової практики ознаки: 1) вона є різновидом правової уніфікації; 2) її 

безпосередньою метою є забезпечення сталості й однотипності судової 

практики, а перспективною – забезпечення ефективного правосуддя, 

правозастосування загалом; 3) здійснюється спеціально уповноваженими 

суб’єктами судової системи (професійним суддею, суддями, іншими 

компетентними органами судової системи); 4) діяльність цих суб’єктів 

передбачена чинними джерелами права; 5) вона є способом створення 

системи типових моделей кваліфікації та інтерпретації права; 6) основний 
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спосіб уніфікації містить прийоми створення типових моделей кваліфікації 

права, а також прийоми створення типових моделей інтерпретації права; 

7) як факультативний спосіб уніфікації інколи застосовується і узагальнення 

судової практики; 8) об’єктивуються результати уніфікації в рішеннях суду 

та інших судових актах; 9) судові рішення та інші судові акти публікуються в 

офіційних друкованих джерелах; 10) призначенням уніфікації є створення 

єдиної системи – уніфікованої судової практики. 

На основі цих ознак було сформульовано визначення поняття 

«уніфікація судової практики». 

2. У роботі виявлено ознаки, які характеризують уніфіковану судову 

практику: 1) вона є єдиною системою типових моделей; 2) складається з 

типових моделей кваліфікації чи/та інтерпретації права; 3) ці моделі 

об’єктивуються в судових актах і обов’язкового, і рекомендаційного 

характеру; 4) судові акти публікуються в офіційних друкованих виданнях; 

5) вона має відповідати встановленим техніко-технологічним вимогам; 6) її 

метою є забезпечення сталості й однотипності судової практики, 

ефективності правосуддя, правозастосування загалом. 

На основі цих ознак сформульовано визначення поняття «уніфікована 

судова практика». 

3. Сформульовано визначення поняття «типова модель кваліфікації 

права»: відображений у правових позиціях судді (чи іншого уповноваженого 

суб’єкта судової системи) та об’єктивований у судовому акті взірець, що 

містить найузагальненіші показники оцінювання й відповідності фактичних 

обставин змісту конкретних нормативно-правових приписів та можливості 

настання юридично значущих результатів у певній категорії справ та 

забезпечує уподібнене правозастосування, а також поняття «типова модель 

інтерпретації права»: відображений у правовій позиції судді (іншого 

уповноваженого суб’єкта судової системи) та об’єктивований у судовому 

акті взірець, що містить правило-роз’яснення змісту норми права, аргументи 

щодо можливості його застосування і забезпечує уподібнене 

правозастосування. 
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4. Виокремлено стадії уніфікації судової практики щодо створення 

типових моделей кваліфікації права, а також стадії уніфікації судової 

практики щодо створення типових моделей інтерпретації права. 

Виокремлено стадії уніфікації судової практики, які властиві 

факультативному способу (узагальненню). 

5. Констатовано, що окрім загальних (формальних та змістовних) 

техніко-технологічних вимог, до кожного зі способів висуваються й особливі 

вимоги. 

6. Розмежовано поняття «уніфікація судової практики» із суміжними 

поняттями: «єдність судової практики», «однаковість застосування права», 

що є порушенням принципу однозначності та не дає змоги правильно 

розкрити зміст цього поняття, як діяльності зі створення типових моделей 

кваліфікації чи\та інтерпретації права, а тому більш прийнятним є термін 

«уніфікація». 

7. Поняття «уніфікація судової практики», «правозастосування» та 

«правотлумачення» розмежовано за їх спрямованістю: уніфікація спрямована 

на створення типових моделей кваліфікації чи/та інтерпретації права; 

правозастосування – на індивідуалізацію (конкретизацію) приписів; 

правотлумачення – на формування правил-роз’яснень. Різними є і форми 

об’єктивації, і зміст, який у них об’єктивується (результат діяльності). 

8. Відрізняється уніфікація судової практики і від нормативно-правової 

уніфікації: перша спрямована на створення типових моделей кваліфікації та 

інтерпретації права, а друга – на створення єдиних загальнообов’язкових чи 

рекомендаційних (уніфікованих) приписів; уніфікація судової практики 

здійснюється в процесі правозастосування та правотлумачення, а 

нормативно-правова уніфікація – під час правотворчості; уніфікацію судової 

практики здійснюють професійні судді чи інші спеціально уповноважені 

суб’єкти судової системи, а нормативно-правову – уповноважені на це 

суб’єкти правотворчості; результати уніфікації судової практики 

об’єктивуються в судових актах, а нормативно-правової – у джерелах права 

чи спеціальних уніфікованих актах.  
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РОЗДІЛ 3  

УНІФІКАЦІЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ  

В ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО, 

ЗАГАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ТИПУ 

 

3.1 Уніфікація судової практики у континентальному типі 

правових систем  

 

Розвиток сучасної правової системи України, що ідентифікується з 

правовими системами континентального (романо-германського) типу, 

супроводжується суттєвим її реформуванням, зокрема й системи судових 

органів, під впливом європейських правових стандартів. Останні є 

визначальними для нашої правової системи, особливо в контексті сучасних 

європейських інтеграційних процесів створення ефективної судової системи, 

яка належно гарантувала б права та законні інтереси учасників суспільних 

відносин. Досягнення цієї мети можливе за умов забезпечення правової 

стабільності, створення належного правового підґрунтя для діяльності судів. 

Цьому може сприяти й уніфікація судової практики. А зразком для 

вітчизняної уніфікації може бути досвід правових систем континентального 

права. 

Перш ніж перейти до аналізу такого правового явища, як уніфікація 

судової практики в континентальному праві, варто насамперед назвати 

основні ознаки, що властиві цьому типу в сучасних умовах. 

Як відомо, для континентального типу правових систем характерно те, 

що джерела права створюються спеціально уповноваженими на 

правотворчість суб’єктами. Ці суб’єкти мають широкі нормотворчі 

повноваження. У системі спостерігається чітке розмежування правотворчої, 

правозастосовної та правотлумачної діяльності. Континентальне право має 
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високий ступінь нормативності, що дає підстави називати континентальний 

тип нормативно-актним.  

Для цієї системи характерний поділ джерел права на первинні і 

вторинні. Серед первинних джерел особливу роль відведено нормативно-

правовим актам. У системі існує чітка їх ієрархія: конституція, закони, 

підзаконні нормативно-правові акти. Для забезпечення престижу та 

авторитетності конституції, як основного закону, у правових системах 

створюються органи конституційного правосуддя. Серед законів особлива 

роль відведена кодексам. Системі права, як і системі джерел права, властивий 

поділ на галузі, на публічне і приватне право. Важливу роль у системі 

відіграють норми міжнародного права. Інколи в юридичній літературі 

джерела права поділяють на нормативні та ненормативні. До нормативних 

(обов’язкових) відносять: конституцію, міжнародні договори, закони 

(зокрема кодекси), підзаконні акти, звичаєве право, судове право (судовий 

прецедент – ФРН, Італія), загальні принципи права, деякі цивільно-правові 

угоди. Водночас до ненормативних джерел відносять: судове звичаєве право 

(Франція), переконливі рішення верховних судів, юридичну доктрину, 

іноземні закони, рішення зарубіжних судів, судову практику [138, с. 171]. 

Отже, зазвичай у континентальному типі судова практика не визнається 

нормативним джерелом та відрізняється від поняття судового права 

(нормативно-правового судового прецеденту). 

Водночас основний масив нормативно-правових регуляторів у цих 

системах утворюють закони. Судові рішення, як правило, – це акти 

застосування права, що можуть інколи містити правила-роз’яснення і серед 

яких може спостерігатися різнобій та нестабільність. Саме тому 

затребуваною для забезпечення правової стабільності є уніфікація судової 

практики. Головна ж роль у процесі уподібнення судової практики в 

континентальному праві відводиться вищим судовим інстанціям. Саме вищі 

суди в системі загальної юрисдикції та органи конституційного правосуддя і 
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є тими компетентними суб’єктами, що здійснюють уніфікацію, зокрема і 

судової практики. 

У юридичній літературі зазначено, що в сучасних умовах зростає вплив 

судів на розвиток права. В континентальному типі правових систем це 

проявляється в таких формах: здійснення судами, поряд із правозастосовною 

діяльністю, деяких обмежених законодавчих функцій; здійснення судовими 

інстанціями функцій контролю за законами та іншими нормативно-

правовими актами на відповідність їх конституції; реалізація судами 

наданого їм права законодавчої ініціативи; зв’язок з іншими частинами 

державного апарату [138, с. 252–253]. 

Підходи до судової діяльності, зокрема судової правотворчості, до 

судового прецеденту чи судової практики у правових системах 

континентального права є різними. 

Втім, варто розрізняти поняття судовий прецедент як джерело права, 

що має нормативний характер, та судову практику, яка не має нормативного 

характеру. Та й саме розуміння судового права в континентальному типі 

права є диференційованим, це може бути: рішення суду в кожному 

конкретному випадку (ad hoс), тобто за аналогією; переконливі рішення 

верховного суду; судове звичаєве право (послідовні рішення верховного 

суду, що прийняті впродовж тривалого часу); модифікований судовий 

прецедент (прийняття якого дозволяється законом); класичний судовий 

прецедент [162, с. 175].  

Водночас у юридичній літературі розрізняють види правової 

уніфікації: нормативно-правову, уніфікацію судової практики тощо. 

Уніфікацію судової практики, яка характерна, як правило, для 

правозастосовної та правотлумачної діяльності судів, здійснюють лише 

уповноважені на це суди, як правило, вищі. Здійснюючи ж правотворчі 

функції, вони можуть створювати нормативно-правові прецеденти, а отже, 

існують передумови для нормативно-правової уніфікації, що формується 

судами. 
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Як вже зазначалось, що уніфікація судової практики є різновидом 

правової уніфікації, а її перспективною метою є забезпечення ефективності 

правосуддя, правозастосування загалом. Здійснюють її компетентні суб’єкти 

судової системи. Варто зазначити, що коло цих суб’єктів, як і повноваження 

щодо здійснення правосуддя, визначаються законом, так само й уніфікаційна 

діяльність. 

Згідно із ст. 93 Основного закону ФРН, Федеральний конституційний 

суд приймає рішення щодо тлумачення Основного закону, про відповідність 

йому федерального права чи права земель у публічно-правових спорах між 

Федерацією і землями за конституційною скаргою осіб на порушення 

основних прав та свобод [96, с. 612–613]. Згідно ж із ст. 95 Основного закону 

ФРН для здійснення правосуддя створюється Федеральна судова палата, 

Федеральний адміністративний, Федеральний фінансовий, Федеральний 

трудовий та Федеральний соціальний суди, а для забезпечення єдності 

правосуддя – єдиний Сенат всіх цих судів. Питання їх діяльності регулюється 

федеральним законом [98, с. 613]. 

Відповідно до Конституції Королівства Іспанії вищим судовим 

органом, юрисдикція якого поширюється на всі справи і на всю територію 

держави, є Верховний суд (ст. 123), а органом управління у сфері 

судочинства – Генеральна рада судової влади (ст. 122). Водночас ст. 161 

визначає повноваження Конституційного суду Іспанії щодо розгляду питань 

про неконституційність законів та інших нормативних актів, що мають силу 

закону; про захист прав та свобод; про розмежування повноважень між 

державою та автономними утвореннями; інших питань, передбачених 

Конституцією та органічними законами [97, с. 89–90]. 

Згідно з Конституцією Португальської Республіки здійснення 

правосуддя у сфері юридико-конституційних питань покладено на 

Конституційний суд, компетенція якого визначається у ст. 223 Основного 

закону. В ієрархії судів загальної юрисдикції вищим органом є Верховний 

суд, в ієрархії адміністративних та фіскальних судів – Верховний 
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адміністративний суд, а щодо державних видатків – Рахункова палата [98, 

с. 811–815]. 

Конституція Греції передбачає, що суди поділяються на 

адміністративні, цивільні та кримінальні, також передбачено утворення 

Вищого спеціалізованого суду, організація, функціонування та процедура 

діяльності якого визначаються спеціальним законом [97, с. 685–686].  

Відповідно до Конституції Французької Республіки органічними 

законами визначаються порядок організації та діяльності Конституційної 

ради, її процедура, а ст. 63 – склад Високої палати правосуддя, порядок її 

діяльності та судової процедури (ст. 67), діяльність Вищої ради магістратури 

та інші умови застосування ст. 65 Конституції Франції [98, с. 424–426]. 

Відповідні положення містяться і в Конституції ФРН. Так, ст. 94 

передбачає, що структуру і порядок судочинства Федерального 

конституційного суду і навіть випадки, коли його рішення мають силу 

закону, визначає федеральний закон. Робота Сенату (ст. 95) також 

визначається федеральним законом [96, с. 612–616]. 

Відповідно до ст. 108 Конституції Італійської Республіки положення 

про судоустрій та магістратуру встановлюється законом [97, с. 121–123], а 

ст. 137 передбачає, що умови, форми, строки відкриття провадження у 

справах про конституційну законність, а також гарантії незалежності суддів 

Конституційного суду визначаються конституційним законом, інші ж 

питання організації та діяльності Конституційного суду визначаються 

звичайним законом [97 с. 128–129]. 

Аналіз повноважень судів держав континентального права дає підстави 

констатувати, що вони здійснюють правозастосування та правотлумачення, 

хоча в деяких випадках на них покладено і правотворчі функції. Так, у ст. 62 

Конституції Французької Республіки передбачено, що рішення 

Конституційної ради є обов’язковими для суб’єктів публічної влади і, 

зокрема, для всіх адміністративних та судових органів. Судовій владі 
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присвячені статті розділів VІІІ та ІХ Основного закону Французької 

Республіки [98, с. 423–426]. 

Проте основне призначення цих суб’єктів судової системи – здійснення 

правосуддя. Організація та діяльність судів визначаються, як правило, 

законами про судоустрій, статус суддів та іншими спеціальними законами, а 

також процесуальним законодавством (цивільно-процесуальним, 

кримінально-процесуальним та іншим законом). 

Так, Конституція Італійської Республіки регулює лише основи 

судоустрою та судочинства, а конкретизуючі положення містяться в 

Уложенні про судоустрій, ЦПК, КПК та іншому процесуальному 

законодавстві. Конституція Французької Республіки містить тільки кілька 

статей про судову владу, а детальні питання про організацію та діяльність 

судів зафіксовано в Законі про Вищу раду магістратури, Законі про Високу 

палату правосуддя, Законі про Конституційну раду [227, с. 243]. 

У юридичній літературі зазначено, що рішення Касаційного суду 

Франції про скасування оскарженого рішення набуває обов’язкового 

характеру. Отже, суд виконує функцію і правотворчу, і уніфікації судової 

практики [98, с. 284]. У Хорватії уніфікацію (однотипність) застосування 

законів забезпечує Верховний суд, як вища судова інстанція [227, с. 293]. 

Вищий касаційний суд Італії забезпечує точне дотримання та однотипне, 

уподібнене тлумачення закону, єдність національного об’єктивного права 

тощо [227, с. 144]. Водночас у ФРН єдність судової практики забезпечує 

Сенат вищих федеральних судів, засідання якого відбувається тоді , коли 

Вищий федеральний суд має намір вирішити питання права інакше, ніж 

воно вирішувалося іншим вищим федеральним судом чи спільним сенатом 

[232, с. 91]. Окрім того, коли виникає потреба в удосконаленні 

законодавства та збереженні єдності судової практики, то приймаються 

рішення Великого сенату Федерального суду з трудових спорів [227,  

с. 89–90]. 
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М. М. Марченко зазначав, що закріплення та забезпечення судової 

практики поряд із правозастосовною і правотворчою діяльністю судів 

Швейцарії, Іспанії та деяких інших держав романо-германського типу, без 

сумніву, створить важливі передумови не тільки для формування загальної 

концепції прецеденту, а й для створення типової (уподібненої) практики їх 

застосування [139, с. 509]. 

У таких державах континентального права, як ФРН, Греція, Італія, 

Нідерланди, прецедент хоча формально не визначається, однак всі нижчі 

суди практично використовують рішення вищих судів при здійсненні 

правової кваліфікації. Така затребуваність правотворчості судів та уніфікації 

судової практики зумовлена, на думку деяких авторів, тим, що законодавці 

часто утримувались від врегулювання деяких проблем, залишаючи їх суддям. 

Велика роль судової практики у сфері захисту прав громадян зумовлена тією 

обставиною, що в Нідерландах кодифіковано тільки частину конституційного 

права. Втім, суди не зобов’язані дотримуватися попередніх судових рішень. 

Такі рішення вони використовують в основному під час тлумачення писаних 

текстів, оскільки саме в законах судді відшуковують загальні принципи чи 

основи організації за аналогією [173, с. 28–29]. Можливо, саме тому, судові 

прецеденти (jurisprudentiе), що інтерпретують конституцію, закони та 

міжнародні договори,належать до джерел права Нідерландів [173 с. 23]. 

Роль судової практики як субсидіарного джерела права – джерела в 

межах закону (наскільки авторитетними для судді видаються попередні 

судові рішення) називають важливою ознакою французької правової 

системи, так званої романської спрямованості [73, с. 49]. 

Водночас Л.-Ж. Бержель, аналізуючи позиції, висловлені у французькій 

юридичній літературі, зазначає, що справедливими є судження про те, що 

судові рішення не є правилами, які мають обов’язкову юридичну силу для 

будь-кого, крім сторін процесу, навіть у тих випадках, коли в силу ієрархії 

судових інстанцій прецеденти можуть вагомо впливати на рішення судових 

інстанцій нижчого рівня [15, с. 136].  
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Хоча Р. Леже зазначає, що в Німеччині та Франції судові рішення 

мають визначальне значення для вирішення конкретних справ (принцип 

остаточної судової постанови, що набула законної сили), але їх внесок у 

формування права відбувається в загальному масштабі. Те, що називають 

судовою практикою, є сукупністю норм, з яких можна зробити висновок про 

наступність судових рішень. Проте одне рішення, навіть якщо воно прийняте 

вищим судовим органом, не позбавляє суди, в яких у майбутньому 

виникають аналогічні (подібні) питання, свободи вибору в ухваленні 

рішення. При цьому ніхто не забороняє судам, які зайняли ту чи іншу 

позицію з якогось правового питання, змінити свою думку. Отже, судові 

рішення у цих системах, на думку автора, мають переконливе значення [114, 

с. 84–85].  

Водночас варто зазначити, що і в юридичній літературі, і в 

законодавстві низки правових систем континентального права особливу 

увагу приділено рішенням органів конституційного правосуддя: важливим 

джерелом права є рішення Конституційного суду Австрії, що приймалися під 

час здійснення функцій конституційного контролю [174, с. 10]. Особливе 

місце в системі джерел права займають рішення Конституційного суду 

Вірменії, які можуть анулювати будь-яку норму закону чи підзаконного акта 

[174, с. 48]. Конституційний суд Угорщини, на думку фахівців, має 

нормотворчі функції: він не лише анулює неконституційні законодавчі 

норми, а й формулює важливі правові принципи, фактично створюючи нові 

норми права [174, с. 138]. У ФРН важливу роль відведено Федеральному 

конституційному суду та вищим судовим інстанціям, рішення яких 

розглядаються як джерела права і при застосуванні закону, і в разі виявлення 

прогалин та помилок в законодавстві [174, с. 160–161]. Відповідну роль у 

системі джерел права відіграють постанови Касаційного суду Франції [174, 

с. 715]. Ці та інші позиції свідчать про необхідність розмежування 

нормативно-правового прецеденту, який має джерельний характер, та 

правозастосовних і правотлумачних прецедентів, які створюють уніфіковану 
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судову практику. І хоча у ФРН рішення Конституційного суду посідають 

вагоміше місце в системі джерел права, аніж у Франції рішення 

Конституційної ради, що простежується в інших правових системах 

континентального права [206, с. 171–173], головною причиною цього є 

відсутність, як зазначає М. М. Марченко, загальної концепції прецеденту 

[140, с. 573–574] чи концепції типової (уніфікованої) судової практики.  

Однак затребуваною є не лише така концепція, а й формалізація низки 

положень щодо типової кваліфікації та інтерпретації права, як у чинних 

джерелах права, так і регламентарних актах. Особливо важливою є 

формалізація положень щодо діяльності зі створення типових моделей, самих 

способів їх створення, які складаються з відповідних прийомів тощо. Аналіз 

законодавства у правових системах свідчить про те, що в чинних джерелах 

права, як правило, процесуальному законодавстві та регламентарних актах, 

фіксують процедури, прийоми та засоби правової кваліфікації, які 

використовуються в процесі судочинства, проте вони відсутні у випадках, 

коли суддям потрібно прийняти рішення, яке містило б типову модель 

кваліфікації чи інтерпретації права, тобто коли вони здійснюють правову 

уніфікацію, створюючи і нормативно-правовий прецедент, і 

правозастосовний чи правотлумачний, іншими словами, забезпечують 

однотипність правозастосування. Це дозволило б сформувати і відношення 

суддів до уніфікованої судової практики. 

У юридичній літературі зазначено, що судові рішення у правових 

системах континентального права, зокрема ФРН, Італії, Іспанії, враховують 

судді під час розгляду конкретних справ, незалежно від того, чи визнаються 

вони джерелами права [138, с. 254].  

Для створення типових моделей кваліфікації та інтерпретації права 

законодавець континентального права передбачає широкі межі судового 

розсуду (угляду), але не зазначає, які дії, прийоми та засоби має застосувати 

суддя, створюючи типове рішення. Не визначаються ці параметри і в інших 

документах. І це дивно, бодай з огляду на те, що для самого правотворця в наш 
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час існує безліч документів, які визначають техніко-технологічні параметри 

створення джерел права. Водночас для судді, що створює нову норму чи 

принцип права, типову модель кваліфікації чи інтерпретації права, таких 

параметрів, вимог немає, він діє в межах суддівського розсуду (угляду). 

Щоправда, відсутність легалізованих техніко-технологічних 

параметрів, які забезпечили б належну уніфікацію судової практики, 

намагається заповнити правова доктрина (юридична наука) відповідними 

результатами і досягненнями у цій сфері. 

Так, щодо прийомів створення типових моделей кваліфікації та 

інтерпретації права Ж.-Л. Бержель зазначав, що роль судді є головною щодо 

застосування закону, його інтерпретації, заповнення прогалин, а також 

формування права [15, с. 137].  

У літературі йдеться і про роль Касаційного суду Італії, який 

насамперед забезпечує дотримання й однотипне тлумачення закону [227, 

с. 144], а також про широке використання судової практики у ФРН для 

аргументації судових рішень [68, с. 64], про формування судової практики 

Пленумом Державної ради Італії, рішення якого не є обов’язковими для 

інших адміністративних судів [227, с. 148]. 

Про використання рішень вищих судів для аргументації в процесі 

правової кваліфікації та здійснення однотипного правозастосування йдеться і 

в інших авторів. Зокрема, це стосується переконливих рішень Федерального 

конституційного суду ФРН; щодо рішень Федерального суду Швейцарії, 

якими визнано неконституційними кантональні закони; щодо рішень 

Пленуму Верховного суду Португалії, що опубліковані в офіційному джерелі 

[58, с. 104]. 

У літературі звернуто увагу і на рішення Державної ради Франції від 

30 жовтня 1998 р. (справа «Sarran, Lavacheretautre») та рішення Касаційного 

суду Франції від 2 червня 2000 р. (справа «mue Pauline Fraisse»), які відіграли 

важливу роль для встановлення ієрархії юридичних норм, визначивши 

найвище місце в ній Конституції [73, с. 98].  
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При цьому акцентовано на тому, що у країнах континентальної системи 

права (Франції, Італії, Німеччині, Литві, Латвії, Угорщині, Словенії, Польщі), до 

ключових повноважень найвищого судового органу держави належить функція 

забезпечення єдності судової практики. Та й діяльність найвищого судового 

органу США, Верховного суду, згідно з Правилами, за якими діє Верховний суд 

США 2013 р., спрямована на забезпечення єдності судової практики [64, с. 114]. 

