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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Функціонування та розвиток 

правової демократичної держави в Україні потребує ефективного 

правового регулювання, належного правового забезпечення інтересів 

учасників суспільних відносин. На створення якісної системи правових 

засобів, які покликані забезпечувати ефективність правового регулювання 

спрямована, насамперед, правотворча діяльність уповноважених суб’єктів. 

Проте, приписи, які складають нормативно-правовий комплекс, доволі 

часто мають загальний, абстрактний характер, що ускладнює процес їх 

застосування, а відтак, потребують конкретизації. Правоконкретизація є 

невід’ємною складовою будь-якого виду юридичної діяльності, зокрема й 

судової. 

Сучасний етап розвитку вітчизняного судочинства потребує його 

суттєвого реформування. Основними напрямками такого реформування є 

створення наукового підґрунтя – теорії судової діяльності, яка має прояв у 

трьох її таких основних видах: правотворча, правозастосовча та 

правотлумачна. Ефективність судової діяльності, здійснення правосуддя в 

цілому в значній мірі залежить від правоконкретизації, від правильності її 

проведення. 

І хоча питання судової діяльності не обділені увагою як зарубіжної, 

так і вітчизняної юридичної літератури, зокрема вони відображені у працях 

Бігуна С.В., Малишева Б.В., Прилуцького С.В., Рємєскової Ю.О., 

Смородинського В.С., Шевчука С.В., Ярославцевої С.В., а питання 

правоконкретизації висвітлювались у працях Андрущакевич Ю.В., 

Власенка М.О., Вопленка М.М., Гаврилової Ю.О., Гамідова М.Ш., 

Гредескула М.А., Залоіла М.В., Колєснік І.В., Лазарєва В.В., Недбайла 

П.О., Ноздрачьова О.Ф., Овчиннікова О.І., Рабіновича П.М., Черданцева 
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О.Ф., та інших, проте судова правоконкретизація залишається 

малодослідженою і донині. Деякі аспекти цієї проблематики 

висвітлювались у працях Бєзіної О.К., Дячук М.І., Кац А.К., Рафікова Р.Р., 

Шмельової Г.Г., однак і дотепер потребують належного наукового аналізу 

правозастосовча, правотлумачна та правотворча судова конкретизація, 

зокрема й в Україні. 

Все це визначає актуальність теми дисертаційного дослідження. 

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

Дисертація виконана у межах планових тем кафедри теорії та філософії 

права Львівського національного університету імені Івана Франка 

«Загальнотеоретичні та філософські аспекти правотворення в Україні» 

(державний реєстраційний номер 0109U004354); «Актуальні питання 

правотворення та правозастосування в Україні» (державний реєстраційний 

номер 0112U003525); «Техніка та технологія юридичної практики» 

(державний реєстраційний номер 0115U003954). 

Мета і завдання дослідження. Метою цього дослідження є 

виявлення закономірностей судової правозастосовчої, правотлумачної та 

правотворчої конкретизації, зокрема й в Україні. 

Досягнення поставленої мети вимагало виконання таких основних 

завдань:  

– систематизувати наукові позиції з питань правоконкретизації, 

судової діяльності, судової правоконкретизації; 

– удосконалити положення про правоконкретизацію, судову 

діяльність та судову правоконкретизацію; 

– виявити ознаки судової правозастосовчої, правотлумачної та 

правотворчої конкретизації; 

– встановити проблеми судової правоконкретизації в Україні; 

– запропонувати способи їх розв’язання; 
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– визначити етапи судової правоконкретизації та розробити 

методичні рекомендації її здійснення.  

Об’єктом дослідження є правоконкретизаційна судова діяльність. 

Предметом дослідження є закономірності правозастосовчої, 

правотлумачної та правотворчої судової конкретизації, зокрема й в 

Україні.  

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження є філософські підходи, логічні прийоми, загальнонаукові та 

спеціально-юридичні методи, вибір яких зумовлено предметом цього 

дисертаційного дослідження. 

Діалектичний підхід дозволив розглядати судову 

правоконкретизацію як явище що розвивається. 

Використання формально-логічних прийомів допомогло визначити 

поняття: «судова правоконкретизація», «судова правозастосовча 

конкретизація», «судова правотворча конкретизація», «судова 

правотлумачна конкретизація» та ін. 

Соціологічні методи, зокрема метод аналізу документів, 

застосовувався для аналізу юридичних актів. 

Герменевтико-правовий метод пізнання дав змогу з’ясувати зміст 

норм права, які визначили сутність та природу судової правозастосовчої, 

правотлумачної та правотворчої конкретизації.  

Метод загальної теорії права дозволив виявити закономірності 

судової правозастосовчої, правотлумачної та правотворчої конкретизації, 

зокрема й в Україні. 

Наукова новизна одержаних результатів. У вітчизняному 

правознавстві це дисертаційне дослідження є однією із перших 

загальнотеоретичних праць, в якій виявлено закономірності судової 
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правозастосовчої, правотлумачної та правотворчої конкретизації, зокрема 

й в Україні. 

Наукова новизна дослідження конкретизована в таких положеннях: 

уперше: 

– виявлено характерні ознаки судової правозастосовчої конкретизації 

та на їх основі сформульовано визначення поняття судової 

правозастосовчої конкретизації як спрямованої на відображення в 

конкретизуючому приписі, що об’єктивований у рішенні суду, точності та 

повноти змісту принципу, норми права у контексті визначених обставин 

справи, діяльності професійних суддів, що здійснюється в ході розгляду 

справи з метою її вирішення по суті та реалізації інтересів осіб, що беруть 

участь у справі; 

– виявлено характерні ознаки судової правотлумачної конкретизації 

та на їх основі сформульовано визначення поняття судової правотлумачної 

конкретизації як діяльності суду чи спеціально уповноважених органів 

судової системи, що спрямована на забезпечення одноманітного та точного 

розуміння змісту принципу, норми права за визначених обставин та їх 

відображенні в судових рішеннях та інтерпретаційних актах; 

– виявлено характерні ознаки судової правотворчої конкретизації та 

на їх основі сформульовано визначення поняття судової правотворчої 

конкретизації як діяльності суду вищих інстанцій чи спеціально 

уповноваженого судового органу, спрямованої на відображення точності, 

повноти та максимальної правової визначеності нормативно-правових 

приписів, що об’єктивуються у судових актах; 

удосконалено: 

– положення про природу судової діяльності; 

– положення про природу правоконкретизації; 

– положення про природу судової правоконкретизації; 
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набули подальшого розвитку: 

– визначення поняття «судова діяльність»; 

– визначення поняття «правоконкретизація»; 

– визначення поняття «судова правоконкретизація». 

Практичне значення одержаних результатів. Положення, 

висновки та пропозиції дисертаційного дослідження можна використати: 

– у науково-дослідній діяльності – для подальшого розвитку теорії 

правоконкретизації, зокрема судової, науки загальної теорії права; 

– в юридичній практиці – для ефективного правового регулювання, 

здійснення конкретизації в судовій правозастосовчій, правотлумачній та 

правотворчій діяльності; 

– у навчальному процесі – для підготовки підручників, посібників, 

методичних матеріалів, у ході викладання навчальних дисциплін «Загальна 

теорія права», «Нормотворча техніка». 

Апробація результатів дисертації. Дисертація виконана та 

обговорена на кафедрі теорії та філософії права Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Основні положення та висновки 

дисертації доповідалися на науково-практичних конференціях: ХVIІІ 

регіональній науково-практичній конференції «Проблеми 

державотворення та захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 26-27 січня 

2012 року); Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених 

«Традиції та новації в системі сучасного російського права» 

(Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Традиции и новации в системе современного российского права») (м. 

Москва, 6-7 квітня 2012 року); ХХ звітній науково-практичній конференції 

«Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 

6-7 лютого 2014 року); ХХІ звітній науково-практичній конференції 

«Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 
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12-13 лютого 2015 року); науковій конференції «Сучасні проблеми 

порівняльного правознавства» (м. Ужгород, 6-8 травня 2015 року). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження 

відображені в одинадцяти публікаціях (шести статтях, чотири з яких 

опубліковано у вітчизняних фахових наукових виданнях, та дві – в 

зарубіжних періодичних виданнях, а також п’яти тезах у збірниках 

доповідей науково-практичних конференцій). 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, які об’єднують десять підрозділів, висновків та списку 

використаних джерел, який налічує 281 найменування. Обсяг тексту 

дисертації становить 182 сторінки. 
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РОЗДІЛ І. 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОВОЇ 

ПРАВОКОНКРЕТИЗАЦІЇ 

 

1.1. Стан наукового дослідження проблеми у вітчизняній та 

зарубіжній літературі 

 

Аналізуючи законодавство різних країн, а також практику 

правозастосування, в тому числі й судову, можна прийти до висновку, що 

конкретизація у праві здійснюється віддавна, хоча тривалий час вона і не 

мала наукового пояснення. Так, вперше у вітчизняній юриспруденції 

самостійного значення конкретизації надав Гредескул М.А. в 1900 році, 

описавши її як самостійний правовий феномен у своїй науковій праці, який 

розглядав як сутність розумової праці, що забезпечує перехід від 

правоположення до вчинку [1, c. 85-86, 105]. Зазначене трактування 

поклало початок науковим дослідженням у цій сфері.  