Крім цього, у юридичній літературі зазначено, що багато норм 

прецедентного права створено у процесі тлумачення [213, с. 159].  

Під час створення типових моделей інтерпретації права судді 

користуються доктринальними позиціями. Так, Ж.-Л. Бержель до методів 

тлумачення права відносить, насамперед, екзегетичний метод, який 

спрямований на роз’яснення думки законодавця (шляхом вивчення та 

коментування текстів нормативно-правових актів); значно пізніше 

з’являється, на його думку, соціологічний метод. До сучасних методів він 

відносить граматичний, логічний, телеологічний (цільовий), історичний 

(еволюційний), системний [15, с. 420–440]. 

У вітчизняній літературі до основних способів тлумачення відносять: 

філологічний, логічний, систематичний, історичний, цільовий 

(телеологічний), функційний, спеціально-юридичний [125, с. 316–317]. 

До основних методів тлумачення права автори навчального посібника 

«Новітнє вчення про тлумачення правових актів» відносять текстуальний, 

логічний, системний, телеологічний [203, с. 70]. У цьому посібнику автори 

намагаються висвітлити процес тлумачення, дії, прийоми та засоби, які 

застосовуються в процесі тлумачення права. Проте вони не зазначають, за 

яких умов ті чи інші рішення судів, що містять правило-роз’яснення, стають 

типовими моделями. Не легалізовано вимоги до створення типових моделей 

інтерпретації права і в чинних джерелах права. Проте в юридичній літературі 

зазначено, що від судді вимагається не виходити за межі, встановлені 

правовими доктринами і нормами процесуального права [139, с. 509]. 
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Втім, де проходить межа між правозастосуванням, 

правотлумаченням та уніфікацією судової практики у юридичній 

літературі не зазначено. 

Результати, як ми вже зауважували, об’єктивуються в судових актах 

(рішеннях, вироках, постановах, висновках тощо). Ж.-Л. Бержель зазначав, 

що судовим актом є той акт, який є результатом діяльності судового органу, 

створюється відповідно до встановленої процедури, з метою перевірки 

законності юридичної ситуації, або, з одного боку, є результатом діяльності 

судового органу, а з іншого – припиняє спір між сторонами [15, с. 542].  

Як правило, процедура утворення таких актів та їх види передбачені 

чинними джерелами права, які також фіксують положення про необхідність 

публікації тих рішень, що мають прецедентний характер, тобто є 

нормативно-правовими прецедентами (джерелами права) чи 

правозастосовними і правотлумачними прецедентами, які містять типові 

моделі кваліфікації та інтерпретації права. 

Так, у ст. 136 Конституції Італії закріплено положення про необхідність 

опублікування рішень Конституційного суду Італії [97, с. 129], а ст. 164 

Конституції Іспанії передбачає не тільки необхідність опублікування рішень 

Конституційного суду в Офіційному бюлетені держави, а в разі необхідної й 

особливої думки його членів [97 с. 90]. Рішення Верховного суду Литви 

публікуються в періодичному віснику «Судова практика», в якому й 

оприлюднюються огляди судової практики за категоріями справ [227, с. 159]. 

Це висвітлюється і в юридичній літературі: найважливіші судові рішення у 

правовій системі Нідерландів публікуються в тижневику «Нідерландська 

судова практика», у періодичних виданнях, зокрема «Нідерландський 

періодичний журнал» тощо [173, с. 29; 390–392]. 

Наголошено в літературі й на тому, що з року в рік у правових 

системах Франції, ФРН, Італії, Швейцарії збільшується кількість збірників та 

довідників судової практики [239, с. 577]. 
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Втім, у юридичній літературі висловлюється також думка, що під час 

кодифікації чинного права мають враховуватися ті положення, які 

напрацьовані судовою практикою [79, с. 399]. 

На жаль, ні законодавство, ні юридична наука у правових системах 

континентального права не визначають техніко-технологічних вимог, що 

мали б ставитись до уніфікації судової практики, як і до нормативно-правової 

уніфікації, яку здійснюють суди. Ця вимога є важливою і в контексті 

використання судами континентального права рішень ЄС та Європейського 

суду з прав людини у процесі створення типових моделей кваліфікації та 

інтерпретації права. Такі рішення є чинними на території держав-учасниць. 

Так, аналізуючи джерела права ФРН, К. Осакве серед обов’язкових 

(нормативних) джерел називає джерела права Європейського Союзу, зокрема 

рішення Суду ЄС [162, с. 182]. 

Вітчизняний законодавець у ст. 17 Закону України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» 

передбачає застосування під час розгляду справ Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав 

людини як джерел права [179]. 

Хоча в юридичній літературі зазначено, що таке застосування є 

проблематичним, а сам Закон у відповідній частині значною мірою 

декларативним [187, с. 172].  

Втім, як також вказано в літературі, головним процесуальним ефектом 

постанови Європейського суду з прав людини є преюдиційність його 

тлумачень Конвенції 1950 р. [229, с. 294].  

Загалом дослідники наголошують, що низка «принципів класичного 

англійського прецедентного права» в сучасних умовах поширює свою дію на 

романо-германський тип правових систем [141, с. 291]. І ці процеси властиві 

європейському правовому простору в цілому, в межах якого відбуваються 

інтеграційні процеси. Заразом має бути чітке уявлення про природу судового 

прецеденту в цілому, а також потрібно виявити особливості судових 
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прецедентів континентального права, причому і окремо, і в контексті 

нормативно-правової (нормотворчої) уніфікації та уніфікації судової 

практики (правозастосовної і правотлумачної). 

Варто звернути увагу також на висловлення Г. Кірхера про те, що в 

Німеччині у достатньому обсязі забезпечується єдина судова практика. А 

повноцінне її забезпечення призвело б, по-перше, до недостатнього 

врахування того факту, що конкретні справи за своїм змістом та обставинами 

потребують відхилення від усталеної судової практики. По-друге, потрібно 

враховувати, що суддя під час прийняття рішення у конкретній справі, що 

знаходиться в його провадженні, має бути незалежним, а тому важливим є 

дотримання рівноваги [90, с. 169].  

Отже, розмежовуючи поняття судового нормативно-правового 

прецеденту та судової практики – судового правозастосовного і 

правотлумачного прецеденту, варто звернути увагу, що перший є 

результатом нормативно-правової уніфікації, а два останні – уніфікації 

судової практики. 

У романо-германському праві судовий прецедент відрізняється від 

класичного судового прецеденту. 

Як зазначає К. Осакве, найближчим до класичного прецеденту є 

модифікований судовий прецедент: рішення конституційних судів, зокрема, 

ratio decidendi – постановча (резолютивна) частина, що містить норми права, 

на основі яких було вирішено ту чи іншу справу, має силу зобов’язувального 

(обов’язкового) прецеденту (модифікованого прецеденту). У 

континентальному праві саме органи конституційного правосуддя можуть 

створювати модифікований прецедент (modified indicial precedent), і це 

передбачено чинним законодавством [162, с. 176]. 

Вагомі рішення Верховних судів Франції та ФРН (deferential decision of 

the supreme court) не є обов’язковими джерелами права, хоча мають важливе 

значення для палат Верховного суду та нижчих судів. Вони створюються у 

разі, якщо палата Верховного суду не вважає за необхідне дотриматися 



93 
 

попереднього рішення Верховного суду з цього ж питання. Таке рішення 

приймає кваліфікована більшість членів палати, тобто палата не зобов’язана 

дотриматись цього рішення, але має з повагою ставитись до нього [90, 

с. 176].  

Судові прецеденти звичаєвого права створюються в результаті 

прийняття повторних, послідовних та стійких рішень Верховних судів (judge 

– made customary law). У ФРН, Іспанії стійкі, прийняті повторно рішення 

Верховного суду набувають сили звичаєвого права, оскільки законодавець 

надав йому таку юридичну силу (обов’язкових джерел); у Франції, де 

законодавець не надає таким рішенням обов’язкової юридичної сили, вони 

стають вагомими для нижчих судів, до яких вони повинні ставитись з 

повагою [90, с. 177]. Судове звичаєве право може мати силу обов’язкового 

джерела, якщо про це буде зазначено в законі. 

Виокремлюють у юридичній літературі ще й судові прецеденти (ad hoc 

judicial law-marring), тобто рішення, які приймаються за аналогією до закону 

чи права. Ці рішення мають обов’язковий характер в конкретній судовій 

справі і конкретному випадку [90, с. 175]. 

Отже, судові прецеденти в континентальному типі правових систем 

варто розглядати як результат правової уніфікації загалом, що супроводжує 

весь процес створення і нормативно-правових прецедентів (модифікованих 

прецедентів), і правозастосовних та правотлумачних (вагомі судові 

прецеденти та звичаєві). Саме два останні є уніфікованою судовою 

практикою (засобами судової уніфікації), яка покликана разом з нормативно-

правовою уніфікацією забезпечити ефективність правосуддя, 

правозастосування загалом. 

Окрім цього, як зазначалося, нормативно-правовий прецедент 

відрізняється від правотлумачних та правозастосовних. І хоча вони всі 

утворюються в процесі розгляду конкретної судової справи, проте способи 

утворення їх різні: нормативно-правовий утворюється за умови відсутності 

нормативно-правової регламентації, як і прецедент ad hoc, але він містить 
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нормативно-правовий припис, що оснований на нормі права; має 

обов’язковий характер, що передбачено законом; створюється судом завдяки 

наявності у нього правотворчих функцій, що також передбачено законом. 

Правотлумачні та правозастосовні прецеденти (уніфікована судова практика) 

створюються судами задля забезпечення однотипності правового 

регулювання (і застосування права, і його розуміння); містять типові моделі 

кваліфікації чи\та інтерпретації права; вони не мають обов’язкового 

характеру, оскільки законодавець не надав їм такої юридичної сили; вони 

затребувані нижчими судами як взірці для аргументації аналогічних рішень. 

У будь-якій національній правовій системі континентального права 

формується система таких рішень для забезпечення сталості, однотипності, 

ефективності правосуддя – уніфікована судова практика. На підставі аналізу 

такого явища, як уніфікація судової практики, можна стверджувати, що їй 

властиві такі ознаки: 1) вона здійснюється з метою забезпечення як сталості та 

однотипності судової практики, так і ефективності правосуддя, 

правозастосування загалом; 2) здійснюється конституційним, вищими судами в 

межах їх юрисдикції, повноваження яких визначені законом, зокрема і щодо 

уніфікації судової практики; 3) це діяльність з формування типових моделей 

кваліфікації чи\та інтерпретації права; 4) для створення цих моделей 

використовують основний спосіб – прийоми формування типових моделей 

кваліфікації чи\та інтерпретації права, тобто правозастосовних і 

правотлумачних прецедентів (вагомих та звичаєвих); 5) інші способи уніфікації 

судової практики не застосовуються; 6) для уніфікації судової практики 

характерні два види: правозастосовна уніфікація та правотлумачна, а її 

результати – правозастосовні і правотлумачні прецеденти не мають 

обов’язкового характеру; 7) результати уніфікації судової практики фіксуються 

в судових актах – рішеннях вищих судів; 8) такі судові рішення публікуються у 

друкованих джерелах судових інстанцій, що передбачено законодавством [47, 

с. 13]. 
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Крім цього, законом передбачені нормотворчі повноваження 

конституційного та верховного судів. Вони здійснюють нормативно-правову 

уніфікацію, результати якої відображені в рішеннях судів – модифікованих 

судових прецедентах органів конституційного правосуддя або ж судових 

рішеннях вищих судів, що прийняті за аналогією (ad hoc). 

Заразом варто зазначити, що узагальнення судової практики, як 

факультативний спосіб її уніфікації, не застосовується. Отже, жодні інші 

суб’єкти судової системи, окрім суддів, не беруть участі у створенні типових 

моделей кваліфікації чи\та інтерпретації права. Типовою практикою є 

публікація рішень вищих судів, виокремлення серед них тих, які містять 

правозастосовний чи правотлумачний прецедент, а також публікації річних 

звітів. 

Спостерігається активна участь суддів у формуванні права шляхом 

уніфікації судової практики. Результатом цієї діяльності є уніфікована судова 

практика – система типових моделей кваліфікації чи\та інтерпретації права, яка 

формується вищими судовими інстанціями, оприлюднюється та є зразком для 

всієї судової системи. Проте, як правило, суддя хоч і не зобов’язаний 

дотримуватись попередніх судових рішень, однак нижчі суди з повагою 

ставляться до прецедентних рішень вищих судів і досить часто використовують 

їх для аргументації аналогічних рішень. 

Еталоном для континентального типу правових систем є використання 

рішень Суду Європейського Союзу та Європейського суду з прав людини, що є 

своєрідним зразком уніфікації судової практики в континентальному праві. 

Техніко-технологічні параметри уніфікації судової практики хоч і не 

зафіксовані в законодавстві, але на рівні регламентарних актів та правової 

доктрини висвітлюються ті чи інші їх питання. 

Застосування основного способу уніфікації судової практики в судових 

системах континентального типу дає змогу усунути розбіжності в позиціях 

деяких судів з аналогічних питань, сприяти синхронізації судових рішень з 

аналогічних питань, що сприяє сталості та однотипності; дозволяє відшукати 
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найоптимальніші моделі кваліфікації чи\та інтерпретації права; забезпечити  

збалансованість судової практики в цілому, ефективність правосуддя, 

правозастосування загалом. 

Ці питання є актуальними і для України, її судової системи, яка 

реформується під впливом європейських правових стандартів. Значущими вони 

є і для української науки, особливо у тому, що стосується виявлення ролі та 

значення уніфікованої судової практики для розвитку судової системи та й 

права загалом, отримання найоптимальніших способів забезпечення 

ефективності правосуддя; запозичення найкращих здобутків континентального 

типу правових систем у цій сфері, формування досконалих способів уніфікації 

судової практики в Україні, створення необхідних техніко-технологічних 

параметрів, що забезпечить досягнення мети цієї діяльності. 

 

3.2 Уніфікація судової практики в загальному типі правових 

систем 

 

Процеси правової інтеграції, що властиві нинішньому етапу розвитку 

європейського правового простору, істотно зблизили правові системи 

континентального та загального права. Втім, низка питань і сьогодні має 

власну специфіку; особливі способи та форми функціонування права. Це 

стосується і правової уніфікації, зокрема таких її різновидів, як нормативно-

правова уніфікація та уніфікація судової практики; особливостей її як в 

англійському праві, так і американському праві. Характеристика ж лише 

англійського права в сучасних умовах буде неповною без аналізу 

американського права у межах правових систем загального типу. 

У юридичній літературі неодноразово висловлювались думки про те, 

що категорія «судова практика» більш властива континентальному праву, а 

для загального (англо-американського) типу більш затребуваною є категорія 

«прецедентне право». Хоча, як уже було зазначено в попередньому розділі, 
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категорії прецедентного права впроваджуються в систему континентального 

права і навпаки. 

Отже, важливим є аналіз такого явища, як уніфікація судової практики 

з погляду специфіки загального права в контексті процесів зближення 

континентального і загального права, взаємного запозичення понять, 

конструкцій, принципів, норм та інститутів права. 

Уніфікація судової практики як діяльність спеціально уповноважених 

на це суб’єктів судової системи щодо формування типових моделей 

кваліфікації чи\та інтерпретації права, їх об’єктивації та об’єднання в 

систему має, в загальному праві, специфічні закономірності, що залежать від 

умов та особливостей функціонування і розвитку цього типу. Серед ознак, 

які характеризують англо-американський тип правових систем, слід 

виокремити насамперед такі: нормотворчі повноваження у правотворчих 

суб’єктів є значно вужчі, ніж у континентальному праві; нормотворчими 

повноваженнями наділені вищі судові інстанції; правотворча, 

правозастосовна і правотлумачна діяльність не має такого ж чіткого 

розмежування, як у континентальному праві; цей тип має середній рівень 

нормативності. За наявності значної кількості нормативно-правових актів 

затребуваним є таке джерело права, як судовий прецедент. Система права 

поділяється на загальне право та право справедливості, а також на статутне 

право (законодавство). На відміну від континентального права, тут особливу 

роль відведено нормам процесуальним, а не матеріальним. У систематизації 

нормативно-правових приписів важливу роль виконує такий спосіб, як 

консолідація. 

У порівняльно-правовій літературі цю систему часто називають 

прецедентною, або ж системою загального права, підкреслюючи роль 

судових прецедентів у ній, місце загального судового права в розвитку цієї 

правової системи [58, с. 207]. І ця назва не є випадковою, тому що в цій 

системі історично склалося так, що саме суди створювали і розвивали 

право. Історія становлення загального типу правових систем – це 
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насамперед історія англійського права, вагома роль в якій відводиться 

передусім королівським судам, а відтак лорд-канцлеру та канцлерським 

судам. І лише зі середини ХІХ ст. ця система доповнилась статутним 

правом [58, с. 209]. Поділ англійського права на загальне право, право 

справедливості та статутне право і на сьогодні є важливою ознакою 

англійського права [126, с. 126]. Як зазначено в юридичній літературі, в 

Англії досить рано з’явилось уніфіковане право, завдяки сильній, 

централізованій королівській юстиції, яка і створила систему судових 

рішень – загальне право. Так, вже у ХІІІ ст. лорд-канцлер використовував 

до 75 стандартних типів приписів, які пізніше були зафіксовані в «Реєстрах 

приписів» і широко використовувались у практиці [251, с. 278–279]. Отже, 

формувалося суворо формалізоване загальне процесуальне право. Загальне 

право було створене централізованими королівськими 

(Вестмінстерськими) судами у процесі здійснення ними правотворчої 

діяльності. У літературі акцентовано увагу на визначенні прецедентного 

права як такого, що створюється і застосовується судами в процесі 

прийняття ними рішень та під час розгляду кримінальних і цивільних 

справ [198, с. 108–109]. Проте загальне право має найменування і судове 

право або право судової практики, яке базувалось на обов’язку 

дотримуватись попередніх рішень, судових прецедентів, які вже містили 

норми права. Однак правило прецеденту, що зобов’язувало англійських 

суддів дотримуватися попередніх рішень, остаточно сформувалось тільки в 

першій половині ХІХ ст. [58, с. 256–257]. Втім, і донині важливі 

прецедентні рішення вищих судів складають частину так званої неписаної 

Конституції Великобританії. Особливе значення мають рішення Палати 

лордів, які є обов’язковими для всіх судів [99, с. 3–22], хоча на сьогодні 

вона не має цих повноважень.  

Американська правова система, яка бере свій початок із ХVІІ ст., лише 

після проголошення незалежності почала формувати власну систему 

правових регуляторів, проте в цілому залишилася системою загального 
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права, зразком для якої було англійське право [58, с. 269–275]. З часом право 

США набуває своїх особливостей, хоча серцевиною залишається доктрина 

прецеденту. 

Прецедентна система є вертикальною і передбачає обов’язок суддів 

дотримуватись рішень вищих судів. Ці ж рішення не зв’язують ті ж вищі 

суди, які створили їх. Палата лордів ще 1898 р. сформувала положення про 

обов’язок суддів дотримуватись прецедентів. 

Концептуальне значення прецеденту пов’язується із ratio decidendi – це 

обґрунтування положення чи принципу права на підставі якого приймається 

рішення у конкретній справі. Як зазначає Р. Леже, ratio decidendi 

(вирішальний доказ) – це юридична аргументація, яка необхідна для 

обґрунтування резолютивної частини прийнятого рішення; водночас obiter 

dictum (латин. – побіжно висловлене) – це юридичні мотиви, що уточнюють, 

пояснюють, але не є предметом рішення суду, його основою [114, с. 86]. 

Згідно з сучасними підходами, obiter вважається своєрідним коментарем до 

права [275, р. 100]. 

Саме на підставі ratio decidendi формується принцип stare decisis – 

«стояти на вирішеному», «дотримуватись попередніх рішень» – це принцип, 

який відображає обов’язкову силу прецеденту, вплив рішень вищих судових 

інстанцій на розвиток права. Так, деякі рішення Верховного Суду США 

сформували низку принципів американського права. Наприклад, у справі 

Marbury v. Мadison (1803) – закон, що суперечить Конституції, є нікчемним; 

McCulloch v. Maryland (1819) – якщо мета правомірна, то способи її 

виправдані, оскільки є сумісними з буквою та духом Конституції, а отже є 

конституційними; Gibbons v. Ogden (1824) – якщо закон штату не збігається з 

федеральним законом, примат належить федеральному тощо [162, с. 193–

195]. 

Отож, для англо-американського типу правових систем частка 

нормативно-правової уніфікації, яка здійснюється судами, є значно більшою, 

ніж уніфікації судової практики (правозастосовної та правотлумачної). 
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Результати ж нормативно-правової уніфікації – судові прецеденти – є 

джерелами права. До джерел права відносять обов’язкові судові прецеденти. 

Втім, джерелами права не визнаються переконливі судові прецеденти. Вони є 

засобами аргументації. Водночас у цій системі виокремлюють ненормативні 

(необов’язкові) джерела, серед яких називають і судову практику. В Англії 

під судовою практикою розуміють сформульовані судами загальні правові 

положення у вигляді правил, принципів, вказівок та визначень, котрі мають 

високий рівень переконливості та впливу, але не є обов’язковими чи 

нормативними. У США – це сукупність рішень судів усіх рівнів, що не 

створюють судових прецедентів [162, с. 188–191].  

Уніфікована судова практика є результатом уніфікації, тобто діяльності 

компетентних суб’єктів зі створення цілісної системи типових рішень.  

Уніфікація судової практики в англо-американських системах містить 

елементи і правозастосовної, і правотлумачної уніфікації, її результатом 

можуть бути правозастосовні чи правотлумачні прецеденти. Суб’єктами 

такої уніфікації є вищі судові інстанції. В Англії судова система складається 

з Верховного Суду Великобританії та високих судів (Палати лордів), 

Апеляційного і Високого суду. Нині це і Апеляційний та Високий суд, і Суд 

Корони. Ще донедавна Палата лордів виконувала функції вищої апеляційної 

інстанції, але Закон «Про конституційну реформу» 2005 р. припинив 

діяльність апеляційного комітету Палати лордів [198, с. 188–191].  

Судова система США складається з двох підсистем: федеральної і 

штатів. Федеральна система складається із судів першої інстанції, 

апеляційних судів та Верховного Суду США. Системи судів штатів є 

різноманітними, а вони мають кілька рівнів: суди спеціалізовані, суди 

загальної юрисдикції, апеляційні суди, Верховний суд штатів [267, с. 88–94]. 

Отже, прецедентні рішення створюються лише вищими судовими 

інстанціями, які уповноважені на відповідну діяльність, у межах відповідної 

юрисдикції та компетенції, що передбачено законом. Так, Верховний суд 

Великобританії був утворений відповідно до Закону про судоустрій 1971 р. 
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Згідно ж із Законом «Про конституційну реформу» 2005 р. було ліквідовано 

апеляційний комітет Палати лордів та створено Верховний суд Об’єднаного 

Королівства. Низка положень передбачена і Законом «Про судову реформу» 

2005 р. До компетенції Верховного суду віднесено правові питання, що 

мають велике суспільне значення; апеляції на рішення судів Англії, Уельсу, 

Північної Ірландії (з цивільних і кримінальних справ); юрисдикції судового 

комітету Таємної ради (як вищої судової інстанції з апеляції на рішення судів 

країн Британської Співдружності) [198, с. 153–154]. Крім того зазначено, що 

Верховний суд Англії може витребувати будь-яку справу від іншого суду [15, 

с. 546]. 