Як у зарубіжній, так і вітчизняній юридичній літературі увага до 

проблем конкретизації права періодично зростає. Питання 

правоконкретизації, її значимості для юридичної діяльності, окремих 

специфічних ознак, а також окремих особливостей, в тій чи іншій мірі 

висвітлювались у працях: Андрущакевич Ю.В., Алєксєєва С.С., Власенка 

М.О., Вопленка М.М., Гаврилової Ю.О., Гамідова М.Ш., Гредескула М.А., 

Залоіла М.В., Кац А.К., Колєснік І.В., Лазарєва В.В., Недбайла П.О., 

Ноздрачьова О.Ф., Овчиннікова О.І., Рабіновича П.М., Рафікова Р.Р., 

Черданцева О.Ф., Шмельової Г.Г. та інших.  

У літературі виокремлюють три відповідні етапи вивчення 

правоконкретизації: дореволюційний, радянський та пострадянський або ж 

сучасний [2, c. 41, 43, 47]. Так, для прикладу, до першого з них можна 
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віднести Гредескула М.А. та Ф.Регельсбергера, до наступного – Бєзіну 

О.К., Кац А.К., Лазарєва В.В., Шмельову Г.Г. та Чєрданцева О.Ф., і врешті 

до останнього періоду, триваючого зараз, Андрущакевич Ю.В., Гаврилову 

Ю.А., Гамідова М.Ш., Залоіло М.В., Колєснік І.В. та Рафікова Р.Р. 

Водночас, пропонується доповнити вказану класифікацію раннім 

періодом, який пов’язується із науковими здобутками грецьких і римських 

мислителів та юристів (Солона, Юстиніана), а також учених-юристів 

періоду середньовіччя (Ш. Монтеск’є, С. Пуфендорф) [3, с. 7]. 

Варто зазначити, що більшість вчених розглядає конкретизацію як 

другорядний, факультативний предмет вивчення в контексті тих 

досліджень, що ними проводяться, і лише окремі з них присвятили 

правоконкретизації самостійні монографічні дослідження з позиції 

загальної теорії права. 

Однією з перших до питання конкретизації в праві звернулась 

Шмельова Г.Г. У своїй науковій праці вона вирішує питання щодо 

необхідності конкретизації юридичних норм в правовому регулюванні, її 

сутності та визначення поняття, а також виділяє особливості конкретизації 

юридичних норм у правотворчості та правозастосуванні, акцентуючи увагу 

на співвідношенні конкретизації та офіційного тлумачення [4]. 

Згодом до питання правоконкретизації звертається Гамідов М.Ш. У 

своєму дослідженні він дає визначення поняття конкретизації норм права, 

розглядає форми її здійснення та проводить функціональну 

характеристику. Окрім цього, в роботі приділяється увага дефектам 

конкретизації норм права, а також визначаються основні напрямки 

підвищення ефективності такої конкретизації [5]. 

Ця тема також входить до сфери наукових інтересів Залоіло М.В. 

Зокрема, у своєму науковому дослідженні він розглядає розвиток 

юридичної думки про конкретизацію в праві, аналізує правову природу 
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конкретизації юридичних норм, а також проводить розмежування 

конкретизації юридичних норм від суміжних понять, зокрема тлумачення 

та юридичної кваліфікації. Також ним виокремлено такі форми 

конкретизації юридичних норм, як правотворча, правореалізаційна та 

правоінтерпретаційна [6]. 

Інше монографічне дослідження конкретизації правових норм 

проведено Андрущакевич Ю.В. У своїй науковій праці вона узагальнює 

підходи до поняття конкретизації правових норм, яку розуміє як особливий 

вид юридичної діяльності, визначає її ознаки та межі, виявляє юридичну 

природу й акцентує увагу на конкретизації правових норм на різних етапах 

правового регулювання, зокрема, дає визначення поняття правотворчої 

конкретизації, виокремлює особливості конкретизації правових норм в 

процесі тлумачення та застосування норм права. Окрім цього, аналізує 

також шляхи підвищення ефективності конкретизації правових норм у 

сучасній юридичній практиці [3]. 

Варто зазначити, що значну актуалізацію питання конкретизації в 

праві отримало після Міжнародного симпозіуму «Конкретизація 

законодавства як техніко-юридичний прийом нормотворчої, 

інтерпретаційної, правозастосовчої практики», проведеного у вересні 2007 

року в м.Геленджик (Російська Федерація). У роботі вказаного симпозіуму, 

яка здійснювалась за трьома напрямками: теоретико-методологічні та 

історико-правові проблеми конкретизації законодавства, конкретизація 

норм права у сфері приватного права та конкретизація законодавства в 

сфері публічного права, взяло участь близько 70 докторів та понад 40 

кандидатів юридичних, педагогічних та філологічних наук, а також понад 

20 аспірантів та ад’юнктів мали можливість в межах симпозіуму здійснити 

апробацію своїх наукових напрацювань. Результати проведених наукових 

досліджень не лише відобразили ключові підходи до сучасного розуміння 
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правоконкретизації, в тому числі й у правозастосовчій, правотворчій та 

правотлумачній діяльності, але й сформували нові запитання для 

подальшої наукової роботи у цьому напрямку [7]. 

Та не зважаючи на це, багато питань що стосуються 

правоконкретизації залишаються повною мірою не розкритими. Зокрема, і 

дотепер є дискусійним визначення поняття «правоконкретизація». Слід 

зазначити, що для позначення цього явища часто використовуються різні 

терміни: «конкретизація права», «конкретизація законодавства», 

«юридична конкретизація», «конкретизація норм права» тощо, і така 

термінологічна неузгодженість нерідко зустрічається навіть у межах 

одного наукового дослідження. 

Це, серед іншого, зумовлено тим, що науковці часто зупиняються на 

аналізі лише певних аспектів, складових цього юридичного явища, 

забуваючи про необхідність системного вивчення, з’ясування його 

юридичної природи, визначення поняття, встановлення ознак, видів та 

форм конкретизації, її співвідношення з іншими правовими феноменами 

тощо. Відтак, на сьогодні практично відсутні ґрунтовні наукові праці, які 

би відображали комплексні теоретичні дослідження у цій сфері. Так, 

малодослідженою з позиції загальної теорії права залишається й юридична 

природа правоконкретизації: питання про суб’єкт, об’єкт, предмет, мету, 

процедуру здійснення та правові наслідки, результати такої діяльності. 

Переважно, конкретизацію розглядають у зв’язку з певною стадією 

правового регулювання і, як наслідок, більшість вчених говорить про неї в 

контексті право- та законотворчої, правозастосовчої та правотлумачаної 

діяльності, відхиляючи конкретизацію як самостійний об’єкт дослідження. 

Для прикладу, як правотворчий процес в контексті розвитку 

законодавства та подолання у ньому прогалин, конкретизацію розглядав 

Ноздрачьов О.Ф. [8, c. 73-75]. Схожу думку висловлює і Полєніна С.В., 
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вважаючи конкретизацію методом законотворчості, який часто має 

багатоступеневий характер та розширює або частково звужує зміст норми 

не змінюючи її саму [9, c. 38, 41-42]. В свою чергу Вопленко М.М. у своїй 

науковій праці ширше підходив до розуміння конкретизації і визначав її як 

родове поняття, що є результатом правотворчого чи правозастосовчого 

процесу, в якому виражаються максимальна визначеність та повнота 

змісту правових норм [10, c. 25]. Врешті решт, сучасні науковці визнають, 

що термін «конкретизація» вживається для позначення різноманітних 

видів спеціально-юридичної діяльності не лише в сферах правотворчості та 

правозастосування, а й тлумачення права [11, c. 40]. Зокрема Гамідов М.Ш. 

вважає, що конкретизація здійснює корегуючий вплив на зміст та 

реалізацію норм права та визначає її як техніко-юридичний метод 

уточнення вихідного змісту норми права, що реалізується уповноваженим 

суб’єктом шляхом правотворчого, правозастосовчого або 

інтерпретаційного розширення (чи звуження) об’єму окремих ознак чи 

елементів структури для досягнення їх визначеності, яка забезпечує 

об’єктивну відповідність цілей та результатів правореалізації, а також 

обмежує дискреційність поведінки адресатів [5, c. 3, 10]. 

Водночас, варто зазначити, що ефективне правове регулювання, яке 

є однією із ключових ознак демократичної та правової держави, часто 

залежить не лише від якості нормативно-правових приписів та 

правотворчої діяльності уповноважених суб’єктів, а й належного 

правозастосування, зокрема і судового, яке за певних обставин потребує 

конкретизації. 

Проте, не зважаючи на зростаючий у наукової спільноти інтерес до 

правоконкретизації в цілому, питання судової правоконкретизації 

залишається маловивченим. Вперше у юридичній літературі радянського 

періоду питання про місце конкретизації права в процесі судової 
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діяльності поставлено в опублікованій у 1968 році статті Бєзіної О.К. та 

Лазарєва В.В. У ній також наведено загальні міркування з приводу 

законності такої діяльності, розмежування судової правоконкретизації з 

іншими юридичними феноменами, зокрема з тлумаченням та подоланням 

прогалин [12]. 

Зазначені питання частково знайшли відображення й в наукових 

працях Абдрасулова Е.Б., Гамідова М.Ш., Гаврилової Ю.О., Дячук М.І., 

Залоіла М.В., Кац А.К., Рафікова Р.Р., Недбайла П.О., Шмельової Г.Г., 

проте результати їхньої роботи залишаються несистематизованими, й на 

сьогодні в юриспруденції відсутні спеціальні загальнотеоретичні 

дослідження конкретизації у судовій діяльності. 

Відтак, питання юридичної природи та визначення поняття «судова 

правоконкретизація» і до нині залишаються дискусійними як у 

вітчизняній, так і у зарубіжній юридичній літературі, в той час як активне 

застосування судами, в тому числі й вітчизняними, конкретизації на 

практиці свідчить про її витребуваність, значущість та зумовлює 

необхідність ґрунтовного дослідження у цій сфері, в тому числі й з позиції 

загальної теорії права, підтверджує актуальність вказаної проблематики. 

Також малодослідженими з позиції загальної теорії права 

залишаються особливості окремих видів судової правоконкретизації, 

зокрема правозастосовчої, правотворчої та правотлумачної.  

Питання правозастосування, зокрема й судового, знайшли 

відображення в працях Алєксєєва С.С., Бєзіної О.К., Венгерова А.Б., 

Гамідова М.Ш., Залоіла М.В., Кац А.К.,Лазарєва В.В., Недбайла П.О., 

Новіцького В.А., Придоворової М.Н., Рафікова Р.Р., Черданцева О.Ф., 

Шмельової Г.Г. та ін., в яких зазначені науковці також певною мірою 

звертаються і до питань судової правозастосовчої конкретизації. 

Однак,   в  цілому  юридична  природа такої  діяльності  залишається  
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недослідженою, а відтак, не виділено її характерних ознак, особливостей та 

закономірностей здійснення, не визначеним залишається й поняття судової 

правозастосовчої конкретизації. В той же час, у науковій юридичній 

літературі визнається, що судова правозастосовча конкретизація часто є 

необхідною, такою, що надає можливість врегулювати суспільні відносини 

адаптувавши загальну абстрактну норму (принцип) права з недостатньо 

визначеним змістом до фактичних обставин справи. 

Поряд з цим, з огляду на зростання кількості уніфікованих 

нормативно-правових приписів, що притаманно сучасному етапу розвитку 

європейських правових систем, у ході інтеграційних процесів, судова 

правотлумачна конкретизація, безумовно, є так само витребуваною, 

оскільки покликана забезпечувати належне розуміння закріплених у них 

норм (принципів), а відтак, і сприяти ефективному правовому 

регулюванню.  

Відповіді на питання взаємозв’язку та співвідношення 

правотлумачення та конкретизації у судовій діяльності в тій чи іншій мірі 

знайшли своє відображення у працях Власенка М.О, Вопленко М.М., 

Залоіла М.В., Гаврилової Ю.О., Гамідова М.Ш., Кац А.К., Лазарєва В.В., 

Овчиннікова О.І., Піголкіна А.С., Придворової М.Н., Черданцева О.Ф., 

Шмельової Г.Г. та ін. Однак, не зважаючи на результати вказаних 

досліджень, питання судової правотлумачної конкретизації, її юридичної 

природи, закономірностей здійснення, залишаються, в цілому, не 

вивченими. 

Не зважаючи на те, що відповідно до принципу розподілу влад на 

суди, в першу чергу, покладено завдання зі здійснення правозастосування 

шляхом відправлення правосуддя, судові органи часто виконують не 

властиву їм, на перший погляд, функцію правотворення. Так, інтенсивний 

розвиток сучасної нормативно-правової регламентації веде до збільшення 
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питомої ваги правових регуляторів, серед яких все більшу значимість 

набувають судові правотворчі акти, зокрема судові нормативно-правові 

прецеденти та судові регламенти, створені у процесі судової 

правотворчості. Їхня ефективність, серед іншого, забезпечується також і 

правоконкретизацією.  

Питанням судової правотворчості та правоконкретизації присвячено 

наукові дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, результати 

яких, зокрема, відображено в працях Бошно С.В., Верещагіної А.Н., 

Власенка М.О., Гамідова М.Ш., Залоіла М.В., Карапетова А.Г., Малишева 

Б.В., Марченка М.Н., Попова Ю.Ю., Сємьянова Є.В., Шевчука С.В., 

Шмельової Г.Г. тощо. Окремі з них частково присвячено судовій 

правотворчій конкретизації, проте, й до тепер у вітчизняній юриспруденції 

відсутні спеціальні юридичні дослідження цієї проблематики.  

Не зважаючи на витребуваність конкретизації у практичній 

діяльності та підвищення уваги до неї у правознавстві в цілому, цій 

проблематиці з позиції загальної теорії права і дотепер приділяється не 

достатня увага, в тому числі й питанням судової правоконкретизації та її 

різновидів. 

Аналізуючи праці вітчизняних вчених варто зауважити, що окрім 

Шмельової Г.Г. та Андрущакевич Ю.В., які, як вже зазначалось, 

присвятили конкретизації в праві ґрунтовні теоретичні дослідження, до 

питання правоконкретизації також зверталися й інші науковці, зокрема 

Пацурківський Ю.П., Пацурківський П.С., Гетьманцев О.В., Процьків 

Н.М., Гаврилюк Р.О., Костя Д.В., Гетьманцева Н.Д., ПанченкоП.М., 

Марчак В.Я., Нікольська О.В. та ін. Проте, їхні дослідження в цілому 

носять галузевий характер, а відтак правоконкретизація у них не 

розглядається як самостійний предмет дослідження з точки зору загальної 

теорії   права,   а   скоріше    виступає    необхідним   правовим   засобом   у  
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юридичній практиці. 

Не зважаючи на це, в юриспруденції, в тому числі й у вітчизняній, 

відсутні спеціальні загальнотеоретичні дослідження конкретизації у 

судовій діяльності, а питання юридичної природи та визначення вказаного 

поняття, як вже зазначалось, і до нині залишаються дискусійними у 

юридичній літературі. Не приділено належної уваги теоретичному 

дослідженню питань судової правотворчої, правоінтерпретаційної та 

правотворчої конкретизації, з’ясуванню їх юридичної природи, визначення 

особливостей та закономірностей, зокрема й в діяльності вітчизняної 

судової системи.  

Підсумовуючи вищенаведене, варто зазначити, що аналіз юридичної 

літератури, відображених у ній наукових позицій та підходів, їх 

систематизація, дозволяють зробити висновок про те, що на сьогодні 

теорія судової правоконкретизації, яка має прояв у трьох її таких основних 

видах як правотворча, правозастосовча та правотлумачна, – не сформована 

належним чином, хоча й спостерігається створення теоретичного 

підгрунтя для проведення подальших досліджень у цій сфері. Як вже 

зазначалось, подальшого розвитку в теорії права потребують питання 

судової діяльності та правоконкретизації, загальнотеоретичного 

дослідження потребують питання юридичної природи судової 

правоконкретизації, її особливостей та закономірностей здійснення в 

діяльності судових органів України. 

 

1.2. Методологія дисертаційного дослідження 

 

Достовірність отриманих результатів дисертаційного дослідження, 

як відомо, залежить від правильного використання методології. 

Водночас,  у  науковій  літературі  однотипне  розуміння  методології  
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відсутнє. 

Так, під методологією одні автори розуміють філософське вчення 

про систему методів наукового пізнання та перетворення реальної 

дійсності, а також вчення про застосування принципів, категорій, законів 

діалектики та науки до процесу пізнання і практики в інтересах набуття 

нових знань [13, с. 17]. 

В той же час, інші трактують методологію як систему принципів та 

способів організації теоретичної та практичної діяльності, а також вчення 

про цю систему [14, с. 12], або ж як вчення про організацію діяльності 

(тобто вчення про організацію продуктивної діяльності, що спрямована на 

отримання нового результату) [15, с. 20]. 

Висловлюються й міркування про те, що методологія – це вчення про 

структуру, логічну організацію, методи, засоби і форми діяльності 

дослідника в процесі пізнання ним досліджуваних явищ [16, с. 42]. 

В той же час, Керімов Д.А. під методологією розуміє інтегративне 

явище, що об’єднує низку компонентів: світоглядні та фундаментальні 

загальнотеоретичні концепції, всезагальні філософські закони і категорії, 

загальні та спеціально-юридичні методи [17, с. 46]. На думку Костицького 

М.В., методологія – це вчення, цілісна теорія з поняттями й категоріями, 

світогляд, через призму яких і здійснюється пізнання з допомогою методів 

у відповідності з технологією їх застосування – методикою [18, с. 6]. 

Однак, слід погодитися з позицією Луць Л.А., яка приходить до 

висновку, що методологія – це сукупність підходів, методів та засобів 

пізнання державно-правових явищ, які спрямовані на отримання соціально 

значимих знань про них та організацію їх у певну систему [19, с. 48]. 

Як відомо, аналіз будь-якого об’єкта потребує застосування 

адекватних його природі методів та засобів. Саме тому вибір підходів, 

методів та засобів пізнання у межах цього дисертаційного дослідження був 
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обумовлений його предметом: загальними закономірностями судової 

правоконкретизації, особливостями правозастосовчого, правотлумачного 

та правотворчого її різновидів, зокрема й в Україні. Водночас, варто 

зазначити, що предмет дослідження також визначив частоту прийомів 

пізнання у межах відповідних методів. 

В основу дисертаційного дослідження покладено діалектичний 

підхід, центром якого є теорія розвитку. Діалектика є вченням про 

розвиток як безкінечний, поступальний, суперечливий процес, а розвиток 

тлумачиться як боротьба протилежностей, стрибкоподібний перехід 

кількості в якість та навпаки, а також як рух по спіралі [20, с. 305]. І якщо 

під рухом розуміються будь-які зміни, то розвиток розглядається як рух у 

певному напрямку, переважно як поступовий, висхідний рух. У своїй 

науковій праці Лисий В.П. зазначає, що перехід є видом зв’язку категорій 

якості й кількості, буття і небуття, міри і безмірного тощо, рефлексія 

(відношення) – видом зв’язку категорій сутності і явища, тотожності й 

відмінності, причини та дії і т. ін., в той час як розвиток – видом зв’язку 

категорій одиничне, особливе, загальне тощо [21, c. 23]. 