Характеризуючи статус суб’єктів уніфікації судової практики в 

Австралії, слід зазначти, що її судову систему складають федеральні суди та 

суди штатів, а також кілька спеціальних судових установ. Питання 

тлумачення Конституції, спори між штатами тощо розглядає Високий суд 

Австралії, відповідно до Закону 1979 р. Законодавство визначає 

повноваження й інших судів (Закон про трудові відносини 1988 р. щодо Суду 

з трудових справ; Закон про сімейне право 1978 р. щодо Сімейного суду 

Австралії тощо), зокрема і питання судової практики. Окрім законодавства, 

до джерел права відноситься загальне право, що сформульовано судовими 

рішеннями [174, с. 5–7]. 

Визначені відповідні повноваження і для судової системи Канади, 

Верховного федерального суду Канади, Верховних судів провінцій, які 

створюють прецедентне право, що має обов’язковий характер для судів 

графств, магістратських судів, судів із справ неповнолітніх, сімейних 

судів; у чинному законодавстві: цивільно-процесуальному кодексі, 

кримінальному (який містить і норми кримінального процесу), Закон про 

провінцію Онтаріо (щодо процедури розгляду адміністративних справ) та 

ін. [95, с. 305–310]. 

Верховний суд Канади здійснює функції апеляційної інстанції з 

цивільних та кримінальних справ, ухвалює рішення щодо конституційності 
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законодавства тощо нормативно-правових актів, має виключне право 

тлумачити закони [174, с. 305–310]. 

Відповідні повноваження визначено і щодо Апеляційного, Верховного 

судів Нової Зеландії, що мають значення для магістратних, земельних та 

інших судів (з трудових справ, справ неповнолітніх, адміністративної юстиції 

тощо).  

При цьому варто зазначити, що рішення Апеляційного суду з 

цивільних справ, а в деяких випадках і кримінальних, можуть бути оскаржені 

в Судовому комітеті Ради в Лондоні з дозволу Апеляційного суду чи 

Судового комітету [177, с. 477–479]. Такі положення застосовуються і до 

інших судів держав, що входять до складу Об’єднаного Королівства. 

Відповідно до розділу 2 ст. ІІІ Конституції США судова влада 

поширюється на всі справи, які розглядаються за загальним правом та правом 

справедливості і виникають на підставі цієї Конституції, законодавства США 

та договорів укладених чи тих, що укладаються від їх імені; на всі справи 

щодо послів, інших офіційних представників та консулів; на всі справи щодо 

адміралтейства та морської юрисдикції; на спори, стороною в яких є штати; 

на спори між двома і більше штатами; між будь-якими штатами та 

громадянами різних штатів; між громадянами одного штату, що заявляють 

права на землі, які передані іншими штатами, та між штатом і його 

громадянином або його громадянами; з іноземними державами, громадянами 

чи підданими. 

Усі справи відносно послів, інших офіційних представників та 

консулів, а також справи, в яких штат є стороною – це юрисдикція 

Верховного суду США у першій інстанції. По інших вищенаведених справах 

– Верховний суд має апеляційну юрисдикцію і з питань права, і фактів, за 

винятком та відповідно до тих правил, які встановлені Конгресом [20, с. 292–

293]. При цьому, як зазначено в літературі, основною його функцією є 

розгляд скарг на рішення нижчих федеральних судів та судів штатів з 

федеральних питань, а також заяв про скасування постанов будь-якого суду, 
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який визнає закони штатів чи акти Конгресу США такими, що суперечать 

Конституції США. Верховний суд на прохання апеляційного надає 

роз’яснення з питань права, що виникли в процесі розгляду цивільної чи 

кримінальної справи, та дає з цього питання обов’язкове тлумачення [174, 

с. 611]. 

Щоправда, поправка ХІ до Конституції США передбачає, що судова 

влада США не поширюється на будь-яку судову справу, яка вирішується за 

законом чи правом справедливості, якщо вона ведеться проти одного із 

штатів громадянами іншого штату чи громадянами або підданими інших 

держав [99, с. 360]. Важливою є також роль верховних судів штатів щодо 

тлумачення конституцій та оцінки законодавства штатів у процесі розгляду 

ними судових справ. Вагомою правовою основою для організації й діяльності 

судової системи, визначення повноважень судів свого часу став спеціальний 

Звід законів про судоустрій (1873) [267, с. 20]. 

Зазначимо, що в англо-американських системах більш затребуваною є 

нормативно-правова уніфікація, в результаті якої формуються судові 

нормативні прецеденти, що стають джерелами права. 

У юридичній літературі зазначається, що первинними джерелами права 

США є статути і прецеденти, оскільки саме вони займають провідну роль у 

врегулюванні суспільних відносин [167, с. 22]. В американській літературі до 

первинних джерел відносять: 1) законодавство (legislative law), що 

складається з Конституції США, статутів (актів законодавчих органів), 

адміністративних правил (administrative regulations), які конкретизують 

положення статутів; 2) загальне право (common law), або право, що створене 

суддями (judge made law) [278, р. 2–4]. 

Видається важливим виокремлення серед судових рішень тих, що 

відносять до обов’язкових джерел, а також тих, що не є такими. 

Так, К. Осакве до обов’язкових (нормативних) джерел Англії (primary 

binding, normative sources) відносить: Право Європейського Союзу, 

Європейську конвенцію з прав людини, Конституцію, загальне право 
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(common law – загальні принципи права, що базуються на рішеннях судів, які 

прийняті на підставі справедливості та розуму, але відрізняються від 

судового прецеденту); універсальні міжнародні договори; статути; підзаконні 

акти (sub-legislative acts та ін.); судовий прецедент (precedent); справедливість 

(equity); розум (reason, natural law); королівські прерогативи; канонічне 

право; звичай (custom); правові угоди (договори) [162, с. 189]. 

Разом з тим, до ненормативних джерел К. Осакве відносить судову 

практику, під якою розуміє загальні правові положення у вигляді правил, 

принципів, вказівок та визначень, які мають високий ступінь переконливості, 

але не є обов’язковими чи нормативними [162, с. 191]. 

Відповідно до обов’язкових (нормативних, первинних) джерел права 

США він відносить Конституцію, загальне право (common law – 

основоположні принципи права, що містяться в рішеннях судів, які прийняті 

на підставі права і відрізняються від судового прецеденту) та статутне право 

(statute); міжнародні договори США; судові процесуальні правила, що 

приймаються Верховним судом; підзаконні акти; судові прецеденти; 

справедливість; розум; торгові звичаї; правові угоди. А до необов’язкових 

(ненормативних) джерел, окрім інших джерел, відносить судову практику 

(juridical practice) – сукупність рішень судів усіх рівнів, що не створюють 

судових прецедентів, зокрема й рішення судів штатів [162, с. 188]. 

Отже, в англо-американському типі правових систем спостерігається 

чітке розмежування між нормативно-правовою уніфікацією, результатом якої 

є нормативно-правовий судовий прецедент (джерело права), та уніфікацією 

судової практики, результатом якої є правозастосовні і правотлумачні 

прецеденти, які не мають джерельного (нормативного) характеру і містять 

правозастосовні чи інтерпретаційні моделі однотипного застосування норм 

права судами. 

У юридичній літературі зазначено, що існує розмежування джерельних 

(нормативних) судових прецедентів та судових правозастосовних і 

правотлумачних прецедентів у правових системах загального та 



105 
 

континентального права, що відображається в дихотомії: «прецедент 

рішення» (що мітить правову норму для вирішення майбутніх справ) та 

«прецедент інтерпретації» (зразок інтерпретації законів чи правових 

принципів для вирішення конкретних категорій справ) [143, с. 410]. На думку 

А. М. Медушевського, актуальність уніфікації застосування права в різних 

країнах та в однотипних випадках викликана необхідністю реалізації 

принципу рівності громадян перед законом і, в цьому контексті, потреби 

забезпечення визначеності права, правової стабільності, передбачуваності 

для громадян можливих способів застосування правових норм [143, с. 410–

411]. Хоча способи уніфікації у цих типах різні.  

Основний спосіб уніфікації судової практики в англо-американському 

типі становлять прийоми створення типових моделей кваліфікації чи\та 

інтерпретації права. Водночас варто зазначити, що для цієї системи 

характерні і матеріальна уніфікація (уподібнене регулювання прав та 

обов’язків учасників цивільних, трудових, сімейних та інших відносин), і 

процесуальна (однотипні правила розгляду в судах спорів) [239, с. 97–98]. 

Що ж до частки прийомів, то інтерпретаційні – переважають. І як 

зазначається в літературі, в усіх випадках суд зобов’язаний при застосуванні 

права тлумачити його [198, с. 208]. В Англії діє Закон «Про правила 

тлумачення» від 1978 р., хоча і в самих законах містяться розділи, в яких 

роз’яснюється зміст термінів, що використовуються в ньому. Судовою ж 

практикою створено спеціальні презумпції, правила і прийоми тлумачення: 

презумпція заборони фундаментальних змін загального права на підставі 

припущень; презумпція проти притягнення до відповідальності без вини; 

презумпція проти скасування природних прав; проти усунення суду від його 

юрисдикції; проти свавілля та зловживання владою; закон не має 

обов’язкової сили для Корони, якщо це прямо не передбачено в законі [239, 

с. 210–215]. Окрім цього, існують канони тлумачення (особливі правила для 

суддів), як своєрідні конвенції, що розроблені суддями, а з 1998-го ці канони 

передбачені Законом «Про права людини». Зокрема, це канони граматичного, 
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логічного, історичного тлумачення, а також тлумачення на підставі 

законодавства про права людини [239, с. 215–232]. Судова практика створює 

відповідні правила і в США. І як зазначає Л. Фрідмен, «у багатьох випадках 

суди є творцями законів, оскільки здійснюють їх інтерпретацію, адже без 

авторитетної інтерпретації закони можуть втрачати свій сенс» [248, с. 85]. 

Так, А. Х. Саїдов зазначав, що саме завдяки інтерпретації Конституції 

Верховний суд США розробив (сформулював) низку понять: «розподіл 

повноважень федерації та штатів», «поліційна влада» та ін. [206, с. 85].  

Не менш важливими є прийоми, що становлять, на думку Р. Кросса, 

загальний метод судової аргументації в Англії [140, с. 728], або ж метод 

юридичного обґрунтування в США [126, с. 131–133], зокрема дедуктивне та 

аналогічне. За допомогою цих та інших прийомів суддя повинен відшукати 

судове рішення прецедентного характеру. Ці правила, на думку деяких 

авторів, вироблені практикою й узагальнені поколінням суддів, є правилами 

судового прецеденту [199, с. 164]. 

Свого часу ще Р. Кросс зазначав, що в одних випадках суддя повинен 

розглянути попереднє судове рішення як матеріально-правову основу, на 

підставі якої має прийняти рішення у справі. В іншому випадку, він має 

прийняти точно таке саме рішення, яке було прийнято в аналогічній справі у 

минулому, якщо не зможе переконливо обґрунтувати, що повинно бути 

прийнято інше рішення. Суддя також може прийняти точно таке саме 

рішення, як в аналогічній справі, навіть якщо є переконливі докази, що цього 

не варто робити [276, р. 4–5]. 

А серед відомих методів аналізу судових рішень називають методи 

Д. Уембо, А. Гудхарта та ін. Саме завдяки цим прийомам виявляються та 

фіксуються однотипні моделі правової кваліфікації, що зафіксовані в судових 

рішеннях, визначається ratio decidendi.  

Слід зазначити, що в загальному праві типові моделі правової 

кваліфікації чи\та інтерпретації фіксуються лише в рішенні суду, яке 

приймається в процесі розгляду справи. Сама ж процедура ухвалення 
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рішення також визначається законом чи судовою прецедентною практикою, 

наприклад, судові процесуальні правила прийняті Верховним судом США. 

У літературі запропоновано три моделі прецедентів як основи для 

правової стабільності:1) модель часткової аналогії (де конкретний 

випадок розглядається як приклад правильного рішення, що може бути 

підставою, зразком для вирішення інших аналогічних справ); 2) модель 

встановлення норми (відповідно до якої правова норма визнається 

прецедентом, який використовується в майбутньому судами, незалежно 

від її визнання чи невизнання); 3) модель ілюстрації принципу (де 

прецедент, відповідно до його контексту, може розглядатися як доказ та 

підтвердження можливості застосування правового принципу в 

майбутньому) [143, с. 411].  

Однак тільки об’єктивація тих чи інших моделей кваліфікації чи\та 

інтерпретації права в судових актах (рішеннях судів) дозволяє говорити про 

їх юридичну силу, яка, на думку О. К. Романова, може ініціюватися двома 

обставинами: 1) який суд прийняв рішення; 2) відносно до якого суду 

оцінюється доля прецеденту. Рішення вищих судів є юридично 

обов’язковими щодо нижчих судів. Водночас рішення вищого суду може 

трактуватись як авторитетне чи таке, що заслуговує на увагу, якщо було 

прийнято з посиланням на відповідні статути чи інші рішення судів, вищих, 

ніж суд, що приймає конкретне рішення [199, с. 165].  

Окрім цього, як зазначає К. Осакве, опублікування рішення (у США 

чи Англії) повинно відповідати певній структурі: містити найменування 

сторін, факту у справі, вимоги позивача та репліку відповідача, імена 

адвокатів (позивача і відповідача) у справі, історію цієї справи (рішення 

нижчих судів у справі, якщо вони є), склад суду, рішення суду, юридичне 

питання перед судом (чи було порушення договору, яка відповідальність 

сторін тощо), автор рішення суду (що висловлювались думки більшості), 

автори особливих чи узгоджувальних думок, висновок суду за фактичними 

обставинами справи, юридичне обґрунтування рішення суду (принцип 
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права), юридичне обґрунтування більшості суддів (ratio decidendi), 

юридичне обґрунтування особливої думки окремого судді чи меншості 

суддів (obiter dictum), думка суду, висловлена перед судом, але така, що не 

є юридичним обґрунтуванням рішення (dictum). І лише юридичне 

обґрунтування рішення суддів є підставою для створення судового 

прецеденту (stare decisis). Тому до такого прецеденту сформовані певні 

вимоги: такі рішення за принципом права до конкретного складу фактів 

приймаються судом тільки щодо конкретної справи; рішення приймає 

вищий суд; цей суд, як і нижчі суди, зобов’язаний його поважати у своїх 

майбутніх рішеннях; склад фактів має бути аналогічним із прецедентним 

рішенням; аналогічно і сторони у справі; stare decisis створюється лише на 

підставі ratio decidendi [162, с. 88–89]. 

Це дає підстави звертати увагу на те, що вирішальну роль в уніфікації 

відіграють верховні суди. Наприклад, у літературі зазначено, що велику роль 

у забезпеченні єдності австралійського права відіграє Верховний суд 

Австралії, рішення якого приймаються за скаргами на постанову суду будь-

якого штату та обов’язкові для всіх судів Австралійського Союзу. Силу ж 

прецеденту в системах загального права мають рішення Верховного суду 

Австралії і верховних судів штатів та територій. Нижчі суди зобов’язані 

дотримуватись, хоча верховні суди не вважають себе зобов’язаними цими 

рішеннями [174, с. 3]. Втім, австралійські судді і донині посилаються на 

авторитетні рішення англійських судів. 

Відповідну роль в уніфікації відіграє Верховний суд Канади. Рішення 

судів провінцій обов’язкові для нижчих судів. Обов’язкову силу донині 

мають рішення Судового комітету Таємної ради (в Лондоні). Отже, силу 

судового прецеденту мають як рішення австралійських судів, так і 

англійських [174, с. 305]. 

У Новій Зеландії, яка також входить до співдружності, досі визнають 

силу переконуючого судового прецеденту, що прийняті судовими 

інстанціями Великобританії, Австралії, Канади та ін. Обов’язкову силу 
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прецеденту мають і рішення вищих для нижчих новозеландських судів [162, 

с. 475]. 

Окрім цього, судові рішення публікуються у друкованих джерелах (і 

офіційних, і неофіційних). Найавторитетнішими такими виданням в Англії є 

Law Reports. Судові звіти, тижневик судових звітів, судові звіти у трудових 

спорах – видаються Інкорпоративною радою і вважаються офіційними. 

Існують і приватні видання, «загальноанглійські судові звіти». У США судові 

рішення також публікуються у збірниках – Law Reports. Збірники можуть 

бути офіційними та неофіційними. Офіційним збірником рішень Верховного 

суду США є United States Reports (на сьогодні їх кількість становить понад 

500 томів). Серед неофіційних збірок дуже популярними є Supreme Court 

Reporter та United States Supreme Court Reports, а також щотижневий 

бюлетень The United States Law Week. Рішення федеральних судів 

публікуються, зазвичай, у неофіційних збірниках. У штатах також існують 

офіційні і неофіційні збірки [167]. Слід зазначити, що повністю публікуються 

лише рішення вищої інстанції, стосовно ж рішень апеляційних судів – вони 

ведуть відбір тих рішень, які підлягають публікації, як правило, обмежують 

кількість публікацій. 

У правовій системі США систематизація права здійснюється шляхом і 

консолідації, і створення типових законів. Втім, усі ці намагання не 

охоплюють систему загального права. Питаннями систематизації займаються 

великі професійні організації, такі як Американський інститут права, 

Американська асоціація адвокатів тощо. 

Так, результатом систематизаційної діяльності Американського 

інституту права стало неофіційне видання Restatement of the Law. Ця 

систематизаційна праця є затребуваною серед юристів США, оскільки 

об’єднує загальні правила, які виводяться із судових рішень, створюючи 

цілісну модель американського загального права. Вся систематизаційна 

діяльність спрямована на забезпечення уподібненої судової практики, її 
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стабільності задля досягнення ефективного правосуддя, правозастосування в 

цілому. 

Аналіз діяльності вищих судових інстанцій в англо-американському 

(загальному) типі правових систем дає змогу констатувати, що уніфікацію 

судової практики вони здійснюють в процесі розгляду справ та прийняття 

судових рішень, результатом якої є переконливі та впливові судові 

прецеденти, які не мають нормативного характеру. Узагальнення як спосіб 

уніфікації судової практики вони не використовують. 

Уже згадувалися і правила судового прецеденту в Англії, які 

вироблені практикою та опрацьовані суддями багатьох поколінь. Такі 

правила на сучасному етапі фіксуються в регламентарних актах 

(наприклад, судові процесуальні правила Верховного суду США) чи навіть 

у законах (наприклад, англійський Закон «Про правила тлумачення»). Суд 

також тлумачить закон на підставі презумпції тлумачення – спеціальних 

правил та прийомів тлумачення, що розроблені практикою і містяться в 

судових рішеннях. Тобто такі джерела визначають принципи,  порядок 

(процедуру) та вихідні положення (презумпції) процесу тлумачення [140, 

с. 208]. 

Отже, техніко-технологічні вимоги до уніфікації судової практики є 

більш чіткими, а також легалізовані в різний спосіб. До таких способів 

можна віднести праці відомих в англо-американському типі правових 

систем авторів: І. Блекстона, Е. Кука та ін. Хоча через появу судових звітів 

посилання на такі наукові праці здійснюється дедалі менше. 

Втім, англо-американський тип правових систем суттєво змінюється 

в цілому, зближується з романо-германським (континентальним) правом. 

Нині і в загальному типі зростає питома вага законодавчих актів та 

міжнародних договорів, уподібнюються правові ідеали, принципи права і 

правового регулювання загалом під впливом міжнародних правових 

стандартів (наприклад, уподібнення судової практики під впливом 

Конвенції 1950 р. та Європейського суду з прав людини). 
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Уніфікація ж судової практики також здійснюється завдяки практиці 

Європейського суду з прав людини і ще донедавна практики Суду 

Європейського Союзу (Суду Справедливості). 

Аналіз такого явища, як уніфікація судової практики  в загальному 

типі правових систем дає змогу виокремити такі властиві їй ознаки: 1) вона 

є різновидом правової уніфікації; 2) її безпосередньою метою є 

забезпечення сталості й однотипності судової практики, а перспективною – 

ефективності правосуддя, правозастосування загалом; 3) здійснюється 

вищими судовими інстанціями в межах їх юрисдикції, діяльність і 

повноваження яких визначені у чинних джерелах права, регламентах і 

правилах, створюваних судами, та інших юридичних актах; 4) вона є 

способом формування типових моделей, частіше – інтерпретації права, 

інколи – кваліфікації права; 5) в англо-американському типі 

використовується лише основний спосіб уніфікації; 6) її результати 

фіксуються в судових актах – тільки рішеннях суду, які приймаються в 

процесі розгляду справи, що передбачено чинним законодавством, 

регламентами тощо; 7) їй властиві два види: правозастосовна і 

правотлумачна уніфікації, а її результати – правозастосовні та 

правотлумачні прецеденти, як правило, не мають нормативного, 

обов’язкового характеру; 8) використовуються з метою аргументації 

майбутніх рішень; 9) усі судові прецеденти публікуються у збірках, звітах 

та інших друкованих джерелах (офіційних і неофіційних); 10) техніко-

технологічні вимоги, порядок уніфікації є досить чітко сформовані в 

чинних джерелах права, створених судами правилах, у правовій доктрині 

[46, с. 200].  

При цьому варто зазначити, що більш затребуваною у цій системі є 

нормативно-правова уніфікація та її результати – судові прецеденти, що є 

джерелом права і містять норми чи принципи права. Поряд із цим не менш 

затребуваною є уніфікація судової практики (правотлумачна і 
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правозастосовна, яка може бути як матеріальною, так і процесуальною  

уніфікацією). 

Отже, уніфікація судової практики є важливим елементом англо-

американського типу правових систем. Вона відрізняється від уніфікації в 

романо-германському праві, її результатом є переконливі чи вагомі 

прецеденти, які сприяють збалансованості правової системи, досягненню її 

основної мети – ефективності правосуддя, правозастосування загалом. А 

втім - ефективності правового регулювання в цілому, рівності суб’єктів 

права перед законом. 

Особливо важливою вона видається в контексті впровадження 

міжнародних правових стандартів, забезпечення належної взаємодії з 

іншими правовими системами, зокрема в європейському правовому 

просторі.  

 

3.3 Уніфікація судової практики у міжнародному типі правових 

систем 

 

Важливим елементом – суб’єктом міждержавних правових систем є 

суди, які створюють судові прецеденти та інші рішення, що забезпечують 

ефективність правосуддя, правозастосування в межах міжнародного 

правопорядку, рівність учасників міжнародних правових відносин шляхом 

здійснення правосуддя. Забезпечення ефективності цих процесів та їх 

результатів досягається завдяки правовій уніфікації. Значущою серед її 

різновидів є нормативно-правова уніфікація. Однак не менш важливу роль 

відіграє й уніфікація судової практики.  

У міжнародній правовій літературі приділено увагу питанням 

міжнародно-правової уніфікації, але переважно аналізуються такі її 

різновиди, як міжнародно-договірна уніфікація або ж судово-прецедентна 

(джерельна). 
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Зрештою, і поняттєвий міжнародно-правовий апарат у більшості 

випадків містить поняття «міжнародна судова практика», «міжнародна 

прецедентна практика», «рішення міжнародних судів» тощо. 

Малодослідженими видаються питання уніфікації міжнародної судової 

практики як діяльності компетентних судів зі створення типових моделей 

кваліфікації чи\та інтерпретації міжнародного права та їх об’єктивації в 

судових актах, з метою забезпечення ефективності міжнародного правосуддя. 

Перш ніж перейти до аналізу такого поняття, як уніфікація судової 

практики, потрібно з’ясувати, що вкладається в поняття «міжнародна судова 

практика» та розмежувати його з поняттям «міжнародний судовий 

прецедент» (джерело міжнародного права). 