Такий підхід, основою якого є вчення про взаємопов’язаність, 

розвиток та змінюваність явищ, дозволив виявити закономірності судової 

правоконкретизації як явища, що функціонує та розвивається. 

Такі принципи діалектики пізнання як всебічність, об’єктивність, 

конкретність і повнота пізнання, а також логічні прийоми пізнання, 

зокрема, аналіз і синтез, індукція та дедукція, узагальнення й 

абстрагування, супроводжували весь процес дисертаційного дослідження. 

Говорячи про інтегральне значення використання аналізу та синтезу 

в юридичних дослідженнях, які дозволяють переходити від менш 

конкретних до більш конкретних правових категорій, Керімов Д.А. 

стверджує, що процес пізнання має багатоступеневий характер, а його 
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модель умовно можна зобразити як рух від безпосереднього споглядання 

конкретного через його аналіз, що приводить до утворення абстракцій, 

після чого слідує їх практична перевірка, що змінюється синтезом 

абстракцій та його практичною перевіркою в подальшому, в результаті 

чого приходимо до конкретного як єдності багатоманітного [22]. 

Під абстрагуванням розуміють відстронення від несуттєвих чи 

нетипових, не ключових ознак чи властивостей явищ, виявлення та 

фіксацію закономірностей розвитку в їх незмінній повторюваності та у 

встановленні найбільш суттєвих, типових ознак, що притаманні всьому 

класу, типу чи виду певного явища, та відрізняють його від інших. Таким 

чином, внаслідок абстрагування найбільш характерні властивості (ознаки) 

об’єкта чи явища державно-правового характеру повинні бути виражені у 

відповідних поняттях чи категоріях з найбільшою точністю, граничною 

чіткістю та за допомогою адекватних лінгвістичних прийомів та 

компонентів, відображаючи в узагальненому вигляді сутнісні сторони й 

закономірні зв’язки правової реальності, її об’єктів, фактів, подій [23, с. 5, 

10]. Водночас, під узагальненням, як правило, розуміють переходи від 

знання про одиничне до знання про загальне, від менш загального до більш 

загального, характерними для яких є розширення об’єму думки, а іноді 

окремих її компонентів, а також від окремих фактів, подій та предметів і 

явищ до ототожнення їх в міркуваннях та, як результат, утворення про них 

загальних понять чи суджень. Такий процес є необхідною умовою 

формування відповідних гіпотез, теорій та концепцій [24, с. 6, 7]. 

Варто зазначити, що в дедуктивних умовиводах логічний висновок 

необхідно виходить з передумов. Якщо вони істинні, то і висновок буде 

істинним за умови дотримання правил термінів, передумов та фігур. Тут 

йдеться про знання достовірне. При індукції ж логічний висновок випливає 

з передумов з певним ступенем імовірності, а висновок є більшою чи 



21 

 

 

 

 

меншою мірою правдоподібним. Завдяки індукції на основі відомих фактів 

можна прийти до спільного висновку як у теоретичному, так і 

практичному плані. Правда, слід зважати на те, що абсолютно всі факти і 

обставини навряд чи будуть відомі, що в свою чергу не гарантує 

достовірність висновку. Водночас, дедукція дозволяє, ґрунтуючись на 

загальних підставах, розгорнути ланцюжок гіпотез , який в подальшому 

може бути підтверджений або спростований. Саме верифікація і 

фальсифікація є тими принципами, що лежать в основі розвитку як 

наукової теорії в цілому, так і юридичної практики зокрема [25, с. 763]. 

Як зазначає Боруленков Ю.П., складна структура характеру 

юридичного пізнання проявляється у різноманітних за змістом поняттєвих 

категоріях, розробка яких передбачає як диференційований, та і 

інтеграційний підходи ґрунтуючись на використанні комплексних даних 

філософії та права [26, с. 13]. 

Відтак, використання логічних прийомів сприяло і формулюванню 

понять: «правоконкретизація», «судова діяльність», «судова правотворча 

конкретизація», «судова правозастосовча конкретизація», «судова 

правотлумачна конкретизація», а також поділу понять та виокремленню 

основних видів судової правоконкретизації. 

Серед загальнонаукових використовувались прийоми та засоби 

діяльнісного аналізу, які дозволили розглянути судову правоконкретизацію 

як передбачені нормативно-правовими приписами дії суб’єктів права 

спрямовані на відображення точності, повноти змісту норми права та 

досягнення їх максимальної правової визначеності. 

У літературі зазначається, що у сучасному пізнанні, особливо 

гуманітарному, поняття діяльності відіграє ключову, методологічну, 

центральну роль, оскільки за його допомогою здійснюється універсальні 

характеристика людського світу [27, с. 266]. 
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Як відомо, історія розвитку суспільства – це історія діяльності його 

суб’єктів. Відтак, до структури будь-якої діяльності входять суб’єкт, 

об’єкт, дія як спосіб встановлення взаємодії, зв’язку між її суб’єктами та / 

або щодо її об’єкту, результат та засоби здійснення. 

Основою структурною одиницею діяльності, відносно завершеним 

актом людської діяльності, для якого характерно спрямування на 

досягнення мети є дія. 

Дії суб’єктів у правовій сфері можна визначити як правову 

діяльність, а ті з них, що передбачені нормативно-правовими приписами як 

діяльність юридичну. Юридична діяльність є різновидом соціальної 

діяльності, яку визначають як сукупність соціально-значимих дій суб’єктів 

у різних сферах суспільства.  

Як відомо, будь-який різновид соціальної діяльності можна 

охарактеризувати за результатами діяльнісного аналізу – сукупності 

прийомів та засобів пізнання соціально-значимих дій суб’єктів суспільного 

життя. Відтак, у цьому дослідженні зазначений метод використовувався 

для пізнання дій суб’єктів права, дозволяючи, відтак, охарактеризувати 

юридичну діяльність.  

У роботі аналізувався такий різновид юридичної діяльності як судова 

діяльність. Окрім цього, аналіз здійснювався в контексті судової 

правозастосовчої, правотлумачної та правотворчої діяльності. Та й 

правоконкретизація розглядалася як діяльність компетентного суб’єкта: 

суду в особі судді, суддів, колегіальних судових органів чи органів судової 

системи. 

Соціологічний метод, який дозволяє провести дослідження не на 

рівні абстрактних категорій, а на підставі конкретних соціальних фактів, 

застосовувався для аналізу документів, зокрема актів законодавства та 

судової    практики,   в   тому    числі   з   метою    визначити    ефективність   
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конкретизації у судовій діяльності. 

Серед спеціально-юридичних методів використовувалися 

герменевтико-правовий метод та метод загальної теорії права. 

 Як відомо, під юридичною герменевтикою розуміють систему знань 

про принципи та способи інтерпретації права з метою встановлення змісту 

норми права. Основними категоріями юридичної герменевтики називають: 

розуміння, тлумачення, юридичний текст та контекст [28, с. 159]. 

Так, герменевтико-правовий метод пізнання дав змогу, завдяки 

тлумаченню чинних джерел права, з’ясувати зміст та значення норм права, 

які визначили сутність та природу судової діяльності, зокрема 

правотворчої, правозастосовчої та правоінтерпретаційної.  

Провідним для цього дослідження став метод загальної теорії права, 

тобто спосіб пізнання державно-правових явищ, що складається із 

сукупності прийомів, за допомогою яких виявляються загальні 

закономірності їх виникнення, функціонування та розвитку [29, с. 9]. 

Як відомо, до складу цього методу входять наступні прийоми: 

збирання та вивчення одиничних фактів, індукція та дедукція, 

формалізація, узагальнення та абстракція, сходження від конкретного до 

абстрактного, та навпаки – від абстрактного до конкретного.  

Саме такий набір прийомів визначається предметом загальної теорії 

права і дозволяє виявляти загальні закономірності державно-правових 

явищ та виокремлювати серед них основні.  

Важливе місце серед прийомів займає формалізація, тобто прийом 

пізнання, який дозволяє абстрагуватися від конкретного змісту явищ, що 

досліджуються та узагальнити знання про них на підставі подібності форм. 

Формалізація є способом узагальнення, абстракції форми від змісту. 

Окрім прийомів пізнання важливе місце у загальній теорії 

методології займає поняттєвий апарат. У межах цього дослідження це такі 
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поняття: правотворчість, правозастосування, правотлумачення, принцип 

права, норма права, індивідуальний припис, інтерпретаційний припис, 

правотворчі акти, акти застосування права, інтерпретаційно-правові акти. 

Ці поняття покладені в основу дослідження судової правоконкретизації. 

Водночас, цей апарат був суттєво доповнений. Зокрема, за результатами 

проведеного дослідження запропоновано авторські визначення понять 

«правоконкретизація», «судова діяльність» та «судова 

правоконкретизація», а також запропоновано нові визначення понять 

«судова правотворча конкретизація», «судова правозастосовча 

конкретизація» та «судова правотлумачна конкретизація». 

Метод загальної теорії права дозволив виявити основні загальні 

закономірності судової правоконкретизації, а також природу її різновидів – 

судової правотворчої, правозастосовчої та правоінтерпретаційної 

конкретизації, в тому числі й особливості правокоретизації у діяльності 

органів судової системи України. 

Таким чином, методологічну основу дисертаційного дослідження 

склали філософські підходи, логічні, загальнонаукові та спеціально-

юридичні методи, використання яких дозволило виконати поставлені 

завдання та досягти мети дослідження. 
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РОЗДІЛ ІІ.  

ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОКОНКРЕТИЗАЦІЇ 

 

2.1.  Юридична природа правоконкретизації 

 

Процеси глобалізації та інтеграції суттєво змінюють світовий 

порядок, ведуть до збільшення кількості нормативно-правових приписів 

загального, абстрактного характеру, які задля ефективного їх використання 

часто потребують конкретизації. Не зважаючи на витребуваність 

конкретизації у практичній юридичній діяльності та підвищення уваги до 

неї у правознавстві в цілому, у загальній теорії права цьому питанню й 

дотепер приділяється не достатня увага. 

Дослідження правоконкретизації, в тому числі й судової, неможливе 

без теоретичного обґрунтування конкретизації як самостійного правового 

явища, розуміння його сутності та з’ясування юридичної природи. 

«Конкретизація» – слово іншомовного походження, яке увійшло у 

широкий вжиток не лише на побутовому рівні, але й використовується в 

різних науках, зокрема у логіці, математиці, соціології, методології, 

лінгвістиці, філософії, психології, й у кожній з них воно має свою 

специфіку та значення. Відтак, перш ніж характеризувати цей феномен в 

юриспруденції, слід з’ясувати зміст поняття «конкретизація», а також 

значення відповідного терміну, яким воно позначається. 

Етимологічно утворене від прикметника «конкретний» (лат. 

сoncretus – твердий, густий), що в українській мові характеризує явище або 

предмет як реально існуюче, чітко позначене та на відміну від 

абстрактного – визначене, реальне, таке, що сприймається чуттями й 

виражає точні, предметно виражені поняття [30, c. 454], слово 

«конкретизація», запозичене від французського «сoncretization», означає 
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вираження в точній, конкретній формі, уточнення чого-небудь, приведення 

конкретного прикладу [31, c. 315]. Аналіз наукових праць свідчить, що 

досить часто при визначенні поняття «конкретизація», внаслідок 

нехтування синонімічним рядом, допускається логічна помилка – 

визначення невідомого через невідоме, а саме: пояснення іменника 

«конкретизація» через прикметник «конкретний» без виявлення його 

характерних ознак, з’ясування природи, не розкриваючи, відтак, змісту 

поняття. 

У методології наукових досліджень конкретизація виступає 

загальнонауковим методом дослідження стану предметів у зв’язку з 

визначеними умовами їх історичного розвитку й існування, та вивчення їх, 

на відміну від абстрактного, у всій різнобічності та якісній 

багатосторонності реального існування [32, c. 62], рухом від абстрактного 

до конкретного з метою відокремлення функціональних зв’язків між 

складовими процесу чи явища, що вивчаються [33, с. 79–80]. У багатьох 

працях звертається увага на те, що поняття «конкретне» набуває сенсу 

лише у поєднанні (співставленні) із поняттям «абстрактне», яке у 

тлумачному словнику пояснюється як таке, що ґрунтується на 

теоретичних, відсторонених від досвіду і практики міркуваннях, 

позбавлених конкретності; умоглядне, метафізичне [30, с. 11]. 

Так, конкретизація є процесом сходження від абстрактного до 

конкретного, однією із форм наукового пізнання, що дає можливість більш 

точно охарактеризувати об’єкт, що вивчається, врахувати структурні та 

функціональні зв’язки його компонентів. Відповідно до цього методу, 

мислення починається від конкретного у дійсності та слідує до 

абстрактного в мисленні та у зворотньому порядку – до конкретного у 

мисленні [34, с. 93–94] й характеризує рух теоретичної думки до 

найповнішого, всебічного та цілісного відтворення предмета. У літературі 
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зазначається, що застосовуючи такий метод, дослідник спершу відшукує 

головний зв’язок (відношення) об’єкта, що вивчається, а далі крок за 

кроком відслідковує, яким чином він видозмінюється за різних умов, 

знаходить нові зв’язки та, встановлюючи їх взаємодію, відображає сутність 

досліджуваного об’єкта у всій його повноті та вказує на те, що конкретне є 

більш складним відношенням, має більшу кількість сторін, аспектів, 

граней, а відтак, подається у розширеному колі визначень [35, с. 132]. 

У психології узагальнений, схематизований образ когнітивного 

певного предмета чи ситуації за допомогою конкретизації наповнюється 

окремими ознаками, за рахунок чого стає можливим поступ у вирішенні 

конкретних завдань [36]. 

До конкретизації звертаються також тоді, коли висловлена думка 

виявляється незрозумілою іншим чи необхідно показати прояв загального 

в одиничному, або ж навести приклад, відтак, вона відіграє особливе 

значення у педагогіці. Зазначається, що в навчанні конкретизація є одним 

із методичних прийомів пояснення нового матеріалу [37]. 

Аналізуючи погляди на визначення вказаного поняття у різних 

наукових сферах, можна зробити висновок про те, що конкретизація 

завжди є активною дією суб’єкта, що полягає у виявленні специфічних 

(особливих) властивостей об’єкта (явища, предмета, терміну) з метою його 

точного, предметного відображення з врахуванням існуючих обставин, та 

спрямована на його пристосування до визначених, реальних умов 

існування чи використання.  

Зважаючи на це, вона витребувана також і в юриспруденції як один 

із ефективних регуляторів суспільних відносин, без якого правове 

регулювання не може належним чином функціонувати та розвиватись [38, 

с. 59]. 

Тривалий   час   конкретизація,   як   інтуїтивно   зрозуміле   явище, 
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органічно використовувалась у юридичній діяльності, однак не мала 

наукового визначення та пояснення. Вважається, що вперше як 

самостійний феномен у праві її описав Гредескул М.А. У своїй науковій 

праці він прийшов до висновку про те, що сутність розумової праці, яка 

здійснюється для переходу від правоположення як абстрактного, 

відокремленого від дійсності, яку воно не представляє, а лише символізує, 

до вчинку – конкретного, що, власне, і є дійсністю, відображатиметься в 

його конкретизації [1, c. 85–86, 105]. 

Деякі науковці вважають, що будь-яку діяльність, спрямовану на 

забезпечення найбільш визначеного, детального застосування правового 

припису, можна назвати правоконкретизуючою [39]. Однак, видається, що 

такий підхід веде до змішування конкретизації з іншими правовими 

феноменами, зокрема тлумаченням (інтерпретацією), деталізацією, 

уточненням, доповненням, індивідуалізацією, диференціацією, зміною 

тощо.  

Зокрема, Шмельова Г.Г. вказувала на те, що таке розуміння 

конкретизації позбавляє її практичного сенсу, нівелює як самостійний, 

самобутній процес і наголошувала на тому, що при виробленні загального 

поняття правоконкретизації необхідно в першу чергу виходити з того, що 

воно повинно мати самостійне значення поряд з іншими 

загальнотеоретичними поняттями [4, c. 12]. В той же час, єдності у питанні 

співвідношення зазначених понять у юриспруденції немає, хоча їх 

розмежування є необхідним.  

Для виявлення особливостей юридичної природи правоконкретизації 

необхідно дати відповідь на питання щодо суб’єктів, об’єктів 

конкретизації, підстав, меж, результатів її застосування, з’ясувати 

онтологічні й телеологічні аспекти, зокрема, співвідношення конкретизації 

із самим правом, визначення цілей та завдань, яким вона служить. 
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Одночасно, зазначене дозволить уникнути термінологічних розбіжностей, 

коли в межах однієї наукової праці для позначення досліджуваного 

поняття часто необґрунтовано використовуються різні терміни, як то 

«конкретизація норм», «конкретизація права», «юридична конкретизація», 

«конкретизація законодавства» тощо. 

Сучасні правотворчі процеси часто характеризуються відсутністю 

спеціального правового регулювання певних суспільних відносин на 

нормативному рівні, що забезпечує гнучкість та відносну стабільність 

закону в цілому. Як наслідок, врегулювання таких відносин відбувається 

на основі положень позитивного права, що об’єктивовані в загальних, 

абстрактних нормативно-правових приписах, невизначений характер яких, 

як зазначає Ромашов Р.А., зумовлює множинність змістовних 

інтерпретацій [40, с. 128]. У комплексі все це приводить до виникнення 

ситуацій, за яких реалізація прав та здійснення обов’язків в індивідуальних 

ситуаціях можлива лише внаслідок конкретизації змісту норм права, що їх 

встановлюють [41, с. 121]. 

Видається, що це відбувається внаслідок діалектичних 

суперечностей між правовою визначеністю та розвитком права, 

онтологічний зміст якого знаходиться не стільки у дефініціях нормативно-

правових актів, скільки в наявності належних членам суспільства прав та 

обов’язків, що реально визначають їх поведінку [42, с. 113]. Венгеров А.Б. 

зазначав, що нормативність і конкретизація – це дві діалектично 

взаємопов’язані сторони, що характеризують правовий спосіб регулювання 

суспільних відносин [43, с. 44]. Відтак, можна зробити висновок, що 

процес конкретизації зумовлений самою природою закону як загального 

(абстрактного) правила, яке в ході застосування повинне регулювати 

багатоманітні, конкретні індивідуалізовані відносини [44, с. 29]. 
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Аналізуючи конкретизацію змісту правових норм, Власенко М.О. 