У міжнародній правовій літературі існують різноманітні погляди щодо 

поняття та видів джерел права. Одні автори до джерел права відносять 

міжнародні договори, міжнародні правові звичаї, акти міжнародних 

конференцій та резолюції міжнародних організацій [17, с. 42], інші – 

міжнародні договори та звичаї, загальні принципи права, рішення 

міжнародних юрисдикцій, праці відомих фахівців міжнародного права [245, 

с. 192–213], треті – міжнародні угоди, рішення міжнародних організацій та 

конференцій, міжнародні звичаї, міжнародні кодекси поведінки, принципи 

міжнародного права [148, с. 42–43]. 

Звичайно, що визначаючи коло джерел міжнародного права, фахівці 

дотримуються насамперед ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН, в якій 

зазначено, що суд, який зобов’язаний вирішити передані йому спори на 

підставі міжнародного права, застосовує: а) міжнародні конвенції (і загальні, 

і спеціальні), що встановлюють правила, визнані державами (сторонами) 

спору; б) міжнародний звичай, як доказ загальної практики, що визнана як 

правова норма; в) загальні принципи права, що визнані цивілізованими 

націями; г) із застереженнями ст. 59 (рішення Суду обов’язкове лише для 

сторін, що беруть участь у справі і лише в конкретній справі) судові рішення 
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та доктрини найбільш кваліфікованих спеціалістів з публічного права різних 

націй як додаткового засобу для визначення правових норм [60, с. 806, 808]. 

У міжнародно-правовій літературі зазначено, що джерелами 

міжнародного права слід вважати не тільки формальні джерела, а й інші 

результати процесу нормотворення [145, с. 22], а також йдеться про те, що 

ст. 38 Статуту Міжнародного суду сформована вже понад сотню років і не 

відображає сучасних реалій. Зокрема, І. І. Лукашук вважає, що нині зростає 

затребуваність і загальних принципів права, і судових рішень та правових 

доктрин. Окрім цього він наголошує, що до цього переліку необхідно внести 

резолюції міжнародних організацій. На його думку, якщо договір або звичай 

є універсальними джерелами права, а їх юридична сила зумовлена загальним 

міжнародним правом, то правотворчі рішення організацій є спеціальними 

джерелами і їх юридична сила визначається установчим актом відповідної 

організації [119, с. 23]. Аналогічно до джерел міжнародного права, окрім 

міжнародних договорів та звичаїв, загальних принципів, рішень міжнародних 

судів та правових доктрин тощо, автори відносять обов’язкові резолюції 

міжнародних організацій [62, с. 150–162]; рішення міжнародних органів та 

організацій [25, с. 150–162]. Цікавою видається позиція авторів, що як окремі 

універсальні джерела права – договорів та міжнародних звичаїв, як джерела 

міжнародного економічного права, слід розглядати загальні принципи 

міжнародного економічного права та рішення (резолюції) міжнародних 

організацій, а також джерела транснаціонального права [266, с. 150–162]. 

Варто звернути увагу й на інші позиції, висловлені в міжнародно-

правовій літературі. Так, В. Г. Вітцтум до джерел права відносить: 

міжнародні конвенції (правові договори), міжнародні звичаї, загальні 

принципи права, судові рішення і доктрини, тобто ті, що передбачені абз. 1 

ст. 38 Статуту Міжнародного суду, але вважає, що можуть бути інші джерела 

права, якщо щодо них досягнута згода. І до таких він відносить: 

односторонні акти міжнародних організацій (декларації, протести, відмови, 

спростування, резолюції тощо); договори держав із транс- або 



115 
 

мультинаціональними підприємствами (юридичними особами); джерела 

м’якого права (soft law); міжнародно-правові стандарти [144, с. 73–103]. 

Втім, щодо другої групи він висловив застереження: вони можуть набути 

правового значення тільки за умови наявної згоди або якщо чинними 

джерелами права допускається їх згода. При цьому він висловлює свою 

позицію і щодо судових рішень, які вважає додатковим засобом визначення 

правових норм. Насамперед, на його думку, вони необхідні як докази 

існування його практики, що має обов’язкову силу [144, с. 98], а під 

суддівськими рішеннями розуміє не лише рішення Міжнародного суду, а й 

Міжнародного трибуналу з морського права, рішення міжнародних 

третейських судів тощо. 

Водночас варто зважати й на джерела не тільки міжнародного 

публічного, а й міжнародного приватного права, яке сьогодні дедалі більше 

визнають самостійною галуззю національних систем права. До джерел 

міжнародного приватного права відносять: 1) внутрішні (національні) 

джерела: доктрини, зокрема судову практику, національні правові звичаї; 

2) міжнародні джерела: міжнародні договори і звичаї. У межах цієї галузі 

важливе місце займає такий спосіб уподібнення правових норм, як 

уніфікація, зокрема й судової практики [14, с. 29–49]. У межах цієї галузі 

сформувалось навіть поняття «уніфіковане право» (однотипне, уподібнене), 

як право, уніфіковане завдяки міжнародним договорам. Воно має дві сфери: 

міжнародного приватного права і матеріального права. При цьому 

матеріальне уніфіковане право називають однотипним (типовим) приватним 

правом, яке застосовується для регулювання вексельного чи чекового обігу, 

міжнародних транзитних перевезень, а останнім часом і міжнародних 

купівлі-продажу [105, с. 409]. 

Створення таких уподібнених підходів до вирішення спору є важливим 

з погляду міжнародного приватного права, тому що за відсутності згоди 

сторін про застосування відповідної норми, за загальним правилом, вони 

визначаються на підставі норм міжнародного приватного права [196, с. 32], а 
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тому складною є ситуація щодо застосування права, якщо, до прикладу, не 

склалась уподібнена практика (у практиці міжнародного комерційного 

арбітражного суду в певний період не було типових підходів до питання про 

можливість застосування строків позовної давності щодо заперечень проти 

позову), що не сприяло ефективності розгляду спорів [105, с. 83]. Усе це є 

свідченням затребуваності такого явища, як уніфікація судової практики, але 

й необхідності розмежування її із нормативно-правовою уніфікацією, 

результатом якої є судовий нормативно-правовий прецедент (джерело права). 

Уніфікація судової практики спрямована на створення не нормативно-

правових, а типових моделей кваліфікації чи\та інтерпретації права. Вона 

необхідна для забезпечення ефективності розгляду справ, ефективності 

правосуддя чи правозастосування в цілому. Вона покликана усунути різнобій 

у підходах до правового регулювання, створити оптимальний варіант 

розгляду і вирішення юридичної справи. 

Одним із видів вирішення міжнародних спорів у міжнародно-правовій 

літературі називають судову процедуру, яка визначається регламентами судів 

універсальних (наприклад, Міжнародного суду ООН) та регіональних 

(наприклад, Суд ЄС), які створюються на підставі установчих договорів при 

відповідних міжнародних організаціях. Компетенція цих судів фіксується і в 

установчих актах, і у власних регламентах [17, с. 96]. У цих актах визначено 

й повноваження судів щодо уніфікації. 

Суб’єктами уніфікації міжнародної судової практики є міжнародні 

судові органи: міжнародні та спеціалізовані суди й арбітражі [120, с. 219–

225]. До системи міжнародного судочинства відносять: Міжнародний суд 

ООН, Міжнародний кримінальний суд, міжнародні трибунали, Європейський 

суд з прав людини, Суд ЄС, Міжнародний арбітражний суд Міжнародної 

торгової палати та ін. [147, с. 5]. 

Ця система, як вже зазначалось, функціонує і на універсальному, і на 

регіональному рівнях. 
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Головним судовим органом у системі ООН є Міжнародний суд ООН 

(ст. 92 Статуту ООН) [60, с. 5], який вирішує спори між державами (ст. 34 

Статуту Міжнародного суду ООН) з їх згоди [110, с. 54]. 

Відповідно до ст. 36 Статуту Міжнародного суду до його компетенції 

відносяться всі справи, які передані сторонами (державами), питання, 

передбачені Статутом ООН чи конвенціями. Держави-учасниці можуть 

заздалегідь зробити заяву про визнання обов’язкової юрисдикції Суду з 

правових питань: тлумачення договору; будь-якого питання міжнародного 

права; наявності фактів порушень міжнародних зобов’язань; розміру 

відшкодування. Суд вирішує спори на підставі міжнародного права, 

здійснюючи послідовне застосування та тлумачення його норм. 

І хоча рішення Суду є обов’язковими лише для сторін у конкретній 

справі (ст. 59), все ж воно застосовується як допоміжний засіб для 

визначення правових норм (ст. 38 Статуту). Окрім цього, Суд дає 

консультативні висновки. Отож, компетенція Міжнародного суду чітко 

визначена Статутом ООН, Статутом Міжнародного суду та іншими 

джерелами міжнародного права. Під час здійснення судочинства 

застосовують прийоми створення типових моделей кваліфікації й 

інтерпретації права. Ці положення об’єктивуються в рішеннях суду чи 

консультативних висновках. 

У юридичній літературі зазначено, що діяльність Міжнародного суду 

ООН регулюється Статутом Міжнародного суду ООН, Правилами Суду 

1978 р., резолюціями Суду, що визначають внутрішні правила [265, с. 398]. 

Зокрема зазначається, що судочинство складається з двох частин – 

письмової та усної, що Суд має переконатись у підсудності справи, у 

достатності фактичних та правових підстав тощо. За різною інформацією, за 

всю свою історію Суд розглянув від 70 до 100 справ і прийняв 20 

консультативних висновків. 

Вважається, що Суд зробив великий внесок у розвиток міжнародного 

права, зокрема розвиток концепції універсальних правовідносин, підвищив 
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роль міжнародних звичаїв, закріпив низку принципів в міжнародному праві 

[265, с. 399–401]. 

Окрім цього, як зазначає Р. А. Каламкарян, цей суд, забезпечуючи 

правило non-liquet, оскільки не може відмовити у розгляді справи та 

прийнятті рішення через відсутність чи незрозумілість норми права, яку 

необхідно застосувати, має значення як орган правосуддя з підтримки так 

званого духу панування права [80, с. 11].  

Правила судочинства визначаються Регламентом Суду.  

Суд вирішує спір на підставі джерел міжнародного справа (ст. 38 

Статуту), здійснюючи послідовне застосування і тлумачення його норм. У 

міжнародній літературі зазначено, що Суд приймає рішення на підставі 

чинних міжнародних договорів та конвенцій, загальних міжнародних 

принципів права – і як допоміжний засіб – на підстав судового рішення і 

доктрин найбільш кваліфікованих фахівців з міжнародного публічного права 

[264, с. 28]. 

Рішення Суду є остаточним й оголошується у відкритому засіданні. 

Окрім цього, Міжнародний суд дає консультативні висновки на запити 

держав, органів ООН та міжнародних організацій системи ООН (МОП, 

ЮНЕСКО, МВФ, ВООЗ, МАГАТЕ та ін.). 

Судові рішення і висновки Міжнародного суду ООН часто 

сприймаються судами чи іншими суб’єктами як типові способи вирішення 

справ, адже вони містять типові моделі кваліфікації й інтерпретації права. 

Наприклад, висновок у справі ВООЗ проти ядерної зброї (1996): що 

стосується наслідків для здоров’я осіб та навколишнього середовища 

внаслідок застосування ядерної зброї під час військового конфлікту, а також 

порушення державою, яка її застосувала, міжнародних зобов’язань, зокрема 

Статуту ВООЗ. Під час розгляду цієї справи, окрім рішення у справі, Суд 

визначився з поняттям так званої «ймовірної компетенції», яка хоч і не 

вказана у Статуті, проте може виводитися з його положень чи з практики цієї 

міжнародної організації. Одночасно було підтверджено функційний 
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(компетенційний) характер правосуб’єктності міжнародних організацій [18, 

с. 122–125]. 

Діяльність Міжнародного суду спрямована на оптимальне та 

нормальне забезпечення правопорядку на підставі верховенства права. 

Міжнародний суд застосовує, тлумачить, забезпечує, розвиває міжнародне 

право [81, с. 142–143].  

Важливу роль у боротьбі з міжнародною злочинністю відіграє 

Міжнародний кримінальний суд, який створений 1998 р. У юрисдикції цього 

суду є розгляд справ щодо найтяжчих злочинів, що засуджуються всією 

міжнародною спільнотою: геноцид, злочини проти людяності, військові 

злочини [152, с. 263–268]. 

Порядок роботи Міжнародного кримінального суду визначається 

Статутом (2002), Правилами процедури і доказування – актом «Елементи 

злочину» (2002) 

Судова практика Міжнародного кримінального суду є типовою не 

тільки для міжнародних інстанцій, а й для національного судочинства, та 

чинником внесення змін до чинних джерел права. 

Міжнародний трибунал ООН з морського права утворений на підставі 

Конвенції з морського права 1982 р. Його діяльність визначається правилами 

Трибуналу (1997), керівництвом з підготовки та подачі позовів у Трибунал, а 

також Правилами про внутрішню юридичну практику. Його рішення є 

остаточними і мають обов’язкову силу тільки для сторін спору і тільки у 

конкретній справі [265, с. 402–403].  

Важливою є й практика арбітражних судів. Серед авторитетних 

міжнародних комерційних установ можна виокремити Міжнародний 

арбітражний суд Міжнародної торгової палати, який покликаний сприяти 

розвитку міжнародної торгівлі. Його юрисдикція визначається Статутом та 

Регламентом. Рішення є обов’язковими для сторін, оригінал якого 

зберігається в Секретаріаті Суду. Водночас Суд має свій друкований орган – 

журнал з питань міжнародного комерційного арбітражу. Уніфікація 
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арбітражних правил здійснюється завдяки регламентам (наприклад, 

Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ). У міжнародній торговій практиці 

виокремлюють кілька найвідоміших центрів міжнародного комерційного 

арбітражу: арбітражний інститут при торговій палаті в Стокгольмі 

(Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce), Лондонський 

міжнародний арбітражний (третейський) суд (London Court of International 

Arbitration (LCIA)), Міжнародний арбітраж при Міжнародній торговій палаті 

(ICC International Cour tof Arbitration), Американська арбітражна асоціація 

(American Arbitration Association (AAA)), Віденський міжнародний 

арбітражний центр (Vienna International Arbitral Centre) [235, с. 389–392]. 

Особлива роль в уніфікації судової практики відводиться міжнародним 

регіональним судовим інстанціям: Лондонському міжнародному 

третейському суду; Арбітражному інституту торгової палати м. Стокгольма 

(розгляд зовнішньоекономічних спорів); Європейському суду з прав людини; 

Африканському суду з прав людини та народів тощо. У європейському 

просторі це, насамперед, Європейський суд з прав людини та Суд ЄС. 

Європейський суд з прав людини створено на підставі Конвенції про захист 

прав і основоположних свобод людини (1950). Отже, предметна компетенція 

Суду обмежується каталогом прав і свобод, передбачених Конвенцією та 

протоколами до неї відповідно до ст. 19 Конвенції для забезпечення 

виконання сторонами зобов’язань за цією Конвенцією та протоколами до неї 

[94, с. 29, 35]. 

Згідно із ст. 32 Конвенції, юрисдикція Суду поширюється на всі 

питання щодо тлумачення та застосування Конвенції і протоколів до неї, 

які передаються державами-учасницями (ст. 33), особами, неурядовими 

організаціями або групою осіб (ст. 34), Комітетом Міністерств для 

консультативних висновків (ст. 47) [74, с. 27–49]. Рішення Суду є 

остаточним та публікується на веб-сайті Суду і в «Збірнику рішень 

Європейського суду з прав людини». 

https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/icc-international-court-arbitration/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikpbq4ubjUAhXkbZoKHU_JDoMQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.viac.eu%2Fru%2F&usg=AFQjCNExYzEg97B7hu6v-DvEbqtwKyt5HA&sig2=GdjRoyqhMttWF9VyV4TGKw
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Систему типових рішень хоча і формує Суд, проте він не зв’язаний 

ними. Водночас він покладається на судову практику і завжди посилається 

на свої рішення. Як зазначено в юридичній літературі, Суд зобов’язав 

держави поважати його рішення, брати їх за основу в аргументації своїх 

позицій у власних справах [25, с. 137]. 

Щодо природи рішень Європейського суду з прав людини, то в 

юридичній літературі немає одностайного бачення. Одні автори вважають, 

що практика Суду є джерелом тлумачення та конкретизації юридичних 

норм [65, с. 112], інші – що це щось середнє між прецедентним правом у 

традиційному його розумінні та континентальною судовою практикою як 

усталеною, однотипною, послідовною позицією судів з тих чи інших 

питань правозастосування в межах Конвенції [243, с. 105], або ж, що це 

критерії, вироблені практикою Суду для розгляду певних категорій справ 

[65, с. 107]. Існує також думка, що Суд створює провідні принципи 

судової практики [59, с. 13]. Як вважає, зокрема, В. О. Туманов, можна 

констатувати, що Суд формує принципи, які є практико-прикладним 

інструментарієм правозастосовної діяльності [243, с. 107], а відтак 

правотлумачні та правозастосовні прецеденти, і створює своєрідну 

систему типових моделей кваліфікації та інтерпретації права. 

Мабуть, варто було б загадати і про інші міжнародні суди в цій 

юрисдикції системи захисту прав і свобод людини. Це Міжамериканський 

суд з прав людини, який утворився згідно з Американською конвенцією з 

прав людини у 1979 р. Його основним призначенням є інтеграція та 

застосування Американської конвенції з прав людини. Він діє на підставі 

свого Статуту (1997). Здійснює судочинство та дає консультації щодо 

інтерпретації тих чи інших положень Конвенції [152, с. 244]. У 1998 р. 

було підписано протокол до Американської хартії про права людини та 

народів, яким створився Африканський суд з прав людини і народів. 
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Однак необхідної кількості держав, які його ратифікували б, поки що 

немає [152, с. 247]. 

Важливим підґрунтям для ефективного правосуддя та й 

правозастосування загалом є практика судових інститутів ЄС. Сучасна 

судова система ЄС складається зі Суду справедливості (Суду ЄС), Суду 

першої інстанції (Суду загальної юрисдикції (Трибуналу)) та судів 

спеціальної юрисдикції. 

У літературі вказано на широкі повноваження судів ЄС: розгляд та 

вирішення питань про порушення державою-учасницею інтеграційного 

права, а також виконання зобов’язань за установчими договорами; контроль 

за діями та актами, що видаються інститутами ЄС на відповідність їх 

установчим договорам та чинному законодавству ЄС; винесення 

преюдиційних рішень, а також розгляд і вирішення справ, пов’язаних із 

завданням шкоди інститутами та службовцями ЄС тощо. Окрім цього, Суди 

ЄС розглядають та вирішують спори між ЄС та його службовцями, між 

інститутами ЄС та його посадовими особами; спори щодо відставки членів 

Європейської Комісії; розробляють консультативні пропозиції (advisory 

opinions) за запитом інститутів Співтовариства та держав-учасниць ЄС; 

забезпечують виконання зобов’язань сторін щодо Європейського 

інвестиційного банку; виконують функції апеляційного суду щодо рішень 

суду першої інстанції. Ці та інші повноваження судів ЄС дозволяють 

впливати не тільки на розвиток європейського права, а й на інші сфери ЄС 

[142, с. 460–466]. 

Головною інституцією європейської судової системи є Суд ЄС, який 

хоч і був утворений ще 1952 р. з метою забезпечення правильного 

тлумачення та застосування Паризького договору, проте під час розгляду 

справ відіграв велику роль у розвитку європейського права, зокрема 

принципів інтеграційного права.  

Як зазначають деякі автори, Суд виконує три функції: забезпечує 

належне застосування права співтовариств; виконує роль арбітра державами-
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учасницями, між ним та інститутами співтовариств, між інтеграційними 

інститутами; забезпечує однотипне (уподібнене) тлумачення та застосування 

права співтовариств державами-учасницями [263, с. 97]. 

У юридичній літературі зазначається, що Суд ЄС забезпечує однотипне 

розуміння та застосування права ЄС, як і Суд першої інстанції, а в процесі 

євроінтеграції він перетворився на важливий правотворчий орган, тоді як 

право ЄС набуло прецедентного характеру [225, с. V]. 

Компетенція Суду ЄС зводиться до таких основних категорій справ: 

забезпечення виконання зобов’язань за установчими договорами 

державами-учасницями; контроль за відповідністю правових актів 

інститутів та органів ЄС європейському праву (Лісабонській угоді та 

іншим джерелам права ЄС); ухвалення рішення за преюдиційними 

запитами. Обсяг повноважень та діяльність Суду ЄС регламентується  

Статутом Суду та Регламентом. Водночас у юридичній літературі 

зазначається, що Суд ЄС відіграє ключову роль у процесі становлення та 

розвитку права Європейського Союзу, а його судова практика сприяє 

розвитку інституційного механізму Союзу, а також підвищенню 

ефективності і функціонування судових систем держав-учасниць [273, 

с. 437–438]. 

Рішення Суду ЄС є остаточними, публікуються на сайті Суду, а також 

в офіційному виданні – Збірці рішень суду (Reports of cases before the Court of 

justice). Виконання рішення здійснюється за процесуальними правилами 

держави, в якій має виконуватись. 

Суд, забезпечуючи однотипне розуміння та застосування права ЄС, 

використовує прийоми створення типових моделей інтерпретації чи\та 

кваліфікації права. Це дозволяє заповнювати прогалини, уточнювати зміст 

норм установчих договорів та інших джерел права ЄС (особливо завдяки 

преюдиційній процедурі), виробляти критерії уподібненого 

правозастосування, формувати усталену практику. 
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Окрім цього, Суд ЄС щорічно узагальнює та аналізує судову практику і 

подає результати у щорічному звіті, який є джерелом інформації для судів чи 

інших суб’єктів. 

У юридичній літературі констатується, що часто Суд ЄС формулює нові 

поняття, створює нові нормативні положення, які є принципово важливими для 

розвитку інтеграційного права, займає провідне місце в нормотворчості ЄС. 

Наприклад, принцип прямої дії, верховенства та інтегрованості права ЄС, які 

сформульовані судом [66, с. 114], були визнані основними принципами, а в 

подальшому були закріплені в Лісабонській угоді. 

Так, у рішенні у справі № 26/62 «Van Gent & LOOS» Суд зазначив, що 

ст. 12 Договору ЄЕС має пряму дію і створює індивідуальні права для осіб, 

які потребують захисту в національних судах [230, с. 10], а в рішенні у справі 

№ 6/64 дано визначення поняття права ЄС як самостійної системи, яка за 

договором ЄЕС стала складовою частиною правових систем держав-

учасниць і положення якої зобов’язані застосовувати національні суди  

[240, с. 11]. 

Суд ЄС свого часу встановив критерії, що дозволяють вирішити спір чи 

визначити процесуальні умови прийняття позову для розгляду Судом, дав 

уточнення щодо набуття чинності директивами ЄС тощо. Усі ці рішення 

приймалися в преюдиційній процедурі. 

Отже, уніфікацію Суд здійснює завдяки рішенням, що мають 

нормативний процедурний характер. 

Аналіз цих та інших міжнародних судових органів дає підстави для 

висновку, що вони створюються з метою вирішення спорів, надання 

консультаційних висновків, але водночас здійснюють уніфікацію судової 

системи, створюючи типові моделі кваліфікації чи\та інтерпретації права 

та об’єктивуючи їх у рішення суду (судових актах та інших , передбачених 

чинними джерелами права), тобто забезпечують однотипність 

застосування, тлумачення права. Узагальнення як спосіб уніфікації 

міжнародні суди не використовують. У міжнародній правовій літературі 
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зазначається, що будь-який міжнародний суд тлумачить письмові норми 

та встановлює зміст звичаєвих норм і це пов’язано із здійснення ними 

правосуддя [146, с. 44]. 

Важливе значення для правильного тлумачення мають принципи 

тлумачення. Як зазначає О. О. Мережко, деякі з них зафіксовані, зокрема, 

у Віденській конвенції про право міжнародних договорів, інші існують у 

формі звичаю чи підтверджуються судовою або арбітражною практикою 

[149, с. 241–267]. Зокрема, це принципи: правомірності – тлумачення має 

здійснюватися згідно з принципами та нормами міжнародного права; 

добросовісності, який випливає з принципу pacta sunt servanda (з метою 

встановлення істинного смислу); ефективності (необхідності з’ясування 

смислу і сили норми права); однозначності термінології; 

контекстуальності (цей та інші принципи вказані у Віденській конвенції – 

ст. 31–33) [30, с. 79–93]; застосування спеціальних положень у разі 

розбіжностей із загальними; зв’язку між тлумаченням та застосуванням 

права – принцип тлумачення суб’єктом, який застосовує право; принцип 

contrario – аргумент, що доповнює інші аргументи; принцип мовчазної 

згоди; принцип contra proferentem; принцип єдності тлумачення в 

однаковий спосіб у всіх випадках [146, с. 242–247].  

Варто згадати, що при тлумаченні Європейської конвенції, 

застосовуючи еволютивне тлумачення, Європейський суд розширює її зміст, 

а Суд ЄС в основу тлумачення покладає принципи пріоритету права ЄС. 

Що ж до способів тлумачення міжнародного права, у міжнародно-

правовій літературі називають різноманітні: спеціально-юридичний, 

логічний, літературний (термінологічний), мовний (граматичний); 

систематичний, телеологічний, історичний (еволюційний), звичайний 

(практичний), комунікативний, психологічний, політичний [146, с. 256–267].  
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Отже, техніко-технологічні вимоги щодо здійснення тлумачення та 

правозастосування є достатньо сформовані та закріплені на рівні і чинних 

джерел права, і інших юридичних актів та правової доктрини.  

Наведемо і доктринальне бачення природи рішень міжнародних судів. 

Так, Г. Лаутерпахт у своїй роботі «Розвиток міжнародного права 

Міжнародним Судом» (1958) зазначав, що такі рішення підтверджують 

існування права, констатують його наявність [277, р. 21]. Він стверджував, 

що жодне положення Статуту, яке передбачає необов’язковість рішення Суду 

як для сторін, так і для Суду, не зможе перешкодити йому авторитетно 

підтверджувати існування міжнародного права [277, р. 22]. 

Однак, як зазначав Г. І. Тункін, у міжнародному праві є багато рішень, у 

яких відображено односторонню інтерпретацію Суду, а тому його рішення 

мають лише переконливий характер, вони є частиною міжнародно-правової 

практики, констатації та тлумачення норм міжнародного права [244, с. 162–163].  

Аналіз такого явища, як уніфікація міжнародної судової практики, 

дозволяє виокремити такі її ознаки: 1) вона є різновидом правової уніфікації; 

2) її безпосередньою метою є забезпечення сталості й однотипності судової 

практики, а перспективною – ефективності правосуддя, правозастосування 

міжнародного правопорядку в цілому; 3) здійснюється уповноваженими на 

цю діяльність міжнародними судами та іншими міжнародними судовими 

інститутами, повноваження яких визначені чинними джерелами права та 

іншими юридичними актами; 4) формується основним способом, який 

становлять прийоми створення моделей кваліфікації чи/та інтерпретації 

права; 5) утворює систему типових моделей кваліфікації чи\та інтерпретації 

права, у межах юрисдикції конкретного суду (тобто формується насамперед 

за суб’єктним критерієм); 6) об’єктивуються ці моделі кваліфікації чи\та 

інтерпретації права в судових актах, які, як правило, приймаються за 

результатами розгляду справи, інколи – як результати інтерпретаційної 

діяльності; 7) рішення судів та інших міжнародних судових інститутів 

оприлюднюються на сайтах цих інституцій і у спеціальних друкованих 
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джерелах (збірках тощо); 8) і правила правозастосування та 

правотлумачення, і уніфікації судової практики, прийняття та оприлюднення 

судових рішень передбачені статутами та регламентами відповідних судів; 

9) у юридичних та інших документах формуються техніко-технологічні 

вимоги до рішень міжнародних судів [45, с. 19]. 

Проте варто зазначити, що міжнародні суди хоч і не наділені 

правотворчими повноваженнями формально, але за потреби здійснюють їх, а 

відтак створюють нові поняття, принципи та норми права. Але, як вже 

зазначалось, це вже результат нормативно-правової уніфікації. 

Уніфікація міжнародної судової практики є важливою для національної 

правової системи, оскільки ці типові моделі створюються і поширюються на 

такі суб’єкти, як держави-учасниці, їх фізичні та юридичні особи, хоча 

поширюються вони на міжнародні організації. 

Уніфікація міжнародної судової практики є зразком і для національного 

законодавства, і для національної судової (чи юридичної в цілому) практики. 

Такий спосіб як узагальнення судової практики їй не властивий. 

Важливість уніфікації міжнародної судової практики як певної системи 

типових моделей кваліфікації чи\та інтерпретації права полягає у впливі її на 

розвиток і міжнародного, і національного права (держав-учасниць), 

забезпеченні сталості та однотипності судової практики, ефективності 

правосуддя, правозастосування міжнародного правопорядку загалом. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. У третьому розділі виявлено основні специфічні ознаки, які властиві 

уніфікації судової практики в континентальному типі правових систем: 

1) вона є різновидом правової уніфікації, здійснюється для забезпечення як 

сталості та однотипності судової практики, так і ефективності правосуддя, 

правозастосування в цілому; 2) здійснюється конституційними, вищими 

судами в межах їх юрисдикції, повноваження яких визначені законом, 
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зокрема і щодо уніфікації судової практики; 3) це діяльність з формування 

типових моделей кваліфікації чи\та інтерпретації права; 4) для створення цих 

моделей використовується основний спосіб – прийоми формування типових 

моделей кваліфікації чи\та інтерпретації права, тобто правозастосовних і 

правотлумачних прецедентів; 5) інші способи уніфікації судової практики не 

застосовуються; 6) для уніфікації судової практики характерні два види: 

правозастосовна уніфікація та правотлумачна, а її результати – 

правозастосовні і правотлумачні прецеденти – не мають обов’язкового 

характеру; 7) результати уніфікації судової практики фіксуються в судових 

актах – рішеннях вищих судів; 8) такі судові рішення публікуються у 

друкованих джерелах судових інстанцій, що передбачено законодавством. 

Узагальнення як факультативний спосіб не застосовується. 

2. Констатовано, що нормативно-правову уніфікацію в 

континентальному типі правових систем здійснюють конституційний та вищі 

суди (верховні суди), результати якої відображено в модифікованих судових 

прецедентах або рішеннях ad hoc. 

3. Еталоном для континентального типу правових систем є 

використання рішення Європейського суду з прав людини та Суду 

Європейського Союзу, що є засобом уніфікації для судової системи. 

4. Техніко-технологічні параметри уніфікації судової практики 

зафіксовані у регламентарних актах, інколи – у правовій доктрині. 

5. Судді не зобов’язані дотримуватись попередніх рішень, але з 

повагою ставляться до них і використовують для аргументації майбутніх 

рішень. 

6. Уніфікація судової практики в загальному праві має такі ознаки: 

1) вона є різновидом правової уніфікації; 2) її безпосередньою метою є 

забезпечення як сталості та однотипності судової практики, так і 

ефективності правосуддя, правозастосування в цілому; 3) здійснюється 

вищими судовими інстанціями в межах їх юрисдикції, діяльність і 

повноваження яких визначені в чинних джерелах права, регламентах, 
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правилах, створюваних судами, та інших юридичних актах; 4) вона є 

способом формування типових моделей, частіше – інтерпретації права, 

інколи – кваліфікації права; 5) в англо-американському типі 

використовується лише основний спосіб уніфікації судової практики; 6) її 

результати фіксуються в судових актах – лише рішеннях суду, які 

приймаються в процесі розгляду справи, що передбачено чинним 

законодавством, регламентами тощо; 7) їй властиві два види: 

правозастосовна та правотлумачна уніфікація, а її результати – 

правозастосовні та правотлумачні прецеденти, як правило, не мають 

нормативного, обов’язкового характеру; 8) вони використовуються з метою 

аргументації майбутніх рішень; 9) усі судові прецеденти публікуються у 

збірках, звітах та інших друкованих джерелах (і офіційних, неофіційних); 

10) техніко-технологічні вимоги, порядок уніфікації, чітко сформовані у 

чинних джерелах права, правилах, створених судами, у правовій доктрині.  

Втім, більш затребуваною є нормативно-правова уніфікація, яку 

здійснюють вищі суди. Її результат – судовий прецедент (джерело права) – 

містить норму чи принцип права. 

7. Уніфікації судової практики в міжнародному типі правових систем 

властиві такі ознаки: 1) вона є різновидом правової уніфікації; 2) її 

безпосередньою метою є забезпечення сталості й однотипності судової 

практики, ефективності правосуддя, правозастосування міжнародного 

правопорядку в цілому; 3) вона здійснюється уповноваженими на цю 

діяльність міжнародними судами та іншими міжнародними судовими 

інститутами, повноваження яких визначені чинними джерелами права та 

іншими юридичними актами; 4) формується основним способом, який 

становлять прийоми створення типових моделей кваліфікації чи\та 

інтерпретації права; 5) утворює систему типових моделей кваліфікації чи\та 

інтерпретації права, у межах юрисдикції конкретного суду (тобто формується 

насамперед за суб’єктним критерієм); 6) об’єктивуються ці моделі 

кваліфікації та інтерпретації права в судових актах, які, як правило, 
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приймаються за результатами розгляду справи, інколи – як результати 

інтерпретаційної діяльності; 7) рішення судів та інших міжнародних судових 

інститутів оприлюднюються на сайтах цих інституцій і в спеціальних 

друкованих джерелах (збірках тощо); 8) як правила правозастосування, 

правотлумачення, так і уніфікації судової практики, прийняття та 

оприлюднення судових рішень передбачені статутами і регламентами 

відповідних судів; 9) у юридичних та інших документах формуються 

техніко-технологічні вимоги до рішень міжнародних судів. 

Міжнародні суди здійснюють і нормативно-правову уніфікацію. Втім, 

не менш важливою є уніфікація судової практики, яка водночас є своєрідним 

правовим стандартом для держав-учасниць. 
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РОЗДІЛ 4 

УНІФІКАЦІЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ 

 

4.1 Стан уніфікації сучасної вітчизняної судової практики  

 

Реформування судової системи України є нагальною потребою часу, 

оскільки саме завдяки ефективному правосуддю здійснюється належне 

забезпечення інтересів учасників суспільних відносин, досягаються основні 

правові цінності, зафіксовані в Конституції України: людина є найвищою 

соціальною цінністю (ст. 3), Україна – демократичною, соціальною, 

правовою державою( ст. 1) [102]. 

Отже, забезпечення ефективності правосуддя і правового регулювання 

загалом є важливою метою процесу реформування сучасної вітчизняної 

судової системи, в процесі якого застосовуються різноманітні способи і 

засоби, серед яких важливу роль відіграє уніфікація судової практики. 

Втім вже зазначалось, що у вітчизняній юридичній літературі немає 

єдності щодо розуміння поняття «судова практика». Як зазначає Х. Бехруз, 

правові системи, які утворюються на пострадянському просторі, як правило, 

не визнають судової практики джерелом права, оскільки законодавство цих 

держав не передбачає здійснення судами правотворчих функцій для 

застосування правових норм [16, с. 427–428]. 

Відтак, судову практику інтерпретують по різному. Так, П. О. Гук під 

судовою практикою розуміє результат, підсумок судової діяльності в 

конкретній справі або узагальненої категорії справ, що оснований на досвіді і 

суддівському розсуді, закріплений у судовому акті, що містить 

правоположення, тлумачення норми права, які слугують взірцем для 

застосування [52, с. 165]. 

С. В. Шевчук судову практику в широкому розумінні трактує як 

діяльність органів судової влади, що втілюється у прийняття юридичних 
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актів, а у вузькому – у створення правоположень нормативного характеру, 

конкретизації законів тощо [259, с. 3–4]. 

Д. Ю. Хорошковська під судовою практикою розуміє взаємоєдність 

діяльності судів і результатів цієї діяльності, відображених у нових 

правоположеннях, вироблених судовою владою та закріплених у рішеннях з 

конкретних справ (правотворчих актах), чи зі сукупності однотипних 

конкретних судових справ [249, с. 3–5]. 

М. І. Сірий під судовою практикою вбачає форму нагромадження 

професійного досвіду судів загальної та спеціальної юрисдикції, 

Конституційного Суду України (див. [262, с. 701]). 

О. А. Беляневич зазначає, що наслідком уніфікації процесуального 

законодавства може бути визначено надання одноманітності правового 

регулювання процесуальних відносин (відносин між судом та іншими 

учасниками процесу у зв’язку з вирішенням спору про право чи інше правове 

питання), які складаються у зв’язку з іншими матеріальними 

правовідносинами, що можуть істотно різнитися за принципами, методом 

правового регулювання, характером правового зв’язку між їхніми 

учасниками [13, с. 103]. 

Т. В. Росік, як вже зазначалося, під судовою практикою розуміє 

особливий різновид юридичної діяльності, що реалізується уповноваженими 

суб’єктами на національному або міжнародному рівні у встановленому 

законом порядку з метою здійснення правосуддя чи офіційного тлумачення 

правових норм, результатом якої є прийняття відповідного судового акта, що 

закріплює правоположення [201, с. 13]. 

У вітчизняній юридичній літературі і досі відсутнє розмежування 

понять «судовий прецедент» та «судова практика». Так, висловлюється 

думка, що судова практика – це рішення судів у конкретних справах, які 

містять правові зразки одноманітного та багаторазового застосування і 

тлумачення правових норм [166, с. 119]. Водночас автори називають форми 

чи способи їх утворення: судова практика виступає результатом 
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правотворчої, інтерпретаційної та нормативної діяльності судів, 

узагальнюється вищими судовими інстанціями. Але тут же вони 

стверджують, що вона є формально не обов’язковим джерелом права, а далі 

про те, що в сучасній Україні судова практика набуває обов’язкового 

характеру і стає джерелом права, зокрема йдеться про практику 

Європейського суду з прав людини, а також про положення Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів», якими були доповнені процесуальні 

кодекси щодо обов’язковості рішень Верховного Суду України [166, с. 119–

120]. 

Мабуть, з позиціями авторів можна погодитись щодо того, що судова 

практика є правовими зразками застосування і тлумачення права та 

спрямована на забезпечення ефективності правосуддя чи правового 

регулювання загалом. Однак не можна погодитись з тим, що вона є 

результатом нормотворчої діяльності судів, оскільки результатом здійснення 

правотворчих функцій судами є судовий нормативно-правовий прецедент, 

який і є джерелом права. Як зазначалося, у процесі узагальнення судової 

практики конституційного права – це лише модифікований судовий 

прецедент органів конституційного правосуддя, вагомі звичаєві прецеденти 

за умов надання їм такої природи законодавцем відповідної держави, а також 

прецедент ad hoc, які приймаються за аналогією і мають обов’язковий 

характер щодо конкретної справи. Усі вони, окрім модифікованого 

прецеденту, є уніфікованою судовою практикою – типовими зразками 

кваліфікації чи\та інтерпретації права. 

Крім цього, як зазначає Н. В. Стецик, під судовим нормативно-

правовим прецедентом розуміють судовий правотворчий акт, що 

приймається в процесі здійснення судочинства за умови відсутності 

нормативно-правової регламентації, містить казуальний нормативно-

правовий припис та є обов’язковим у наступних аналогічних справах 

Конституційного Суду України. Він констатує, що й сама судова 

правотворчість пов’язана з реалізацією функцій судової влади, тож вона є 
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процедурною діяльністю спеціально уповноважених судових органів, що 

спрямована на встановлення нормативно-правових приписів, які закріплені в 

судових правотворчих актах [223], а судові правотворчі акти слід відрізняти 

від інших, наприклад, судових правотлумачних прецедентів. 

У юридичній літературі також висловлено думку, що розгляд судової 

практики як юридичного джерела права в сучасних умовах ускладнюється 

дією принципу розподілу державної влади, ще й відсутні акти, які 

забезпечили б її обов’язковий характер. Це створює також проблеми 

застосування в Україні правоположень практики Європейського суду з прав 

людини, «враховуючи, що таке застосування є у будь-якому разі національно 

зумовленим (міжнародним правом не регулюється)» [187, с. 119–120]. 

Існують у вітчизняній літературі й інші думки щодо судової практики 

як джерела права: вона формується на підставі традиції застосування вже 

наявних норм права, виробляючи при цьому прийоми, способи вирішення 

юридичних справ, на які можуть або повинні орієнтуватись і судді, і 

учасники судового процесу; публікуються в різноманітних збірках, 

довідниках судової практики, електронних пошукових системах; вона може 

бути й додатковим джерелом права у зв’язці з основним – рішення 

Конституційного Суду України, Верховного Суду, Європейського суду з 

прав людини, які обов’язкові для застосування нижчими судами, а вже 

судова практика (так звана позапроцесуальна), яка формується судовими 

органами шляхом узагальнення, роз’яснення тощо, на думку цих авторів, 

джерелом права не вважається [71, с. 163–164]. 

У звіті України щодо ролі судів у забезпеченні уніфікації застосування 

права в контексті підготовки висновку № 20 (2017) Консультативна рада 

європейських суддів зазначила, що прецедентне право в Україні офіційно не 

визнано, у національному законодавстві не закріплено [274]. Втім, не можна 

погодитись з думкою авторів, що фактично воно використовується в Україні 

як джерело права, адже вони не надали належних аргументів, які 

підтверджували б їхню позицію: не визначили, що в Україні визнається 
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прецедентом як джерелом права (особливо в контексті його природи), а 

також які види прецедентів в Україні можуть застосовуватися і яка їхня 

природа та місце в системі вітчизняних правових актів тощо. Адже те, що 

судді всіх судів України використовують правові позиції Верховного Суду 

України та вищих спеціалізованих судів може свідчити лише про наявність 

правозастосовного та правотлумачного прецеденту, які, як відомо, не мають 

природи джерела права. Неоднозначними є й положення Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII про 

обов’язковість судових рішень для всіх суб’єктів владних повноважень, а у 

змінах до процесуального законодавства вже йдеться про обов’язковість їх 

виконання [180].  

Висловлюється в юридичній літературі також позиція щодо визнання 

рішень Конституційного Суду України специфічним джерелом права – 

судовим правом [24, с. 170]. Хоча в міжнародній літературі судовим правом 

називають право, що міститься в судових прецедентах, судовій практиці, 

рішеннях конституційних судів та інших судових актах [178, с. 707]. 

Відсутні уподібнені підходи у вітчизняній літературі і щодо понять 

«уніфікація судової практики» та «уніфікована судова практика». 

Зазначалось, що в юридичній літературі висловлюються різні міркування 

щодо понять «єдність судової влади», «забезпечення цілісності судової 

практики» [177, с. 89]. Запропоновано й різні форми судового права, серед 

яких називають й усталену судову практику [176, с. 9]. 

На позначення ж уніфікації судової практики використовують термін 

«єдність судової практики», «однаковість застосування», «стабільність 

судової практики» тощо. 

Так, Л. М. Москвич зазначає, що одним з показників ефективності 

судової системи є стабільність і передбачуваність судової практики [151, 

с. 158]. При цьому під судовою практикою вона пропонує розуміти, з 

посиланням на С. В. Боботова, у широкому розумінні – діяльність, яка 

реалізується органами судової влади держави (системою судів різних 
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інстанцій і суддями) з метою відправлення правосуддя (формування 

судження щодо застосування норми об’єктивного права стосовно обставин 

об’єктивної реальності), яка здійснюється у певних процесуальних формах, 

регламентованих законодавчим та правовим звичаєм і в результаті якої 

вирішуються завдання правосуддя; а у вузькому – опрацьовані в процесі 

судової діяльності правоположення, визначення-дефініції, правила, вказівки, 

які характеризуються певним ступенем узагальненості, загальновизначеності 

та обов’язковості [19, с. 108]. До показників стабільності судової практики 

вона відносить і кількісні, і якісні індикатори: кількість змінених і 

скасованих судових актів найвищою судовою інстанцією; запровадження у 

країні інституту самостійного виправлення судових помилок найвищим 

судом; забезпечення судового контролю за якістю судових рішень; 

передбачувані механізми формування єдиного праворозуміння суддів тощо 

[151, с. 164]. 

У юридичній літературі висловлюються думки і щодо забезпечення 

єдності судової влади завдяки рішенням конституційних судів, зокрема 

шляхом впливу на законодавчий процес; внесення змін і доповнень до 

чинного законодавства; як норм прямої дії до внесення змін у нормативно-

правові акти; в ролі роз’яснень для судової практики у разі тлумачення норм 

(окремих їхніх положень) у зв’язку з неоднозначністю їх правозастосування 

[24, с. 170].  

У юридичній літературі існують різні позиції і щодо природи рішень 

Конституційного Суду України. Зокрема, В. П. Тихий зазначає, що рішення 

Суду як інтерпретаційний акт має нормативний зміст, але з уваги на 

загальнообов’язковий характер за юридичною силою «прирівнює» їх до норм 

Конституції [237, с. 67].  

Щодо суб’єктів забезпечення такої єдності, то Я. Романюк вважає, що 

функцію забезпечення єдності судової практики має виконувати Верховний 

Суд України, у якому зосереджується розгляд справ усіх юрисдикцій. На 

його думку, основне призначення найвищого судового органу держави 
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полягає не тільки у здійсненні правосуддя, а в забезпеченні однакового 

тлумачення і застосування закону всіма судами [200, с. 7]. Критерієм 

визначення підсудності справ Верховному Суду України по першій інстанції, 

на думку В. Сердюка, повинні стати складність справи, її значущість для 

суспільства та спрямування судової практики [211, с. 5–6]. 

А М. В. Савчин зазначає, що Верховний Суд України забезпечує 

єдність судової практики шляхом перегляду судових рішень у разі 

неоднакового застосування законів судами касаційної інстанції (ст. 237 

КАС України, п. 1 ст. 354 ЦПК України, п. 3 ст. 111-15 ГПК України), однак 

такі процедури не передбачені чинним процесуальним законодавством, що 

знижує рівень конституційних гарантій прав людини та основних свобод 

[261, с. 435]. 

Крім того, у літературі стверджується, що судова практика вищих судів 

завжди була орієнтиром для нижчих судів, а способом її створення – 

узагальнення. 

Втім, як зазначає М. Сірий, механізм забезпечення єдності судової 

практики в Україні має бути вдосконалений завдяки перенесенню акценту з 

узагальнення судової практики на судове тлумачення у кожній конкретній 

справі. Він вважає, що у вирішенні питання про правильність застосування 

процесуальної чи матеріальної норми у вищих судах судова практика має 

невідкладно в межах конкретної правової ситуації, конкретної судової справи 

йти на співпрацю з юридичною доктриною, аби кожне рішення касаційного 

суду було спрямоване не на резолютивну частину щодо скасування чи 

залишення в силі оскарженого судового рішення, а на розкриття змісту 

спірної правової норми, на її конкретизацію шляхом судового тлумачення 

вищим судом [212, с. 8]. 

Цікавою видається й позиція В. Татькова, який пропонував під 

механізмом забезпечення єдності судової практики в господарському 

судочинстві розуміти динамічну внутрішньо злагоджену систему 

взаємопов’язаних процесуальних та позапроцесуальних засобів, за 
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допомогою якої забезпечується єдність судової практики в господарському 

судочинстві. А до складу такого механізму він відносить: процесуальні –

перегляд рішень господарських судів та позапроцесуальні – методичну 

допомогу місцевим господарським судам апеляційними, рекомендаційні 

роз’яснення Вищого господарського суду України, судові тлумачення 

Конституційного Суду України, доступ до судових рішень [233, с. 7–9]. 