робить висновок про те, що вона є одним із тих явищ, що протікають 

«всередині правової матерії», а її природа – в об’єктивності та 

узагальненості юридичних приписів, що породжують таку властивість 

права, як його невизначеність [38, c. 62]. Так, за своїми цілями та 

функціями конкретизація спрямована на забезпечення ясності, 

визначеності та недвозначності правової норми [45, с. 160], а визначеність 

законодавства є результатом його конкретизації [40, с. 129–130]. Відтак, 

конкретизацію можна вважати «проміжним» елементом між 

невизначеністю і визначеністю як правовими феноменами, що сприяє 

переходу права із одного стану в інший, забезпечуючи тим самим правове 

врегулювання фактичних відносин [38, с. 62; 40, с. 127]. Вважається, що 

конкретизація здійснюється за рахунок точок невизначеності або 

сукупності невисловленого автором [46, c. 274], в даному випадку – тим, 

хто створив та/або об’єктивував правову норму.  

Враховуючи вищенаведене, під об’єктом правоконкретизації 

необхідно розуміти нормативно-правові приписи, що відображаються у 

різноманітних джерелах права, а її предметом слід вважати пристосування, 

наближення змісту об’єктивованої ними норми чи принципу права до 

реальних умов їх використання, переведення від абстрактного до 

конкретного. Водночас, варто зазначити, що принципи права, будучи 

нормативними положеннями високого рівня узагальнення, визначають 

сутність та спрямованість правового регулювання, однак не можуть 

вважатися безпосередніми правовими регуляторами, як норми права, що є 

загальнообов’язковими правилами поведінки, встановленими державою. 

Однак, за певних обставин, суспільні відносини можуть бути врегульовані 

на підставі припису, що містить норму засновану на конкретизованому 

принципі права. Особливе значення тут відіграє соціальний контекст – 
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готовність суспільних відносин сприйняти певний конституційний 

принцип, певні загальні засади галузей і інститутів законодавства як 

правовий регулятор суспільних відносин [47, с. 392]. 

Деякі вчені, зокрема Гамідов М.Ш., у своїх наукових працях 

акцентують увагу на тому, що конкретизація є особливим видом 

законодавчо встановленого повноваження, носієм якого виступає чітко 

визначене коло суб’єктів, що діють у встановлених державою межах та 

сферах реалізації [5, с. 14]. Однак, зазначене твердження є вірним лише 

тоді, коли мова йде про, так звану, нормативну правоконкретизацію, що 

здійснюється органами законодавчої та виконавчої гілок влади, офіційно 

уповноважених на творення законів та підзаконних нормативно-правових 

актів. Специфіка такого методу законотворчості, як конкретизація, полягає 

в тому, що генералізуюча, тобто максимально широка зі всіх позицій, 

норма чи принцип неодноразово трансформуються стосовно тих чи інших 

об’єктів, суб’єктів та ситуацій в такому ж або нижчому за ієрархією законі 

чи підзаконному акті [9, с. 42]. Зокрема, Ромашов Р.А. зазначає, що 

підзаконна нормотворчість в функціональному відношенні є як видом 

правотворчої, так і конкретизаційної діяльності, оскільки ціль прийняття 

підзаконних нормативних актів – уточнення узагальнених положень 

законів з метою в подальшому розробити механізми їх практичного 

втілення. В таких випадках конкретизація закону є обов’язковою стадією 

правотворчого процесу [40, с. 130].  

Однак, зважаючи на динаміку змін суспільних відносин, що 

врегульовані нормами права, конкретизація можлива та є необхідною й в 

інших сферах юридичної діяльності, зокрема в правозастосуванні й 

правотлумаченні, та здійснюється відповідними компетентними 

суб’єктами, як правило, без спеціальної на те вказівки в законі. Варто 

зазначити, що норми законів та інших джерел права, що конкретизовані 
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практикою в порядку розвитку, нерідко містять тимчасові, доповнюючі 

закон, піднормативні правила поведінки [45, с. 162], в той час як зміст, 

мета та об’єкт регламентування таких норм визначені загальним 

предметом регулювання або варіантами нормування правотворчих органів 

[38, с. 64]. Все це свідчить про те, що законодавець опосередковано надає 

суб’єкту правоконкретизації право діяти у встановлених ним межах на 

власний розсуд та, зважаючи на невизначеність чи недостатню 

визначеність норми права, наповнити її змістом у відповідності до 

реальних умов застосування. 

За таких обставин, задля забезпечення законності, допустимість 

правоконкретизації повинна визначатись стосовно кожної окремої ситуації 

з врахуванням предмета закону та його місця серед інших законів, а також 

виходячи з потреб правозастосування [48, с. 176], оскільки, як зазначає Р. 

Циппеліус, зміст права у значній мірі визначений соціальними та 

природними відносинами, які ним регулюються чи яким нав’язується 

правопорядок [49, с. 49]. Зважаючи на те, що повноваження суб’єкта на 

здійснення правоконкретизації, як вже зазначалось, не завжди є 

законодавчо встановленими та чітко визначеними, особливе значення 

відіграють критерії та межі проведення таких дій. 

До основних критеріїв, які дозволяють відрізнити правомірну 

конкретизацію від неправомірної, квазіконкретизації, пропонується 

віднести логічний та предметний, в той час як інші критерії, зокрема 

політичний, соціальний, економічний слід вважати другорядними. Так, 

логічний критерій («логічне народження наступних норм»), повинен 

дозволити суб’єкту визначити чи завершує запропонована конкретизація 

запрограмований правотворцем розвиток змісту первинної норми, чи тут 

наявна політична або ж соціальна хитрість (пастка), в той час як 
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предметний — дозволить з’ясувати якість конкретизації з точки зору 

об’єму предмета регулювання та його граней [38, с. 65]. 

Що ж стосується визначення меж проведення конкретизації, то в 

першу чергу слід звернути увагу на межу екстенсіональну (об’ємну), що 

визначається сукупністю об’ємів понять, в яких відображено зміст норми, 

що конкретизується, й межу інтенсіональну (змістовну), якою є виклад 

норми (усіх її елементів) у вигляді наочного образу правомірної поведінки, 

що дозволяє емпіричну перевірку, та обставин здійснення (застосування) 

норми [50].  

Проте, в літературі наголошується, що в кожному конкретному 

випадку встановлення меж конкретизації потребує відповідної розумової 

діяльності суб’єкта, а не сформульованих «раз і назавжди» загальних 

суджень та правил [51], оскільки конкретизація норм права завжди та в 

кожному випадку потрібна й відбувається при співставленні права та 

факту, належного й існуючого, норми і казусу [52, с. 102], у зв’язку з 

реальними юридично значимими фактами їх застосування, з огляду на те, 

що норма фіксує типове та не може охопити усіх особливостей кожного 

окремого випадку, всіх умов її використання [53, с. 492–493]. Реальність 

надає правовим регуляторам простір у прийнятті рішень, а відтак, і для 

формування соціальних відносин, їх впорядкування у відповідності до 

визначених уявлень про справедливість [49, с. 51]. Отож, юристу в своєму 

мисленні потрібно спершу точно встановити зміст юридичного поняття – 

перерахувати всі суттєві необхідні ознаки, які характеризують його 

природу, а потім – його обсяг, тобто правильно співвіднести із реальними 

явищами [54, с. 36]. 

За допомогою зведеного в закон права визначаються, тобто 

приводяться до заданих параметрів та меж, варіанти поведінки, що мають 

найбільше значення для соціуму та визнаються в силу цього 
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загальнозначимими [40, с. 127], а основне призначення конкретизуючих 

приписів полягає в тому, щоб уточнити сферу дії загальних норм, сприяти 

конкретному вирішенню завдань, виявити специфічні особливості 

відносин, передбачених основними приписами [55, с. 166].  

Так, принцип права фіксує беззаперечні вимоги загального 

характеру, які ставляться до учасників суспільних відносин, а абстрактна 

норма права закріплює багатовекторну схему дії суб’єктів правовідносин, в 

той час як правоконкретизація дозвовляє перетворити її в схему 

однолінійну, виключаючи альтернативні можливості у їх поведінці за 

визначених умов. В літературі звертається увага на те, що точне 

визначення правових регуляторів як своєрідних формул поведінки та 

діяльності, та вибір юридично коректної форми, надають правовому 

регулюванню значення програмного, регламентуючого, корегуючого та 

контролюючого впливу на суспільні відносини [56, с. 216]. Відтак, 

конкретизація спрямована на забезпечення оптимального (ефективного) 

регулювання суспільних відносин з врахуванням їх специфіки [57, с. 119].  

За певних обставин для врегулювання правовідносин на основі 

загальної, абстрактної норми (принципу) права необхідно або розширити її 

зміст, доповнивши його іншими необхідними ознаками, які в силу 

факультативності не були формалізовані та об’єктивовані у нормативно-

правовому приписі, але логічно слідують з нього, або звузити його, 

конкретизуючи значення окремих ознак, що його складають, не надаючи, 

зважаючи на обставини, особливого, ключового значення іншим з них. 

Зазначається, що в техніко-юридичному аспекті роль конкретизації 

норм права визначається можливостями усунення їх неясності чи 

альтернативності, попередження колізій, мінімалізації дискреційних 

повноважень адресатів норми, оптимізації компетенції державних органів, 

підвищення рівня самоорганізації права, а в процедурному – вона має 
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своєю ціллю досягнення такої детальності викладу норми права, яка 

дозволить  судити  про  її з містовно  граничне  або  остаточне  вичерпання,  

максимальну логічність та точність викладу [5, c. 11, 17]. 