Про актуальність на сучасному етапі питань формування однотипної 

судової практики Верховного Суду України висловлювались й інші автори 

[242, с. 7–9]. 

При цьому, як підкреслюється в юридичній літературі, варто пам’ятати, 

що уніфікована судова практика не гарантує справедливого, правомірного 

рішення, та й не повинна бути самостійною цінністю, ідеалом [2, с. 10]. 

Видається, що потрібно звернути увагу й на те, що, як стверджує 

Т. В. Росік, судова практика судів загальної юрисдикції не має ні 

правотворчого характеру, ні загальнообов’язкового нормативного статусу та 

не є різновидом правотворчого процесу [201, с. 12]. 

На відсутність правотворчих функцій і в Конституційного Суду 

України вказує В. М. Шаповал, зазначаючи, що компетенція цього суду 

визначена, насамперед, у Конституції України, яка не передбачає здійснення 

ним нормотворчості, окрім тієї, що пов’язана з регламентацією частини 

питань організації його внутрішньої роботи [258, с. 2]. 

Хоча в літературі, як вже зазначалось, існує й інша думка про те, що 

Конституційний Суд України виробляє правові позиції, які враховують в 

процесі реформування судової системи України, а отже, можна 

стверджувати, що Суд тим самим здійснює правотворчу функцію щодо 

запровадження демократичних засад судочинства та європейських стандартів 

захисту прав й основоположних свобод людини [161, с. 2]. 

А на думку М. Савенка, Конституційний Суд України можна 

вважати взірцем для українських судів у застосуванні Конвенції та 

прецедентного права Європейського Союзу, які він використовує для 
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обґрунтування своєї правової позиції (понад третина загальної кількості 

справ, і майже дві третини пов’язані із захистом основоположних прав і 

свобод) [204]. 

Про застосування положень Конвенції та практики Європейського суду 

з прав людини йдеться і в інших працях. Так, К. О. Трихліб зазначає, що 

Конституційний Суд України для обґрунтування власних правових позицій 

застосовує відсильний, казуїстичний або казуїстично-змістовний способи 

застосування практики ЄСПЛ. Водночас вона констатує, що суди загальної 

юрисдикції України мають застосовувати положення та практику 

Європейського суду з прав людини в разі невідповідності законодавства 

України положенням Європейської конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та рішенням Європейського суду з прав людини; за 

наявності в законодавстві «прогалин» щодо прав і свобод людини, які 

визначені в Європейській конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та в рішеннях Європейського суду з прав людини; 

для ліпшого розуміння положень вітчизняного законодавства, до яких було 

внесено зміни чи доповнення на підставі рішень ЄСПЛ; у разі використання в 

практиці таких принципів Європейської конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, як верховенство права, справедливість тощо для 

розкриття їх змісту [241, с. 11]. 

На актуальність дослідження ролі правових позицій Конституційного 

Суду України як джерел права, яка зумовлена, зокрема, і тим, що за 

допомогою їх викладу проголошують загальні принципи права як 

конституційні і вводять їх у конституційне судочинство, звертає увагу 

Т. С. Подорожна. Хоча вона також зазначає, що інтерпретація 

конституційних принципів, яка міститься у правових позиціях 

Конституційного Суду України, водночас є інструментом конституційного 

судочинства [170, с. 235–236]. 

Втім, як зазначає Т. В. Соколов, можна виокремити кілька форм зв’язку 

конституційного та інших видів судочинства, зокрема і кримінального, серед 
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яких і нормативно-коригуюча чи нормативно-тлумачна. Так, нормативно-

коригуюча форма застосовується під час перевірки Конституційним Судом 

конституційності кримінально-процесуальних норм, що закріплені в 

джерелах права, результатом якої є корекція Судом тих норм, у яких 

виявлено конституційний дефект (тобто повну або часткову суперечність з 

Конституцією, зокрема і з буквальним змістом, і зі смислом, який надається 

їх правозастосувальною технікою, чи формою (зокрема за місцем джерела, в 

якому вони зафіксовані в ієрархії джерел права)). Конституційний дефект має 

усувати Конституційний Суд шляхом визнання норми неконституційною і 

через фіксацію цього положення в постановах, що тягне їх автоматичне 

вилучення з відповідної галузі права. Він вважає, що корекція Судом норм 

права іншим способом не є ефективною. Окрім того, нормативно-коригуюче 

рішення Конституційного Суду містить доктринальні та нормативно-правові 

позиції Суду, останні з яких визнаються самостійними джерелами права, які 

можуть застосовуватися безпосередньо, вони мають набір властивостей, що 

відрізняє їх від інших джерел права [217, с. 113]. 

Щодо правил тлумачення і норм Європейської конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод, і вітчизняного законодавства в 

юридичній літературі висловлювались різні міркування. 

Стосовно принципів тлумачення Європейської конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод, які Суд сформував за весь період її 

застосування, Т. І. Дудаш вважає, що вони взаємодіють один з одним, що дає 

підстави вважати їх системою, зокрема: принцип ефективного тлумачення, 

еволюційного тлумачення, забезпечення правової визначеності, 

пропорційності та балансу інтересів, забезпечення свободи національного 

розсуду, автономного тлумачення, об’єктивного тлумачення [65, с. 113]. А 

серед основних способів вона виокремлює лінгвістичний, мовний, 

історичний та системний [65, с. 126]. 

Водночас В. В. Гончаров зазначає, що у практиці Європейського суду з 

прав людини динамічне тлумачення визначається такими способами: 1) за 
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незмінних історичних умов імовірність перегляду його прецедентів, які 

ухвалюються не одностайно, вища, ніж тих, які були ухвалені одностайно; 

2) оскільки його динамічне тлумачення дещо звужує межі національного 

розсуду держав-учасниць Ради Європи, Європейський суду з прав людини не 

може «вичитати» в Конвенції право, якого укладачі свідомо не зафіксували в 

ній [49, с. 14]. 

Втім, у юридичній літературі охарактеризовано не тільки принципи, 

способи тлумачення права, а й визначено певні позиції щодо ймовірних 

стадій чи дій, які необхідні для досягнення належного результату 

правотлумачення.  

Так, автори навчального посібника «Новітнє вчення про тлумачення 

нормативних актів» (2013) до судової практики як джерела права віднесли 

усталену судову практику, яка набуває обов’язкового характеру з 

урахуванням: 1) ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» (суди 

застосовують Конвенцію і практику Європейського суду з прав людини як 

джерело права); 2) ст. 360-7 ЦПК, ст. 111-28 ГПК, ст. 244-2 КАС, ст. 458 

КПК (через неоднакове застосування норм права); 3) сформульованих 

Європейським судом з прав людини положень про те, що забезпечує чинні 

положення з урахуванням практики його тлумачення компетентними 

судами. Це стосується усталеної практики судів у конкретних справах і 

роз’яснень вищих судів [203, с. 61–62]. Автори визнають право 

Конституційного Суду України та Верховного Суду України відступати 

від раніше сформованих правових позицій [203, с. 61–70]. Водночас вони 

пропонують алгоритм тлумачення, який, на їхню думку, складається з 

послідовних стадій: 1) текстуальне опрацювання положень законодавства, 

що підлягає застосуванню до спірних правовідносин; 2) логічне 

тлумачення (врахування контексту); 3) виявлення правових норм, які 

текстуально не закріплені в актах законодавства, а закріплені тільки 

логічно і стосовно яких потрібно вирішити питання про їх застосування до 
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правовідносин, що є предметом судового розгляду; 4) системне 

тлумачення для уточнення змісту нормативних положень та вирішення 

колізій між правовими нормами; 5) історичне і телеологічне тлумачення; 

6) виявлення підстав для застосування аналогії закону; 7) перевірка 

зроблених висновків на предмет їх відповідності принципу верховенства 

права і виявлення можливості застосування цього принципу; 8) викладення 

результатів тлумачення в мотивувальній частині судового рішення в 

обґрунтування цього рішення (його резолютивної частини) [203, с. 70–74]. 

Про судову практику як індикатор у виявленні суперечностей у 

правовому регулюванні та їх роль у розв’язанні колізій йдеться у працях, що 

розкривають проблеми колізійного права [129, с. 145–147], а також 

стверджується, що вона мала б сприяти формуванню гнучких підходів до 

розв’язання колізійних проблем [88, с. 62]. 

Водночас, як вже зазначалося, законодавець використовує терміни 

«єдність судової практики» (ст. 17 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів»), «узагальнення судової практики секретарем судової палати 

апеляційного суду» (ст. 26), «узагальнення судової практики як 

повноваження апеляційного суду» (ст. 27), організація «вивчення та 

узагальнення судової практики» головою суду (ст. 29), контроль за 

«узагальненням судової практики» секретарем суду палати вищого 

спеціалізованого суду (ст. 31), організація «вивчення та узагальнення судової 

практики» головою вищого спеціалізованого суду (ст. 34), «узагальнення 

судової практики» та «забезпечення однакового застосування норм права 

судами різних спеціалізацій у порядку та спосіб, визначений процесуальним 

законом» (ст. 36), «аналіз судової практики» та «участь у її узагальненні» як 

повноваження судді Верховного Суду; «вивчення судової практики» та 

«здійснення узагальнення судової практики» як повноваження Великої 

Палати Верховного Суду (ст. 45) [183].  

Отже, законодавець використовує термін «судова практика», а 

способом її формування називає лише узагальнення (факультативний спосіб). 
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В той же час питання судової практики та однотипного застосування 

вищезазначеного процесуального законодавства передбачене ст. 360-7 

ЦПК України [254], ст. 111-28 ГПК України [51], ст. 244-2 КАС України [91], 

ст. 458 КПК України [107]. А у ст. 13 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» законодавець зазначає: судові рішення, що набрали законної 

сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, 

фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території 

України. Обов’язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для 

інших судів визначається законом [183]. 

Обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які 

використовують відповідні норми, визначені законодавцем, є висновки щодо 

застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду, а також 

їх врахування іншими судами при застосуванні таких норм (хоча суд може 

відступити від правової позиції Верховного Суду, з одночасним наведенням 

відповідних мотивів). 

Судові рішення інших держав, міжнародних арбітражів, міжнародних 

судових установ та аналогічні рішення інших міжнародних організацій є 

обов’язковими для виконання на території України, за умови передбачення 

законом чи міжнародним договором, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України [2549]. 

Це положення дозволяє деяким авторам стверджувати про те, що 

законодавець закріпив положення про судовий прецедент як джерело права. 

Втім, законодавець не надав правотворчих повноважень жодному із 

судів, тож стверджувати про можливість застосування судового прецеденту 

як джерела права буде не зовсім правильно. Про це свідчать і зміни, що 

пропонуються до процесуальних кодексів України. Щодо обов’язковості 

судових рішень, то в п. 2 ст. 14 проекту КАС України йдеться про ті з них, 

які набули законної сили і є обов’язковими для виконання всіма органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та 
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службовими особами, фізичними, юридичними особами та їх об’єднаннями 

на всій території України. Як у п. 5 ст. 242 цього проекту КАС України, так і 

в п. 4 ст. 264 проекту ЦПК України та п. 4 ст. 237 проекту ГПК України 

передбачено, що при виборі і застосуванні норми права до спірних 

правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, 

викладені в постановах Верховного Суду [180], а не «обов’язковість рішень 

Верховного Суду України», як це передбачено чинними процесуальними 

кодексами. 

Водночас у п. 21 ст. 4 проекту КАС України визначено поняття «типові 

адміністративні справи» – адміністративні справи, відповідачем у яких є 

один і той самий суб’єкт владних повноважень (його відокремлені структурні 

підрозділи), спір у яких виник з аналогічних підстав, у відносинах, що 

регулюються одними нормами права та в яких позивачами заявлено 

аналогічні вимоги; а п. 22 трактує зразкову справу як типову адміністративну 

справу, прийняту до провадження Верховним Судом як судом першої 

інстанції для постановлення зразкового рішення [180]. 

Наведене дозволяє зробити висновок, що законодавець зафіксував 

певні параметри для формування правозастосовних чи правотлумачних 

прецедентів, які назвав судовою практикою та назвав способи її формування 

– узагальнення.  

Однак деякі автори до ознак судового прецеденту (судової практики) як 

джерела права відносять наявність друкованих органів, в якому публікуються 

матеріали судової практики. Так, ст. 47 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» передбачає наявність офіційного друкованого органу, в якому 

публікуються матеріали судової практики Верховного Суду та інші 

матеріали. Офіційний друкований орган може видаватися в електронному 

вигляді [183]. Втім, у багатьох європейських системах друкуються і 

правозастосовні та правотлумачні прецеденти.  

Водночас у юридичній літературі зазначається, що в джерелах права 

законодавець акцентував увагу на моніторингу способу життя судді, втім, не 
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визначає нагальної потреби в моніторингу судової практики, хоча на це 

звернуто увагу в науковій літературі [128, с. 63–69]. 

Усе це є свідченням того, що у вітчизняній правовій юридичній 

літературі немає одностайного розуміння судової практики як типових 

моделей кваліфікації чи\та інтерпретації права, а також розуміння 

уніфікації судової практики як діяльності зі створення цих моделей, їх 

об’єктивації та зведення в єдину цілісну систему. Не легалізовані ці 

поняття і в чинному законодавстві, як і техніко-технологічні вимоги до 

відповідних способів створення типових моделей кваліфікації та 

інтерпретації права. Хоча в літературі вже зустрічається бачення цих явищ 

як однотипної судової практики, а діяльність вищих судів щодо її 

створення як способу формування типових, зразкових судових рішень. 

Так, Г. Лебедєва (суддя Миколаївського окружного адміністративного 

суду) пропонує підтримати пропозиції щодо внесення змін до КАС 

України в частині визначення поняття «типові та зразкові адміністративні 

справи»; особливості провадження у типовій справі; ознаки типової 

справи; підстави оскарження в КАС України рішення суду в апеляційній 

інстанції за наслідками перегляду типової справи тощо [113]. 

Усе це є свідченням намагання українського суспільства, наукової і 

суддівської громади удосконалити і законодавство, і судочинство для 

забезпечення ефективності правосуддя, правозастосування в цілому.  

Такі намагання простежуються і в європейському правовому просторі в 

цілому, зокрема Раді Європи, де готується висновок Консультативної ради 

європейських суддів № 20 (2017) щодо ролі судів у забезпеченні уніфікації 

застосування права. У ході його підготовки в опитуванні взяли участь 

експерти 30 європейських країн, які подали звіти про стан правової уніфікації 

в їхніх системах, зокрема і в Україні. Так, у звіті від України зазначено, що в 

цілому судова практика не є одноманітною та єдиною, проте однотипне 

тлумачення і застосування законів всіма органами держави може сприяти 

правовій єдності, як елементу принципу рівності перед законом і судом, в 
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іншому випадку можна спровокувати необмежений розсуд та порушення 

принципу рівності. 

Важливою видається позиція експертів щодо повноважень Верховного 

Суду України у частині формування в постановлених ним рішеннях правових 

позицій за результатами касації [274]. 

 

4.2 Перспективи розвитку уніфікації судової практики в Україні 

 

Реформування судової системи в Україні потребує не тільки 

вдосконалення національного законодавства, створення професійного 

якісного суддівського корпусу, а й забезпечення умов для прийняття 

ефективних, дієвих, законних рішень суду, ефективності правосуддя, 

правозастосування загалом. 

Ще в лютому 2015 р. Рада суддів України затвердила систему оцінки 

якості роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи, які охоплювали 

ефективність судового адміністрування, своєчасність судового розгляду, 

якість судових рішень, рівень задоволеності роботою суду учасниками 

судових проваджень [188]. 

Ці та інші кроки еволюційних змін, які властиві національній судовій 

системі, мали трансформувати її в ефективний юрисдикційний механізм 

захисту прав і свобод суб’єктів правовідносин. 

Одним із чинників, які забезпечували б ефективність правосуддя, 

створення якісних судових рішень, є уніфікація судової практики. 

Важливим кроком на цьому шляху було внесення змін до 

процесуальних кодексів щодо перегляду Верховним Судом України рішень в 

частині неоднакового застосування норм матеріального та процесуального 

права, а також питань про обов’язковість його рішень. 

Відтак більше уваги під час розгляду судових справ стали приділяти 

судовій практиці; простежується тенденція до якіснішого змісту рішень, які 

могли бути типовими моделями кваліфікації та інтерпретації права; 
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підвищення ролі уніфікації судової практики, її значущості для забезпечення 

ефективності правосуддя. 

Подальші кроки відображено в Законі України «Про судоустрій і статус 

суддів», де зафіксовано положення про «єдність судової практики» та 

необхідність її узагальнення і вивчення. 

Щоправда, аналіз й узагальнення судової практики здійснювався і 

раніше, спочатку в постановах Пленуму Верховного Суду України, а потім у 

постановах Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, які 

мають рекомендаційний характер, а також у рішеннях (постановах) 

Верховного Суду України, які містять типові моделі кваліфікації права, 

особливо що стосується усунення різнобою в судових рішеннях. 

Та й нижчі суди зазвичай використовували рішення вищих судів, в 

яких містяься моделі кваліфікації чи\та інтерпретації права. Так, відповідно 

до ст. 92 Закону України «Про Конституційний Суд України» від 13 липня 

2017 р. № 2136-VIII, Конституційний Суд повинен сформувати юридичну 

позицію і викласти в мотивувальній та/або резолютивній частині рішення, 

висновку. Конституційний Суд може розвивати і конкретизувати юридичну 

позицію суду в наступних актах або змінити її за наявності об’єктивних 

підстав тощо [181]. Втім, і новий Закон України «Про Конституційний Суд 

України» не надав йому правотворчих повноважень. Тому може йтися про 

створення типових моделей інтерпретації чи\та кваліфікації права, а відтак 

про уніфікацію судової практики.  

Особлива роль щодо створення типових моделей кваліфікації, а 

більшою мірою інтерпретації права відводиться Конституційному Суду 

України. 

Аналіз рішень Конституційного Суду України свідчить про те, що саме 

ця інституція вносила корегування в юридичну практику, а пізніше на цій 

основі вносились зміни і доповнення до законодавства України. 
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Так, рішенням Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо офіційного 

тлумачення положень статей 3 та 5 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих Рад народних депутатів» (справа щодо статусу депутатів Рад)  

№ 1-15/98 від 13 травня 1998 р. № 6-рп/98 було зафіксовано 

інтерпретаційний припис: положення ч. 1 ст. 3 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих Рад народних депутатів» треба розуміти так, що 

«повноваження депутата сільської, селищної, міської, районної у місті, 

районної, обласної ради припиняються достроково за наявності перелічених 

в ній підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття 

спеціального рішення відповідної ради»; «спір щодо дострокового 

припинення повноважень депутатів ради має вирішуватись у судовому 

порядку, тобто відповідно до положень ст. 55, 124 та ст. 145 Конституції 

України» [194]. 

Рішенням Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення 

положень статті 58 Конституції України, статей 6, 81 Кримінального кодексу 

України (справа про зворотну дію кримінального закону в часі) № 1-3/2000 

від 19 квітня 2000 р. № 6-рп/2000 було встановлено, що положення ст. 58 

Конституції України з урахуванням вимог п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції 

України треба розуміти так, що виключно законами України визначаються 

діяння, які є злочинами, та встановлюється кримінальна відповідальність за 

їх вчинення. Такі закони мають зворотну дію в часі у випадках, коли вони 

пом’якшують або скасовують кримінальну відповідальність особи [195]. 

У рішенні Конституційного Суду України за конституційним поданням 

47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) п. 1 ч. 1 ст. 3 та п. 6 ст. 4 Закону України «Про статус 

народного депутата України» (справа щодо сумісності посад народного 

депутата України і члена Кабінету Міністрів України) № 1-24/2002 від 

4 липня 2002 р. № 14-рп/2002 в мотивувальній частині було зазначено, що 
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системний аналіз Конституції України свідчить, що вона не передбачає 

поєднання мандата народного депутата України зі службовою діяльністю 

членів Кабінету Міністрів України незалежно від того, чи віднесено їх 

посади до категорій державних службовців. З уваги на це Конституційний 

Суд України вирішив визнати такими, що відповідають Конституції України 

(є конституційними), п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про статус народного 

депутата України», яким передбачено, що народний депутат України не має 

права бути членом Кабінету Міністрів України, керівником центрального 

органу виконавчої влади, та п. 6 ст. 4 цього Закону, яким установлено, що 

повноваження народного депутата України припиняються достроково в разі 

порушення вимог ч. 1 ст. 3 Закону [195]. 

Звичайно, відповідні типові моделі кваліфікації чи\та інтерпретації 

права зафіксовані і в рішеннях Верховного Суду України. Так, у постанові 

судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 

13 квітня 2016 р. у справі № 3-304гс16 за заявою ТОВ «Авіс Фінанс» про 

перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду 

України від 23 грудня 2015 р. у справі № 908/4804/14 за позовом ТОВ «Авіс 

Фінанс» до ТОВ «Восход» ТОВ «Донбас профінвест-2012», ТОВ «Трейд 

Маркет Груп» про визнання недійсним договору поруки, було зроблено 

правовий висновок про те, з моменту порушення стосовно боржника справи 

про банкрутство він перебуває в особливому правовому режимі, який змінює 

весь комплекс юридичних правовідносин боржника, і спеціальні норми 

Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом» мають пріоритет у застосуванні під час розгляді 

справ про банкрутство щодо інших законодавчих актів України, а тому 

правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені боржником 

після порушення справ про банкрутство, або одного року, що передував 

порушенню справи про банкрутство, можуть бути відповідно визнані 

недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у 

справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або конкурсного 
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кредитора; за позовом розпорядника майна; за заявою комітету кредиторів; за 

заявою керуючого санацією; за заявою ліквідатора. Отже, за умови 

порушення провадження у справі про банкрутство боржника, особливістю 

вирішення таких спорів є те, що їх розглядає та вирішує господарський суд 

без порушення нових справ, що відповідає загальній спрямованості Закону 

України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом», який передбачає концентрацію всіх спорів у межах справи про 

банкрутство задля судового контролю в межах провадження за діяльністю 

боржника, залучення всього майна боржника до ліквідаційної маси та 

проведення інших заходів, метою яких є повне або часткове задоволення 

вимог кредиторів.  

Застосовуючи зазначену модель кваліфікації права, господарський суд 

Черкаської області ухвалою від 26 травня 2017 р. у справі № 925/534/13 за 

позовом боржника в особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого 

Юдицького О. В. до ТОВ «Агрейн Трейдінг» про стягнення частини 

заборгованості в розмірі 100 000 грн відмовив у прийнятті для розгляду 

позовної заяви та повернув її разом з доданими до неї документами. 

Постановою судової палати у кримінальних справах Верховного Суду 

України від 31 березня 2016 р. у справі № 5-27кс16 за заявою заступника 

Генерального прокурора України про перегляд ухвали колегії суддів судової 

палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ від 8 грудня 2015 р. щодо 

ОСОБА_1 було надано, а відтак і створено модель кваліфікації права в 

інституті примирення при конкуренції принципів публічності і 

диспозитивності кримінального процесуального законодавства. Предметом 

дослідження було рішення касаційного суду про визнання законною угоди 

про примирення між обвинуваченим ОСОБА_1 і потерпілим ОСОБА_2 у 

справі про злочин (ч. 1 ст. 286 КК «порушення правил безпеки дорожнього 

руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, 

що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження»), що 



151 
 

посягає на приватні і публічні інтереси, яке, на думку заявника, суперечить 

висновку касаційного суду про визнання незаконною такої самої угоди 

(однакової за правовим змістом), який було зроблено в ухвалі від 

12 листопада 2015 р. Касаційний суд, як стверджував заявник, по-різному 

тлумачить положення ключових норм КПК, які забезпечують мету і порядок 

затвердження угод про примирення. Вирішуючи цю справу, Верховний Суд 

України дійшов висновку, що при визначенні того, чи можна укладати угоди 

про примирення між потерпілим та обвинуваченим щодо злочинів невеликої 

тяжкості – двооб’єктного (багатооб’єктного) злочину (ч. 1 ст. 286 КК), суд 

має керуватись не тільки формальними вимогами цих норм щодо видів угод 

про примирення і класифікацію злочинів, щодо яких такі угоди можуть 

укладатися, а чітко дотримуватись їх засадничих принципів.  

Враховуючи високі стандарти, які існують у сфері захисту людини та 

основоположних свобод, і більшу рішучість, яка неминуче вимагається під 

час оцінювання порушень основоположних цінностей демократичного 

суспільства, Суд надає особливого значення існуванню в інституті 

примирення конкуренції принципів публічності і диспозитивності, яка 

визначає пріоритети публічного і приватного інтересів та їх взаємозв’язок.  

Отже, Верховний Суд вважає, що для встановлення співвідношення 

публічних і приватних пріоритетів в інституті примирення сторін 

визначальною є категорія «інтерес». 

Функціональне призначення категорії «інтерес» у кримінальному 

процесі є невід’ємною складовою природи цього феномену. У цьому 

контексті Суд так само приділяє увагу функціям інтересу, які не можуть бути 

залишені поза увагою, враховуючи, що питання, порушене заявником, 

розглядається в площині кримінального процесу. 

Верховний Суд досліджує природу і нормативний зміст категорії 

«інтерес» і наголошує, що саме інтерес є важливим інструментом у 

діяльності суб’єктів кримінально-правових відносин. Інтерес у 

кримінальному процесі виступає як спонукальна сила, що приводить у рух 
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усю систему судочинства. Відсутність конкретного інтересу або наявність 

іншого може зупинити або відповідно змінити динаміку кримінального 

процесу. Спонукальна сила формується певними потребами, до задоволення 

яких і прагне носій інтересу, а саме: особа, держава, суспільство. Так, саме 

потреба учасників кримінального провадження (так само потенційних 

учасників, якщо провадження ще не розпочалося) в реалізації власних 

(приватних), загальнодержавних інтересів слугує першоосновою 

виникнення, розвитку, зміни та припинення кримінальних процесуальних 

правовідносин. При цьому категорія «інтерес» у прямій або 

опосередкованій формі накладає відбиток на кожен з елементів 

кримінальних процесуальних правовідносин, а саме: а) статус кожного 

суб’єкта, його правомочності зумовлені об’єктивно властивими йому 

інтересами та загальною моделлю консенсусу, якого досягнуто при 

узгодженні різноспрямованих інтересів (публічного і приватного); б) кожна 

складова змісту правовідносин також визначається інтересами, досягнути 

яких прагне учасник правовідносин. Закріплюючи права й обов’язки 

учасників кримінального судочинства, законодавець виходить з потенційної 

можливості конкретно взятого індивіда використати встановлені 

правоположення в разі участі у кримінальних процесуальних 

правовідносинах у тому чи іншому статусі, усвідомлення відповідного 

інтересу та наявності бажання його реалізувати; в) об’єктом правовідносин 

виступають матеріальні і нематеріальні блага, а також дії суб’єктів та їхні 

результати, з приводу яких виникають правовідносини, реалізуються 

суб’єктивні права та виконуються покладені законом обов’язки суб’єктів 

правовідносин. Поняття «об’єкти правовідносин» великою мірою 

збігаються з категорією «інтереси», принаймні щодо матеріальних і 

нематеріальних благ, в отриманні (збереженні) яких зацікавлений учасник 

правовідносин. Щодо дій суб’єктів та їхніх результатів, з приводу яких 

виникають правовідносини, то такі дії в багатьох випадках є бажаним 

результатом, оскільки факт їх вчинення дасть змогу реалізувати наявний в 
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учасника кримінального провадження інтерес; г) юридичні факти як 

елемент правовідносин також безпосередньо пов’язані з категорією 

«інтерес». Адже якби та чи інша життєва обставина не заторкувала інтересів 

певних суб’єктів, то вона була б неспроможна породити активність останніх 

та привести до настання юридичних наслідків. Юридичний факт виступає 

каталізатором щодо усвідомлення суб’єктом факту ущемлення його 

інтересів та потреби в їх захисті. 

Верховний Суд наголошує, що під час примирення сторін у 

кримінальному судочинстві кожна зі сторін кримінально-правового 

конфлікту обстоює свої інтереси. Для потерпілого – це відновлення 

порушених прав шляхом відшкодування завданої злочином шкоди, для 

захисту якої він у кримінальному процесі наділений відповідними правами. 

Для обвинуваченого (підозрюваного) – це уникнення кримінальної 

відповідальності або призначення мінімального покарання. Держава, своєю 

чергою, будучи носієм публічного інтересу, регулює суспільні відносини, які 

є предметом кримінального процесуального права.  

Суд нагадує, що під час вирішення кримінально-правових конфліктів 

Європейський суд з прав людини зобов’язує національні суди дотримуватись 

балансу між приватними і публічними інтересами. 

Угода про примирення, на думку Верховного Суду, є ключовим 

інструментом узгодження інтересів учасників кримінально-правового 

конфлікту та забезпечення їх балансу. Адже сторони шляхом компромісних і 

взаємовигідних рішень між собою адаптують норму права про примирення 

щодо конкретного (їх) випадку, чим задовольняють свої інтереси, а відтак і 

суспільні (публічні). 

Цілком очевидно, що з уваги на публічний характер кримінально-

правового регулювання угоді про примирення має відводитись другорядна 

роль у забезпеченні балансу інтересів. Проте індивідуальне регулювання 

учасників конфлікту залежить не тільки від угоди сторін, але й здійснюється 

завдяки волі осіб, які приймають рішення про примирення, та нормам 
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кримінального процесуального закону, що передбачає можливість 

примирення лише за окремими категоріями злочинів. 

У цьому зв’язку Суд зазначає, що з прийняттям нового Кримінального 

процесуального кодексу України (2012) засада диспозитивності розширила 

свій вплив на значну категорію кримінальних проваджень, насамперед, на 

кримінальні провадження щодо злочинів невеликої тяжкості (ст. 474 цього 

Кодексу), серед яких виділяється кримінальне правопорушення, передбачене 

ч. 1 ст.  286 КК, – так званий двооб’єктний злочин. Така зміна вектора 

державної політики, на думку Суду, має підняти на новий рівень і практику 

реалізації приватних інтересів у кримінальному судочинстві. 

Тобто існує така група суспільних відносин, охоронюваних 

кримінальним правом, у яких приватні інтереси їхніх учасників можуть 

переважати над суспільними (публічними) інтересами настільки, що 

волевиявлення потерпілого може мати вирішальне значення для 

кримінальної відповідальності винної особи. Без наявності приватних 

інтересів і вираження волевиявлення до їх реалізації ніякі публічні інтереси 

не можуть бути досягнуті. 

Значно більшою мірою диспозитивність властива тим нормам 

кримінально-процесуального закону, які вимагають узгоджених сторонами 

і судом рішень. Законодавець зобов’язує суд у таких випадках віддавати 

перевагу узгодженому сторонами рішенню й ухвалити його своїм 

рішенням. 

У зв’язку із цим Верховний Суд зазначає, що прокурор зобов’язаний 

здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення досудового 

розслідування у формі процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням (ст. 36 КПК), що покладає на нього відповідальність за 

додержання закону і під час досудового розслідування, і за кінцеве законне 

рішення у кримінальному провадженні. Це, своєю чергою, має сприяти 

активній правовій позиції прокурора при укладенні відповідних угод у 

кримінальному провадженні. Проте варто зазначити, що ступінь активності 
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прокурора у процесі укладення відповідних угод залежить безпосередньо від 

виду угоди, яка укладається у кримінальному провадженні. 

Так, ініціювання й укладення угоди про примирення не підконтрольні 

прокуророві, на відміну від угоди про визнання винуватості. Тож навряд чи 

існують досить обґрунтовані підстави, як стверджує в заяві прокурор, 

обмежувати дію принципу диспозитивності у цій конкретній категорії справ, 

тому й відмовив заступникові Генерального прокурора України в 

задоволенні заяви. 

Зазначена модель кваліфікації права, яка була створена Верховним 

Судом України, застосована Апеляційним судом Одеської області у справі 

за апеляційною скаргою заступника прокурора Одеської області 

Кічука Ю. В. на вирок Київського районного суду від 8 липня 2016 р. 

відносно ОСОБА_3, номер провадження 11-кп/785/1174/16. Апеляційним 

судом встановлено, що вироком Київського районного суду м. Одеси була 

затверджена угода про примирення між потерпілим ОСОБА_4 та 

обвинуваченим ОСОБА_3 від 25 червня 2016 р., а останнього визнано 

винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 342 КК України (опір 

працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових 

обов’язків, члену громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону або військовослужбовцеві під час 

виконання цими особами покладених на них обов’язків щодо охорони 

громадського порядку) та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 

200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 3400 грн. 

У своїй ухвалі від 10 серпня 2016 р. про відмову у відкритті провадження 

апеляційний суд застосував визначену вищим судом модель правової 

інтерпретації, яка полягає в тому, що «існує така група суспільних 

відносин, охоронюваних кримінальним правом, у яких приватні інтереси їх 

учасників можуть переважати над суспільними (публічними) інтересами 

настільки, що волевиявлення потерпілого може мати вирішальне значення 

для кримінальної відповідальності винної особи. Без наявності приватних 
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інтересів і вираження волевиявлення до їх реалізації ніякі публічні 

інтереси не можуть бути досягнуті» [193]. 

Типові моделі кваліфікації та інтерпретації права у постановах 

Верховного Суду України у справах однієї юрисдикції застосовують нижчі 

суди іншої юрисдикції. Зокрема, спільною колегією суддів судової палати в 

адміністративних справах, судової палати у господарських справах, судової 

палати у цивільних справах Верховного Суду України було прийнято 

Постанову 11 листопада 2014 р. у справі № 21-405а14 за позовом заступника 

прокурора м. Києва до Київської міської ради та низки третіх осіб про 

визнання протиправним та скасування рішення Київської міської ради від 

29 квітня 2010 р. № 788/4226 «Про передачу земельних ділянок кооперативу 

«Совські ставки» для житлового будівництва та облаштування лінійних 

об’єктів транспортної інфраструктури на вулиці Лютневій, 58-а, 58-в у 

Голосіївському районі м. Києва». У справі, яка переглядалась на спільному 

засіданні колегій Верховного Суду України, суди встановили, що рішенням 

від 29 квітня 2010 р. № 788/4226 Київрада кооперативу «Совські ставки» для 

житлового будівництва передала у власність земельну ділянку площею 

10,4183 га, у довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 

5,3188 га. Зазначеному рішенню Київради надано правову кваліфікацію та 

зроблено правовий висновок про те, що прийняте Київрадою (як суб’єктом 

владних повноважень) рішення про передачу кооперативу у власність та 

оренду земельної ділянки є ненормативним актом органу місцевого 

самоврядування, який вичерпав свою дію внаслідок його виконання. 

Скасування такого акта не мало наслідків для власника чи орендаря 

земельної ділянки, оскільки захист порушеного права в разі набуття права 

власності на земельну ділянку або укладення договору оренди юридичною чи 

фізичною особою має вирішуватись за нормами цивільного законодавства. 

Отже, колегія суддів прийшла до висновку, що в разі прийняття органом 

місцевого самоврядування (як суб’єктом владних повноважень) 

ненормативного акта, що застосовується одноразово, який після реалізації 
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вичерпує свою дію фактом його виконання і з прийняттям якого виникають 

правовідносини з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних 

законом інтересів (зокрема рішення про передачу земельних ділянок у 

власність, укладання договору оренди), позов, предметом якого є спірне 

рішення органу місцевого самоврядування, не повинен розглядатись у 

порядку адміністративного судочинства, оскільки вибраний позивачем спосіб 

захисту порушених прав не забезпечує їх реального захисту. 

Зазначений правовий висновок для аргументації окремої думки 

використав суддя Вищого господарського суду України у справі 

№ 18/5009/78/11 від 22 лютого 2017 р. за позовом Бердянського 

міжрайонного прокурора Запорізької області в інтересах держави, в особі 

Фонду державного майна України до Виконавчого комітету Бердянської 

міської ради Запорізької області; Приватного акціонерного товариства 

«Приазовкурорт» за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог 

на предмет спору, на стороні позивача Комунального підприємства 

«Бердянське бюро технічної інвентаризації» за участю третьої особи, яка не 

заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача 2 

Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів 

«Профспілок України "Укрпрофоздоровниця"» про визнання недійсним 

пункту 4.1 рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради № 315 від 

7 червня 2007 р., який рішенням Запорізького господарського суду був 

задоволений та залишений без змін постановою апеляційного господарського 

суду Донецької області [193].  

У висновках Верховного Суду України, що викладені в рішеннях, 

прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення на 

підставі, передбаченій п. 1 ч. 1 ст. 400-12 КПК України, зокрема в Постанові 

Верховного Суду України від 28 листопада 2011 р. (справа  

№ 5-19кс11), Постанові від 21 листопада 2011 р. (справа № 5-25 кс 11), 

йдеться про додаткове покарання, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України – до 

зміни її редакції Законом від 7 квітня 2011 р. № 3207-VI «Про внесення змін 
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до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні 

правопорушення» суд може призначити засудженому додаткове покарання 

лише в разі призначення основного покарання у виді обмеження волі. Так, 

санкцією ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (до зміни її редакції 

Законом від 7 квітня 2011 р. № 3207-VI «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні 

правопорушення») було передбачено покарання штрафом до п’ятдесяти 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк 

до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

За граматичним способом тлумачення, розташування в тексті санкції 

розділового сполучника «або» є місцем синтаксичного розриву тексту, і тому 

один з видів основного покарання (штраф) потрібно розглядати як 

альтернативний вид покарання іншому, зазначеному в цій же санкції виду 

основного покарання (обмеженню волі). Отже, додаткове покарання у виді 

позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльність у 

цьому випадку може бути застосовано лише при призначенні основного 

покарання у виді обмеження волі. Суд може призначити додаткове 

покарання, передбачене санкцією ч. 1 ст. 366 КК України на підставі ч. 2 

ст. 55 КК України з обов’язковим посиланням на цю норму Загальної 

частини КК України у постановленому вироку [172]. 

Інтерпретація законодавства Верховним Судом України є позитивною, 

але, на жаль, у правотлумачній практиці використовується звужене коло 

способів тлумачення права. 

Як уже було зазначено у висновку Верховного Суду України у 

господарських справах, зокрема в Постанові від 20 червня 2011 р. (справа № 3-

57гс 11), відповідно до рішення Конституційного Суду України від 9 лютого 

1999 р. № 1-рп/99, дія нормативно-правового акта починається з моменту 

набрання актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події 

чи факту застосовується той закон або нормативно-правовий акт, під час дії 
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якого вони настали або мали місце. При цьому положення ч. 1 ст. 58 

Конституції України, згідно з яким закони та інші нормативно-правові акти не 

мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або 

скасовують відповідальність особи, стосуються лише людини і громадянина 

(фізичної особи). У зв’язку із цим Закон України від 25 грудня 2008 р. № 800-VI 

«Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної 

галузі та житлового будівництва» зворотної дії в часі не має [35]. 

Відповідні моделі містяться й у висновках Верховного Суду України в 

адміністративних справах. Так, у Постанові від 19 вересня 2011 р. (справа 

№ 21-164а11 (з приводу охорони навколишнього природного середовища)) 

сказано: порядком надання дозволів на користування надрами, 

затвердженими Постановою КМ України від 14 березня 2007 р. № 480, 

визначена процедура надання таких дозволів у межах території України, її 

континентального шельфу та виключно (морської) економічної зони. 

Пунктом 19 цього Порядку однією з підстав анулювання дозволу визначено 

невикористання суб’єктом господарської діяльності ділянки надр без 

поважних причин протягом 2-х років з початку дії спеціального дозволу. 

Згідно з ч. 3 ст. 26 Кодексу України про надра зазначений нормативний акт 

може визначати додаткові підстави для припинення користування надрами, 

проте він не може змінювати встановлену Кодексом норму, відповідно до 

якої в разі незгоди з припиненням права на користування надрами, за 

неналежного користування ними, припинення такого права здійснюється в 

судовому порядку[35]. 

Ці та інші рішення є взірцем для нижчих судів. 

На сучасному етапі всі рішення публікуються на сайтах судів, окремо 

типові справи публікуються під рубрикою «Судова практика». Окрім цього, 

суди подають річні звіти, вищі суди здійснюють узагальнення судової 

практики. 

Однак, як уже зазначалось, це не зменшує кількості правозастосовних 

помилок, які знижують ефективність правозастосування, не сприяють 
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належному судовому захисту інтересів особи, формують нігілістичне 

ставлення громадян до судової системи. 

Зрештою, у юридичній науці спостерігається відповідний поступ у 

дослідженні цих явищ, та й законодавець намагається вдосконалити приписи 

чинних джерел права. 

Водночас варто звернути увагу на те, що і в досліджених у роботі 

правових системах, і в Україні судова діяльність є чітко регламентованою: 

конституцією, спеціальними законами, процесуальними кодексами, 

статутами та іншими регламентарними актами судів (положеннями, 

інструкціями тощо). Однак питання уніфікації судової практики загалом досі 

не є врегульованими. 

Тож важливо прийняти регламентарні акти та внести зміни до чинного 

законодавства щодо уніфікації судової практики. Це могли б бути «Правила 

уніфікації судової практики». 

Для початку положення таких Правил повинні закріпити однозначне 

розуміння поняття «судова практика» та «уніфікація судової практики», 

«уніфікована судова практика». 

Так, судову практику, як ми вже зазначали, варто розуміти як 

сукупність об’єктивованих у судових актах різноманітних моделей 

кваліфікації чи/та інтерпретації права, що створені спеціально 

уповноваженими на це суб’єктами судової системи. Водночас уніфікація 

судової практики – це діяльність спеціально уповноважених суб’єктів 

судової системи, що спрямована на створення типових моделей кваліфікації 

чи/та інтерпретації права, її об’єктивацію в судових актах та об’єднання в 

єдину систему. Уніфікована судова практика – це система типових моделей 

кваліфікації та інтерпретації права, що об’єктивовані в судових актах і 

забезпечують стабільність та однотипність судової практики, ефективність 

правосуддя, правозастосування загалом.  

Потрібно також вирізняти й нормативно-правову уніфікацію 

(правотворчу), яку здійснюють вищі судові інстанції, наприклад, 
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Конституційний Суд України та Верховний Суд, якщо такі повноваження 

будуть визначені в законі, та її результати: результатом нормативно-правової 

уніфікації є судовий нормативно-правовий прецедент (джерело права), а при 

уніфікації судової практики (правозастосовна, правотлумачна) результатом є 

правозастосовний прецедент (містить типові моделі кваліфікації) та 

правотлумачний прецедент (містить типові моделі інтерпретації права). Два 

останні не мають нормативного, джерельного характеру, але необхідні для 

забезпечення стабільного, ефективного правозастосування, можуть бути 

зразками належного правозастосування. 

Уніфікація судової практики, в процесі якої створюються типові моделі 

кваліфікації права (правозастосовна), відрізняється від тієї, у процесі якої 

створюються типові моделі інтерпретації права. 

У Правилах мають бути зафіксовані стадії і правозастосовної 

уніфікації, і правотлумачної. Так, правозастосовній уніфікації, яка 

здійснюється в процесі судочинства, можуть бути властиві такі стадії. По-

перше, встановлення доцільності уніфікації судової практики та визначення її 

основних техніко-технологічних параметрів. Так, підставою для здійснення 

правозастосовної уніфікації може бути різнобій у рішеннях нижчих судів 

(щодо неоднакового застосування норм права), неоднозначність змісту норми 

права, часткова прогалина, юридична колізія та інші деформації, які не 

дозволяють врегулювати відносини і вирішити справу, застосувати 

нормативно-правовий припис, у якому вона об’єктивована. 

Для цього необхідно проаналізувати законодавство, практику 

регулювання відповідних відносин; виявити причини, що перешкоджають 

неналежному правовому регулюванню. Причинами можуть бути не тільки 

правові, а й інші соціальні чинники (економічні, політичні тощо). Потрібно 

враховувати їх під час створення типової моделі кваліфікації, а також 

проаналізувати фактичні обставини та з’ясувати можливість врегулювання 

суспільних відносин наявними правовими засобами або ж виявити потребу у 

створенні типової моделі. 



162 
 

Важливо встановити модель правозастосовної конструкції, яка не 

суперечитиме чинним джерелам права; вибрати структурний підрозділ, у 

якому фіксувалася б типова модель (фактично це мотивувальна частина 

рішення); визначити процедуру переведення цієї моделі в індивідуальний 

припис. 

Наступною стадією є створення типової моделі кваліфікації права та 

вироблення правової позиції. Перед створенням типової моделі потрібно 

з’ясувати мету її здійснення – уподібнення правового регулювання, усунення 

колізії тощо. Також важливо встановити, чи зміст усього нормативно-

правового припису підлягає конкретизації та узгодженості чи тільки певні 

його елементи, чи є потреба в з’ясуванні змісту інших приписів (норм права) 

або принципів права. 

При створенні типової моделі, а відтак і формуванні правової позиції, 

слід пам’ятати, що вона повинна створити передумови для реалізації та 

врегулювання суспільних відносин, що при цьому уточнюються, 

конкретизують зміст права, який виводиться із чинних норм, а не 

створюється нове правило поведінки. Тому важливо, щоб правова позиція, 

що містить типову модель кваліфікації права, не заперечувала наявних норм 

права, була сумісною з ними, розвивала їх, пропонувала найоптимальніший 

варіант врегулювання відносин за таких, а не інших умов, була типовою для 

цієї категорії справ і могла використовуватись іншими суддями, всіма 

суб’єктами правозастосування, була зрозумілою для них.  

Наступною стадією є фіксація цієї моделі в рішеннях суду. Типова 

модель кваліфікації викладається разом з обґрунтуванням її у правових 

позиціях і розміщується в мотивувальній частині рішення чи іншого судового 

акта. Положення, у яких зафіксована типова модель, мають бути чіткими, 

точними та зрозумілими для всіх суб’єктів, які їх використовуватимуть. Ці 

моделі доводяться до учасників процесу шляхом проголошення та видачі 

судового рішення в установленому порядку, а також опублікування його на 

сайті суду. 
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Важливою є публікація судового рішення в офіційних друкованих 

джерелах суду. Для оптимізації цього процесу опубліковано має бути та 

частина рішення, де міститься обґрунтування, зафіксована типова модель, а 

також резолютивна його частина. Правила уніфікації судової практики мають 

ґрунтуватися на засобах і прийомах правозастосовної техніки.  

Що ж до правотлумачної уніфікації, то першою її стадією є 

встановлення обставин, які зумовлюють потребу у правотлумаченні: 

загальний, абстрактний характер припису, розбіжність між тексом і змістом 

припису, відносна визначеність, розкриття змісту певних термінів, оціночних 

понять тощо. 