В одному зі своїх рішень Конституційний Суд України звернув увагу 

на те, що із конституційних принципів рівності і справедливості випливає 

вимога визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки 

інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає 

необмеженості трактування у правозастосовній практиці і неминуче 

призводить до сваволі [58]. Аналізуючи підходи до трактування правової 

визначеності Приймак А.М. у своєму науковому дослідженні зазначає, що 

здебільшого принцип правової визначеності розуміють у дещо звуженому 

значенні, акцентуючи увагу лише на вимогах чіткості, зрозумілості та 

однозначності правової норми, які за своєю суттю є вимогами до її 

формулювання, тобто стосуються лише процесу правотворчості [59, с. 53]. 

Водночас, Рукавішнікова А.А. звертає увагу на необхідність розглядати 

правову визначеність двояко: у суб’єктивному розумінні як природне 

право особи на правову визначеність, що перебачає природну можливість 

кожного знати та розуміти своє правове становище в суспільстві та 

державі, в тому числі й те, що визначається за рішенням суду, та в 

об’єктивному – як сукупність юридичних норм та інститутів, що 

забезпечують можливість особи передбачити своє правове становище в 

суспільстві та державі [60, с. 79]. Зокрема, Конституційний Суд України у 

своєму Рішенні від 29 квітня 2010 року зазначив, що принцип правової 

визначеності є одним із елементів верховенства права, в якому 

стверджується, що обмеження основних прав людини та громадянина і 

втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення 

передбачуваності застосування правових норм, встановлюваних такими 

обмеженнями [61]. Відтак, видається обґрунтованим, що принцип правової 
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визначеності повинен включати сукупність вимог як до правотворчого, так 

і до правозастосовчого  процесу,  задля  забезпечення  захисту  індивіда від 

свавілля держави [59, c. 54-55; 62, с. 1].  

Таким чином, метою правоконкретизації є створення та об’єктивація 

у правотворчому, правотлумачному чи правозастосовчому акті такого 

припису, у якому би точно та повно відображався зміст норми (принципу) 

права, що конкретизується, досягалась максимальна правова визначеність, 

що в свою чергу створить необхідні передумови для реалізації 

нормативно-правового припису, дасть можливість врегулювати суспільні 

відносини. 

Так, під точністю слід розуміти високий ступінь відповідності 

об’єктивним даним, дійсності; суворе, ретельне дотримання необхідних 

норм, вимог [63, с. 217], під повнотою – вичерпну достатність, повний 

склад, необхідну кількість чого-небудь [64, с. 686]. Одночасно з цим, 

визначеність означає чіткість, виразність чого-небудь [65, с.400].  

Аналіз такого явища як правоконкретизація дозволяє виокремити 

такі його характерні ознаки: 

- є юридично значимою діяльністю компетентного суб’єкта; 

- є необхідною передумовою реалізації нормативно-правового 

припису; 

- її метою є відображення точності і повноти змісту принципу, норми 

права та досягнення її максимальної правової визначеності; 

- здійснюється шляхом звуження чи розширення змісту понять 

принципу, норми права; 

- здійснюється шляхом виявлення особливих ознак багатовимірної 

реальності соціальної ситуації, типових для фактичних обставин; 

- її результат фіксується у правотворчих, правозастосовчих та 

правотлумачних актах. 
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До факультативних можна віднести наступні ознаки: 

- необхідність  у цій діяльності виникає  лише за  наявності відносин: 

 абстрактне – конкретне, загальне – особливе – одиничне; 

- спрямована на переведення із належного (загальнообов’язкове 

правило поведінки) у дійсне (реалізація норми права); 

- спрямована на з’ясування змістовної граничності, вичерпності 

норми права. 

Таким чином, правоконкретизація – це юридично значима діяльність 

компетентного суб’єкта, спрямована на відображення точності та повноти 

змісту принципів, норм права, досягнення їх максимальної правової 

визначеності для створення необхідних передумов реалізації нормативно-

правового припису, в якому вони об’єктивовані.  

Однак, варто зазначити, що «ідеал конкретизації», під яким слід 

розуміти норму, що не потребує конкретизації, вважається, в принципі, 

недосяжним [52, с. 102], адже умови, за яких вона була прийнята чи 

конкретизована, з часом можуть не повністю відповідати тим обставинам, 

в яких її належить застосовувати, а значення категорій та понять, якими 

вона наповнена, постійно оновлюється й змінюється, зважаючи на 

диманіку суспільних змін. Не виключено, що за певних обставин 

конкретизуюча норма потребуватиме повторної чи додаткової 

конкретизації, або ж конкретизація норми приведе до виділення таких 

ознак, що матимуть значення лише у визначений час та за певних 

обставин.  

З огляду на вищенаведене, особливе значення у забезпеченні 

ефективного правового регулювання суспільних відносин має 

конкретизація у судовій діяльності. 
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2.2. Судова діяльність: загальнотеоретичні аспекти 

 

Як   відомо,    в    основу    демократичного    суспільства    покладено  

доктринальний принцип розподілу влади між її формально незалежними 

гілками – законодавчою, виконавчою та судовою, шляхом наділення 

відповідних суб’єктів визначеними повноваженнями – створення 

своєрідного механізму стримувань та противаг з метою реалізації влади та 

для забезпечення функціонування держави в цілому. Особливе місце у 

цьому механізмі займає суд. 

Так, вже у Договорах і постановах прав і свобод військових між 

Ясновельможним Його Милості паном Пилипом Орликом, новообраним 

гетьманом Війська Запорізького, і між генеральними особами, 

полковниками і тим же Військом Запорізьким з повною згодою з обох 

сторін, затверджених при вільному обранні формальною присягою від того 

ж Ясновельможного Гетьмана та підтверджених 5 квітня 1710 року від 

Різдва Христового, що налічують всього лиш шістнадцять розділів, один із 

них присвячено судовій владі, що свідчить про її значимість та вагомість 

серед державно-правових інститутів того часу. У так званій Конституції 

Пилипа Орлика, владу гетьмана обмежено, зокрема в частині здійснення 

судочинства, а такі функції віднесено до компетенції незалежного 

Генерального військового суду, рішення якого у кримінальних і 

некримінальних справах визнавалися обов’язковими [66]. 

Більшість сучасних конституцій Європи та світу містять спеціальні 

розділи, в яких зафіксовано конституційні засади судової влади: її 

визначення, основні принципи організації та діяльності судової системи, 

зокрема, принципи судоустрою, судочинства, правового статусу суддів, а 

також судових гарантій прав та законних інтересів громадян, що, серед 

іншого, забезпечуються судовим контролем [67, с. 8]. Зокрема основні 
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положення щодо судової влади та правосуддя знаходять відображення у 

Конституції Сполучених Штатів Америки (стаття ІІІ та IV поправка) [68], в 

Основному законі Федеративної Республіки Німеччина (розділ IX) [69], в 

Конституції Республіки Франції (розділ VIII) [70], у Конституції Іспанії 

(розділ VI) [71], у Конституції Республіки Польща (розділ VIII) [72], в 

Конституції України (розділ VIII) [73] та ін. 

Аналізуючи законодавство різних країн, можна прийти до висновку, 

що конституції, як правило, містять дуже лаконічні положення щодо 

організації судової влади [74, с. 13]. Обмеженість конституційного 

регулювання судової влади призводить до розширеного регламентування її 

інститутів на рівні законодавства судоустрійного, процесуального і про 

статус суддів, а також появи великої кількості підзаконних актів у галузі 

організації діяльності суду [75, с. 34]. 

Варто зазначити, що нормативне закріплення судової влади 

передбачає не лише формально-юридичне визнання принципу розподілу 

влади, але й законодавче визнання самостійності, незалежності та 

винятковості судової діяльності в загальному механізмі реалізації 

державної влади та відповідних повноважень.  

Саме тому дослідження судової діяльності, зокрема й з позиції 

загальної теорії права, є важливим. В той же час, основна увага вчених у 

цьому контексті, як правило, зосереджена на вивченні судової влади, 

проблем правосуддя та судоустрою, а судовій діяльності як самостійному 

об’єкту наукових досліджень приділяється недостатня увага. Як у 

вітчизняній, так і у зарубіжній юридичній літературі питання природи та 

поняття судової діяльності, її закономірностей та особливостей здійснення 

окремих видів і до нині залишаються дискусійними. 

Так, систематизуючи наведені у юридичній літературі підходи, слід 

зазначити, що судова діяльність інтерпретується по-різному, зокрема як 
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різновид юридичної діяльності; засіб реалізації судової влади; система дій 

та операцій судових органів; процес відправлення правосуддя тощо, відтак,  

і   для   її  позначення    часто    використовуються    різні   терміни,   як   то 

 «судочинство», «судова практика», «судовий процес», «правосуддя» тощо. 

Безсумнівно, судова діяльність є видом юридичної діяльності, яку 

Карташов В.М. визначає як опосередковану правом трудову, управлінську, 

державно-владну діяльність компетентних органів, спрямовану на 

виконання завдань та функцій (створення законів, здійснення правосуддя, 

конкретизація права і т.д.) та задоволення тим самим як 

загальнонаціональних, групових, так і індивідуальних потреб та інтересів 

[76, с. 31]. 