Оскільки підставою є неоднакове розуміння змісту норми права, що 

перешкоджає належному застосуванню нормативно-правового припису, 

правовому регулюванню в цілому, то наступною стадією є виявлення 

потреби у правотлумаченні та створенні типової моделі. Для цього потрібно 

проаналізувати законодавство, практику застосування таких відносин, 

виявити доктринальні позиції в юридичній літературі. Якщо таких правових 

засобів чи ідентичних типових моделей немає, то потреба у їх створенні 

очевидна. 

Наступною є дія з визначення предмета тлумачення та виявлення 

необхідних способів тлумачення: філологічного, історичного, системного, 

телеологічного, спеціально-юридичного тощо. 

На жаль, у вітчизняній правотлумачній практиці використовується 

звужене коло таких способів (як правило, системне, інколи філологічне, ще 

менше – функційне та історичне). Використання інших способів є 

«випадковим». 

При створенні правила-роз’яснення важливо, щоб воно містило 

роз’яснення чинної норми (інколи розширюючи його зміст), діяло в єдності з 

приписом, який тлумачиться, не створювало нової норми і не скасовувало 

чинної, діяло впродовж строку чинності нормативно-правового припису.  

При створенні правила-роз’яснення, а відтак і типової моделі 
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інтерпретації, необхідно враховувати обставини, за яких воно буде 

застосовуватись. Потрібно врахувати взаємодію цієї моделі з іншими 

нормативними приписами, які закріплені в чинному законодавстві, щоб вона 

не суперечила їм, а також чинній системі джерел права загалом. Важливою є 

фіксація у Правилах уніфікації судової практики основних прийомів та 

правил правотлумачної техніки, а в сукупності і процедур їх втілення у 

процесі здійснення і правотлумачення, і уніфікації судової практики. 

Фіксація типових моделей у судових актах – у рішеннях суду та 

доведення до відома учасників судового процесу та інших суб’єктів – 

відбувається ідентично до правил правозастосовної уніфікації. 

І хоча процедуру узагальнення судової практики (як факультативний її 

спосіб) описано в підрозділі 2.1 «Уніфікація судової практики: поняття, 

ознаки», втім видається, що вітчизняній судовій системі варто відмовитись від 

факультативного способу уніфікації судової практики, яка має 

рекомендаційний характер і створюється іншими суб’єктами судової системи. 

Аналіз уніфікації судової практики в континентальному, загальному, 

міжнародному типі правових систем засвідчив, що типові моделі в них 

створюються лише суддями і фіксуються тільки в рішеннях судів, що 

забезпечує авторитетність таких рішень і престиж судової системи, а отже й 

ефективність правосуддя. 

Викладене дає змогу висловити такі загальні міркування. 

У вітчизняній юридичній літературі на сьогодні немає одностайного 

розуміння понять «судова практика», «уніфікована судова практика», як і 

відсутнє легалізоване поняття в чинному законодавстві, хоча на позначення 

використовують інші терміни. Втім, Конституційний Суд України, 

Верховний Суд, вищі суди створюють типові моделі кваліфікації чи\та 

інтерпретації права, а нижчі суди та інші суб’єкти права зазвичай 

використовують ці зразки для аргументації своїх рішень (з посиланням на 

них чи без такого). 

Процесуальне законодавство фіксує правила застосування норм права 
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(правової кваліфікації) та створення судового акта, але не встановлює межі 

уніфікаційної діяльності та не визначає їх процедури. Правила тлумачення 

норм права фактично викладені в наукових працях (правовій доктрині). 

В Україні поки що немає системи уніфікації судової практики, хоча 

законодавець визначив шлях для її утворення, надавши відповідні 

повноваження Верховному Суду, який у майбутньому міг би створити її та 

підтримати в цілісному стані. 

Поки що існують підсистеми уніфікованої судової практики за 

юрисдикціями та предметом регулювання: з кримінальних, цивільних, 

господарських справ. Однак для збалансованості у цій системі необхідним 

видається розмежування правотворчої (нормативно-правової уніфікації) та 

правозастосовної і правотлумачної уніфікації судової практики; визнати 

офіційно правотворчі функції за Конституційним Судом України та 

Верховним Судом (за відповідних умов і у відповідних межах) та можливість 

створювати судовий прецедент – джерело права. 

Важливо визнати можливість створення правозастосовного та 

правотлумачного прецедентів (як результатів уніфікації судової практики), 

що містять типові моделі кваліфікації чи\та інтерпретації права. 

Уніфікаційними повноваженнями може бути наділений Верховний Суд 

України.  

Такий спосіб уніфікації, як узагальнення судової практики, визнати 

недоцільним, щоправда, деякі його прийоми можна використовувати на 

відповідних стадіях правозастосовної чи правотлумачної уніфікації. Це 

сприятиме, як видається, оптимізації судочинства, ефективності правосуддя, 

правозастосування в цілому. Такій оптимізації, як вже зазначалось, може 

сприяти і моніторинг судової практики, який міг би здійснюватись апаратом 

Верховного Суду та охоплювати моніторинг комунікації діяльності судів, що 

важливо для забезпечення взаємодії з учасниками суспільних відносин [117, 

с. 272].  

Вагомими на шляху оптимізації є й низка змін, які вносяться до 



166 
 

процесуального законодавства, зокрема питання створення зразкових та 

типових рішень. 

У звіті України щодо висновку Консультативної ради європейських 

суддів № 20 (2017) зазначено, що єдність судової практики забезпечує 

Верховний Суд України – найвищий судовий орган у системі судів загальної 

юрисдикції України, в порядку, передбаченому законодавством України. 

Велика палата Верховного Суду України є апеляційним судом, який 

забезпечуватиме однотипне застосування касаційних справ. Окрім цього, 

експерти звертають увагу, що лише ті правові висновки, які містять типові 

ознаки, можуть використовуватись іншими суб’єктами правовідносин. У звіті 

йдеться і про систематизацію типових правових висновків та об’єднання їх за 

певними критеріями (категоріями справ, правовідносин тощо) в єдину 

систему, яка є результатом узагальнення судової практики та аналізу судової 

статистики, виявлення тенденцій розвитку, прогалин у законодавстві, 

судових помилок та способів їх усунення [274]. 

Ці та інші кроки спрямовані на забезпечення ефективності правосуддя, 

правозастосування загалом, створення досконалого юридичного механізму 

захисту прав і свобод людини та громадянина. 
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Висновки до розділу 4 

1. Встановлено, що уніфікація судової практики в Україні здійснюється 

як основним способом, так і факультативним – шляхом узагальнення, що 

передбачено в чинному законодавстві. Водночас, їй властиві як ознаки 

ознаки уніфікації судової практики загалом, так і особливості уніфікації 

судової практики характерні для континентального типу правових систем. 

Разом з тим Конституційний Суд України та Верховний Суд створюють 

типові рішення, що містять моделі однотипного правозастосування та 

правотлумачення. 

2. У законодавстві України не легалізовано поняття «уніфікація судової 

практики», не визначено стадії, що властиві основному та факультативному 

способам уніфікації, відсутні регламентарні акти, які визначали б стадії і 

техніко-технологічні параметри уніфікації судової системи. 

3. Запропоновано легалізувати поняття «судова практика», «уніфікація 

судової практики», «уніфікована судова практика»; закріпити їх у Правилах 

уніфікації судової практики (регламентарному акті), а також зафіксувати 

стадії основного способу уніфікації – створення типових моделей 

кваліфікації та інтерпретації права і техніко-технологічні вимоги до цієї 

діяльності та її результатів. Від узагальнення варто відмовитись, як від 

такого способу, що не відповідає світовим стандартам. 

4. Аналіз юридичної літератури дає підстави стверджувати, що 

спеціальні монографічні дослідження уніфікації судової практики у 

вітчизняній юридичній науці відсутні. Тому запропоновано посилити 

наукову увагу до досліджень питань уніфікації судової практики, зокрема, 

створення уніфікованої судової практики в Україні. А це сприятиме розвитку 

сучасної вітчизняної теорії прецедентного права. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено нове наукове завдання, що полягає у виявленні 

загальних закономірностей уніфікації судової практики, її особливостей у 

континентальному, загальному, міжнародному типі правових систем та в 

правовій системі України. 

Отримані під час дослідження результати дають змогу зробити такі 

висновки. 

1. Теорія судової практики, як і теорія прецедентного права, у 

вітчизняній юридичній літературі досі не сформована. В Україні спеціальні 

монографічні дослідження, присвячені питанням уніфікації судової практики 

не проводилися. Щоправда, деякі аспекти цих питань досліджувалися в 

контексті аналізу судової правотворчості, судових прецедентів чи судової 

практики як джерел права. Дослідження цієї проблематики здійснюється 

науковою спільнотою, як правило в процесі розв’язання проблемних 

ситуацій у судовій практиці, а також з погляду перманентних правових 

реформ.  

2. Поняття уніфікації судової практики в Україні не легалізовано, 

натомість у законодавстві зафіксовано термін «єдність судової практики» без 

визначення поняття цього явища, як, зрештою, і поняття «судова практика». 

3. У роботі уточнено ознаки судової практики, а саме: 1) судова 

практика є різновидом юридичної практики; 2) формується уповноваженими 

на це суб’єктами судової системи (професійним суддею, колегіальними чи 

іншими компетентними органами судової системи); 3) є результатом судової 

діяльності (діяльності компетентних суб’єктів); 4) ці результати 

об’єктивуються в судових актах (рішеннях, постановах, ухвалах, 

інформаційних листах тощо); 5) такі судові акти містять різноманітні моделі 

кваліфікації чи/та інтерпретації права; 6) ці судові акти публікуються у 

спеціальних друкованих виданнях. 
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На підставі цих ознак уточнено її поняття: судова практика – це 

сукупність об’єктивованих у судових актах різноманітних моделей 

кваліфікації чи\та інтерпретації права, що створені спеціально 

уповноваженими на це суб’єктами судової системи. 

4. У дисертації виявлено ознаки уніфікації судової практики: 1) вона є 

різновидом правової уніфікації; 2) її безпосередньою метою є забезпечення 

сталості й однотипності судової практики, а перспективною – ефективного 

правосуддя, правозастосування загалом; 3) здійснюють уніфікацію судової 

практики спеціально уповноважені на це суб’єкти судової системи 

(професійний суддя, судді, інші компетентні органи судової системи); 4) їх 

діяльність передбачена чинними джерелами права; 5) вона є способом 

створення системи типових моделей кваліфікації та інтерпретації права; 

6) основний спосіб уніфікації містить прийоми створення типових моделей 

кваліфікації права, а також - інтерпретації права; 7) результати уніфікації 

об’єктивуються в рішеннях суду та інших судових актах; 8) судові рішення 

та інші судові акти публікуються в офіційних друкованих виданнях 

(джерелах); 9) призначенням уніфікації є створення єдиної системи – 

уніфікованої судової практики. 

На підстав цих ознак сформульовано визначення поняття уніфікації 

судової практики як діяльності спеціально уповноважених на це суб’єктів 

судової системи, що спрямована на створення типових моделей кваліфікації 

чи\та інтерпретації права, їх об’єктивацію в судових рішеннях та інших 

судових актах й об’єднання в єдину систему. 

5. Виявлено ознаки уніфікованої судової практики, а саме: 1) вона є 

єдиною системою типових моделей; 2) складається з типових моделей 

кваліфікації та інтерпретації права; 3) ці моделі об’єктивуються в судових актах 

обов’язкового і рекомендаційного характеру; 4) судові акти публікуються в 

офіційних друкованих виданнях; 5) вона має відповідати встановленим техніко-

технологічним вимогам; 6) її метою є забезпечення сталості й однотипності 

судової практики, ефективності правосуддя, правозастосування загалом. 
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Отже, уніфікована судова практика – це система типових моделей 

кваліфікації та інтерпретації права, що об’єктивовані в судових актах і 

забезпечують сталість та однотипність судової практики, ефективність 

правосуддя, правозастосування загалом. 

6. У роботі виокремлено основний спосіб уніфікації судової практики, 

який спрямований на створення типових моделей кваліфікації та 

інтерпретації права, проте зазначено і про практику застосування 

факультативного способу. 

7. Виокремлено стадії, характерні насамперед для основного способу 

уніфікації судової практики. 

Уніфікація судової практики, яка здійснюється шляхом створення 

типових моделей кваліфікації права, має такі стадії: 1) встановлення 

доцільності уніфікації судової практики та визначення її основних техніко-

технологічних параметрів; 2) створення типової моделі правової кваліфікації 

та вироблення правової позиції; 3) фіксація її в судовому акті; 4) доведення 

до відома відповідних суб’єктів права. 

Уніфікації судової практики, яка здійснюється шляхом створення 

типових моделей інтерпретації права, властиві такі стадії: 1) встановлення 

обставин, що зумовлюють потребу у правотлумаченні; 2) визначення способу 

(способів) тлумачення-з’ясування; 3) визначення основних техніко-

технологічних параметрів; 4) створення правила-роз’яснення та 

відображення у правовій позиції; 5) фіксація її в судовому акті та доведення 

до відома відповідних суб’єктів права. 

8. У роботі розкрито співвідношення поняття «уніфікація судової 

практики» із суміжними поняттями, що дає підстави для висновку про 

прийнятність саме терміна «уніфікація» на позначення цього правового 

явища. Розмежовано природу уніфікації судової практики та нормативно-

правової уніфікації, а саме: 1) уніфікація судової практики спрямована на 

створення типових моделей кваліфікації та інтерпретації права, а 

нормативно-правова – на створення єдиних загальнообов’язкових чи 
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рекомендаційних (уніфікованих) приписів; 2) уніфікація судової практики 

здійснюється в процесі правозастосування і правотлумачення, а нормативно-

правова – під час правотворчості; 3) уніфікація судової практики 

здійснюється професійними суддями чи іншими спеціально уповноваженими 

суб’єктами судової системи, а нормативно-правова – уповноваженими на це 

суб’єктами правотворчості; 4) результати уніфікації судової практики 

об’єктивуються в судових актах, які часто не є джерелами права, а 

нормативно-правової – у джерелах права чи спеціальних уніфікованих актах. 

9. У проаналізованих континентальному, загальному, міжнародному 

типі правових систем досить затребуваною є нормативно-правова уніфікація, 

проте для забезпечення однотипності судової практики застосовується і 

правозастосовна та правотлумачна уніфікація судової практики. Для 

уніфікації судової практики в континентальному, загальному та 

міжнародному типі правових систем характерні і загальні для уніфікації 

судової практики ознаки, і особливі для кожного з них.  

Серед подібних ознак варто назвати такі: у кожному з типів правових 

систем уніфікація судової практики є різновидом правової уніфікації; її 

безпосередньою метою є забезпечення сталості й однотипності судової 

практики, а перспективною – ефективності правосуддя, правозастосування в 

цілому; вона є діяльністю, що спрямована на формування типових моделей 

кваліфікації та інтерпретації права; здійснюється лише основним способом 

уніфікації; для уніфікації судової практики в усіх аналізованих типах 

правових систем властиві два види: правозастосовна та правотлумачна 

уніфікація, а її результати – правозастосовні та правотлумачні прецеденти – 

не мають обов’язкового характеру; результати уніфікації фіксуються в 

судових актах – лише рішеннях судів та публікуються у друкованих 

джерелах (виданнях) судових інстанцій, що передбачено джерелами права. 

10. Уніфікація судової практики в континентальному типі правових 

систем має такі особливості: 1) здійснюється конституційними та вищими 

судами в межах їх юрисдикції, повноваження яких визначені законом, 
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зокрема і щодо уніфікації судової практики; 2) для створення типових 

моделей використовується основний спосіб – прийоми формування типових 

моделей кваліфікації та інтерпретації права, тобто правозастосовних та 

правотлумачних прецедентів; 3) результати уніфікації фіксуються лише в 

рішеннях конституційних та вищих судів; 4) узагальнення як спосіб 

уніфікації не застосовується; 5) техніко-технологічні параметри уніфікації 

зафіксовані в регламентарних актах, інколи доктрині; 6) судді не зобов’язані 

дотримуватись попередніх рішень, але використовують їх для аргументації; 

7) еталоном для однотипного правозастосування є рішення Європейського 

суду з прав людини та Європейського Союзу. 

11. Уніфікація судової практики в загальному типі правових систем має 

такі особливості: 1) здійснюється вищими судовими інстанціями в межах їх 

юрисдикції, діяльність і повноваження яких визначені в чинних джерелах 

права, регламентах, правилах, що створюються судами, та інших юридичних 

актах; 2) вона є способом формування типових моделей, частіше – 

інтерпретації права, інколи – кваліфікації права; 3) її результати фіксуються в 

судових актах – лише рішеннях суду, які приймаються в процесі розгляду 

справи, що передбачено чинним законодавством, регламентами тощо; 4) їй 

властиві два види уніфікації: правозастосовна та правотлумачна, а її 

результати – правозастосовні та правотлумачні прецеденти, не мають 

обов’язкового характеру, але використовуються для аргументації майбутніх 

рішень; 5) усі судові прецеденти публікуються у збірках, звітах та інших 

друкованих джерелах (і офіційних, і неофіційних); 6) техніко-технологічні 

вимоги, порядок уніфікації чітко сформовано у чинних джерелах права, 

створених судами правилах, у правовій доктрині; 7) узагальнення як спосіб 

уніфікації не використовується.  

12. Уніфікація судової практики в міжнародному типі правових систем 

має такі особливості: 1) здійснюється уповноваженими на цю діяльність 

міжнародними судами та іншими міжнародними судовими інститутами, 

повноваження яких визначені чинними міжнародними джерелами права та 
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іншими юридичними актами; 2) формується з використанням основного 

способу, який становлять прийоми кваліфікації й інтерпретації права та 

утворює систему типових моделей у межах юрисдикції конкретного суду 

(тобто формується насамперед за суб’єктним критерієм); 3) об’єктивуються 

ці моделі кваліфікації та інтерпретації права в судових актах-рішеннях судів, 

які, як правило, приймаються за результатами розгляду справи, інколи – як 

результати інтерпретаційної діяльності; 4) рішення судів та інших 

міжнародних судових інститутів оприлюднюють на сайтах цих інституцій і в 

спеціальних друкованих джерелах (збірках тощо); 5) правила 

правозастосування, правотлумачення, як й уніфікації, прийняття та 

оприлюднення судових рішень передбачено статутами та регламентами 

відповідних судів; 6) у юридичних та інших документах фіксуються техніко-

технологічні вимоги до рішень міжнародних судів; 7) судові рішення, в яких 

фіксуються результати правозастосовної та правотлумачної уніфікації, є 

своєрідними стандартами для держав-учасниць. 

13. Встановлено, що в Україні донині не сформована вітчизняна теорія 

прецедентного права, зокрема не виявлено природу судового прецеденту та 

не легалізовано поняття «судовий прецедент», не виокремлено його 

різновиди нормативно-правовий (джерельний), правозастосовний та 

правотлумачний прецеденти, не визначено його місця в системі вітчизняних 

юридичних актів. Це не сприяє ні однозначному розумінню судового 

прецеденту, ні уніфікації судової практики. 

Законодавець дотепер використовує терміни «судова практика», 

«узагальнення судової практики», «єдність судової практики», «однакове 

застосування норм права», не розкриваючи їх змісту, а також не легалізує 

таких понять, як «уніфікація судової практики» та «уніфікована судова 

практика», не визначає способи формування однотипної судової практики 

(окрім узагальнення). 

Констатовано, що від узагальнення як способу формування уніфікації 

судової практики варто відмовлятися, ефективніше використовуючи 
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основний спосіб – формування типових моделей кваліфікації чи\та 

інтерпретації права. Важливим для України є розмежування судової 

нормативно-правової уніфікації від правозастосовної та правотлумачної, 

оскільки перша спрямована на створення судових нормативно-правових 

прецедентів (джерел права), що містять норми чи принципи права, а дві 

останні – на формування типових моделей, взірців найефективнішого 

правозастосування, правотлумачні та правозастосовні конструкції 

найдоцільнішого правового регулювання. Такі типові моделі кваліфікації та 

інтерпретації права фіксуються в постановах Верховного Суду України, 

донедавна вищих спеціалізованих судів, низці рішень Конституційного Суду 

України. Однак чинне процесуальне законодавство закріплює обов’язковий 

характер постанов Верховного Суду України, і це викликає неоднозначне 

розуміння природи цих актів (ототожнення їх з джерелами права). Втім, вже 

останні зміни до процесуальних кодексів передбачають тільки врахування 

правових висновків, що викладені в постановах Верховного Суду України, 

хоча ці зміни не узгоджуються з положеннями чинного Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів». 

Обов’язкове забезпечення сталості й однотипності судової практики 

законодавець поклав на Верховний Суд України. Про необхідність 

забезпечення єдності судової практики в Україні йдеться й у звіті 

національних експертів в контексті підготовки висновку Консультативної 

ради європейських суддів № 20 (2017). Там же вказано на потребу у 

створенні уніфікованої судової системи та важливу роль у цих процесах 

Верховного Суду України. 

14. Розроблено такі пропозиції щодо вдосконалення уніфікації судової 

практики в Україні, зокрема необхідно:  

- створити регламентарний акт Верховного Суду України: Правила 

уніфікації судової практики (або зафіксувати ці положення у відповідному 

розділі Регламенту Верховного Суду України);  
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- розмежувати уніфікацію судової практики (правозастосовну та 

правотлумачну уніфікацію) з нормативно-правовою уніфікацією та їх 

результати - нормативно-правові судові прецеденти (джерела права), 

правозастосовні та правотлумачні судові прецеденти (взірці найдоцільнішого 

правозастосування); 

- визначити повноваження того структурного підрозділу Верховного 

Суду України, який здійснюватиме уніфікацію судової практики в контексті 

забезпечення її сталості та однотипності; моніторинг судової практики; 

- зафіксувати у цьому акті такі поняття: «судова практика», 

«уніфікована судова практика», «типова модель кваліфікації права», «типова 

модель інтерпретації права», «уніфікована судова практика» тощо; 

- зафіксувати в ньому стадії, які характерні для такого способу 

уніфікації, як створення типової моделі кваліфікації права: 1) встановлення 

доцільності уніфікації судової практики та визначення її основних техніко-

технологічних параметрів; 2) створення типових моделей правової 

кваліфікації та вироблення правової позиції; 3) фіксація її в судовому акті; 

4) доведення до відома відповідних суб’єктів права; 

- зафіксувати стадії, що властиві такому способу уніфікації, як 

створення типової моделі інтерпретації права: 1) встановлення обставин, що 

зумовлюють потребу у правотлумаченні; 2) визначення способу тлумачення-

з’ясування; 3) визначення основних техніко-технологічних параметрів; 

4) створення правила-роз’яснення та відображення його у правовій позиції; 

5) фіксація її в судових актах та доведення до відома відповідних суб’єктів 

права; 

- визначити техніко-технологічні вимоги і до уніфікаційної діяльності, і 

до її результатів – правозастосовних та правотлумачних прецедентів; 

- визначити повноваження структурного підрозділу Верховного Суду 

України, який здійснюватиме систематизацію правозастосовних та 

правотлумачних прецедентів (результатів уніфікації судової практики) в 

єдину систему; 
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- така система має формуватися насамперед в межах повноважень 

Верховного Суду України та його структурних підрозділів, що дасть змогу 

створити певні підсистеми; а в межах кожної підсистеми із врахуванням 

предмета правового регулювання та предмета й результату оскарження 

(касаційного чи апеляційного) утворити відповідні типологічні групи; при 

цьому варто зазначити, що у відповідній групі наявні типові моделі 

кваліфікації права і типові моделі інтерпретації права, а також вказати 

можливості їх застосування як взірця;  

- створити пошукову програму, яка дозволила б швидко й ефективно 

відшукати необхідний правозастосовний чи правотлумачний прецедент, що 

містить відповідну типову модель; 

- для ефективного розташування таких моделей важливо використати і 

компетенційний критерій, і предметні та процесуальні, а також хронологічні 

та нумерологічні. 
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