Водночас, судову діяльність найчастіше ототожнюють із судовою 

практикою, розглядаючи її у двох аспектах, перший з яких характеризує 

судову практику як загальну діяльність з відправлення правосуддя, а 

другий – як результат такої діяльності [77, c. 26]. Зазначається, що 

внутрішньою формою судової діяльності є процедурно-процесуальна 

форма, а зовнішньою – правовідносини з вирішення конкретної справи та 

судові акти, що виносяться за їх результатами [78, с. 21]. 

Зважаючи на загальновизнаний принцип розподілу влади, судову 

діяльність пропонують розглядати як один із різновидів 

правозастосування, під яким більшість вчених розуміють діяльність 

компетентних суб’єктів, спрямовану на індивідуалізацію нормативно-

правових приписів – наділення учасників суспільних відносин 

визначеними суб’єктивними правами та юридичними обов’язками, й 

створення необхідних передумов для їх реалізації [29, с. 283]. Вважається, 

що судова влада може існувати лише як державно-правовий інститут, 

покликаний задовольняти потреби громадян, суспільства та держави в 

законному, справедливому, швидкому вирішенні спорів про право, що 
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виникають в процесі реалізації прав та обов’язків суб’єктів 

правозастосування [79, с. 81].  

Саме у контексті правозастосування розглядають судову діяльність у 

вузькому розумінні. 

Вважається, що вона здійснюється власне судом як відповідним 

органом державної влади. Прилуцький С.В. приходить до висновку, що 

суд та судова влада співвідносяться як зміст і форма. На його думку, суд 

визначається як окремий вид суспільних правовідносин по вирішенню 

(подоланню, розв’язанню, запобіганню) соціальних конфліктів, а судова 

влада є втіленням статичного (організаційного) та динамічного 

(процесуального) проявів суду, що забезпечується публічно-правовим 

примусом [80, c. 5]. Водночас, варто зазначити, що терміном «суд» в 

юриспруденції позначається чимало понять, які часто мають різні 

значення. 

Так, у юридичній енциклопедії зазначено, що суд – це орган держави 

для здійснення правосуддя, який здійснює свої функції від її імені [81]. 

Марочкін І.Є. вважає, що суд – це значимий для заінтересованих сторін 

державний публічно-правовий інститут, який при вирішенні спору 

приймає загальнообов’язкове рішення як неупереджений посередник, що 

забезпечує виконання взаємних для громадян та держави зобов’язань на 

основі норм права [82]. Водночас Рємєскова Ю.О. пропонує визначати суд 

як орган, який від імені держави на правових засадах розглядає й вирішує 

юридично значущі справи в рамках законодавчо встановленої процедури 

[75, с. 33]. Судову систему ж визначають як сукупність діючих судів, 

органів суддівського самоврядування, органів, що здійснюють 

організаційне, кадрове, матеріально-технічне забезпечення судової 

системи та сукупність різноманітних зв’язків між зазначеними елементами 

[83, с. 56].  
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У одному з найбільш авторитетних юридичних словників у сфері 

права Сполучених Штатів Америки – словнику Блека, суд визначається як 

державний орган, що складається з одного або більше суддів, що засідають 

щоб судити спори та здійснювати правосуддя (вирішувати питання права, 

що передані на розгляд суду); суддя чи судді, що засідають у вказаному 

державному органі [84, с.405].  

Смородинський В.С. звертає увагу на те, що персоніфікація влади, 

тобто можливість уособлення конкретною посадовою особою (суддею) 

усієї судової влади в державі, характерна саме для судової влади [85, с. 11]. 

Таке розуміння є важливим, оскільки рішення іменем держави та від імені 

суду приймає саме суддя – одноособово чи у складі колегії.  

Водночас, в юридичній літературі зазначається, що можливість 

впливу, підпорядкування своїй волі окремих осіб чи суспільство в цілому, 

як одна із вагомих особливостей судової влади, реалізується через систему 

спеціалізованих державних органів: суддів, як посадових осіб держави, та 

судових органів [67, с. 8]. В будь-якому випадку, суб’єкт судової 

діяльності здійснює свої повноваження на постійній основі, а його 

діяльність є професійною. Струс-Духнич Т.С. акцентує увагу на тому, що з 

трьох гілок влади тільки судова формується не на політичній, а на 

професійній основі [86, с. 11]. Так, під професійною юридичною 

діяльністю, Карташов В.М. пропонує розуміти трудову, інтелектуально-

вольову, владну діяльність юристів-професіоналів, об’єктивовану у 

різноманітних правових актах [87, с. 5]. 

Відтак, можна зробити висновок про те, що судова діяльність 

здійснюється уповноваженим компетентним суб’єктом судової системи. 

Коли мова йде про безпосереднє правозастосування таким суб’єктом є 

професійний суддя чи судді при колегіальному розгляді справи.  

У   літературі    зазначається,   що   правозастосовча    діяльність   має 
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зовнішній вираз через процесуальну форму [88] – сукупність однорідних 

процесуальних вимог, спрямованих на досягнення визначеного 

матеріально-правового результату, що висуваються до учасників процесу 

[89, с. 13]. Важливо зазначити, що судова діяльність здійснюється не лише 

в особливій процесуальній формі, а й відповідно до встановлених судових 

процедур – тобто порядок здійснення судочинства чітко регламентований. 

Він закріплюється на законодавчому рівні у формі процесуальних кодексів 

чи законів, як правило, з врахуванням галузевих особливостей. Саме тому, 

судову владу визначають як незалежну, самостійну та відокремлену гілку 

державної влади, яка наділена державою особливими повноваженнями та 

реалізується за чітко визначеною законодавством процедурою [86, с. 10]. 

Розглядаючи судову діяльність в контексті правозастосування слід 

зазначити, що їй також притаманна така ознака як динамізм, оскільки 

функції суду необхідно розглядати як активні його дії, спрямовані на 

впорядкування визначеного виду суспільних відносин [90, с. 64].  

Безумовно, домінуючу роль серед багатогранних повноважень та 

функцій судів відіграє правосуддя.  

У цьому контексті важливо розмежовувати судочинство – як процес 

вирішення справи компетентним суб’єктом, та правосуддя при здійсненні 

якого особливе значення відводиться питанню справедливості як 

правильному та неупередженому вирішенню справи по суті на підставі 

об’єктивних фактів та з врахуванням конкретних обставин. В науковій 

літературі зазначається, що суд здійснює правосуддя шляхом судового 

захисту прав та законних інтересів громадян та організацій, інших членів 

громадянського суспільства [91, с. 63]. 

Так, під правосуддям розуміють спосіб розв’язання спору про право, 

яким захищаються права і свободи суб’єктів права (фізичних осіб, 

юридичних осіб, держави, суспільства): на підставі закону та принципів 
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справедливості, рівності, свободи і гуманізму, на постійній і професійній 

основі спеціальними органами державної влади – судами, акти яких 

забезпечуються авторитетом держави [92, c. 244]. Лейст О.Е. вбачає у 

правосудді неупереджене і справедливе вирішення спорів [93, с. 81], а 

Малишев Б.В. вважає захист (або гарантування) права, здійснюваний 

шляхом розгляду та вирішення справи по суті, функцією суду як 

суспільної інституції, внутрішньою характеристикою певної судової 

діяльності, що детермінована досягненням мети – справедливого захисту 

прав суб’єктів [92, с. 240; 94, с. 48]. Так, Туркіна І.Є. визначає правосуддя 

як діяльність, здійснювану лише судом, щодо належного розгляду та 

вирішення в процесуальному порядку кримінальних, цивільних та 

господарських справ, а також застосування на основі закону державного 

примусу до правопорушників з метою зміцнення законності та 

правопорядку в суспільстві, виховання громадян і попередження скоєння 

нових правопорушень, охорони від будь-яких зазіхань тих вищих 

цінностей, які на даний момент є пріоритетними для держави [95, с. 2]. 

Певні міркування щодо змісту поняття правосуддя висловлені й 

Конституційним Судом України у мотивувальній частині одного зі своїх 

рішень, в якому зазначено, що правосуддя за своєю сутністю визнається 

таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості та 

забезпечує ефективне поновлення в правах [96].  

В контексті вищенаведеного, важливо щоб суд, як суб’єкт 

правозастосування, не лише з’ясував зміст норми права, на основі якої він 

здійснює юридичну кваліфікацію діяння, але й роз’яснив її особам, по 

відношенню до яких прийнято рішення [40, с. 132], та чітко визначив 

конкретні суб’єктивні права та юридичні обов’язки, що підлягають 

реалізації та виконанню. Можна зробити висновок про те, що судова 

діяльність спрямована на створення індивідуального припису із 
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досягненням максимальної правової визначеності прав та обов’язків 

учасників судового процесу. 

Такий результат судової діяльності об’єктивується в актах 

застосування права – рішеннях суду, до яких відносяться не лише ті, що 

винесені судом першої інстанції за результатами розгляду справи по суті, а 

й вищими судовими інстанціями.  

Таким чином, аналізуючи юридичну природу судової діяльності у 

вузькому розумінні як різновиду правозастосування, основним 

призначенням якого є здійснення правосуддя, слід виокремити наступні 

притаманні їй ознаки: 

- її суб’єктом є суд в особі професійного судді чи суддів;  

- вона спрямована на відправлення правосуддя; 

- здійснюється в особливій процесуальній формі та відповідно до 

встановлених 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 по суті.  

Отже, судова діяльність у вузькому розумінні – це 

правозастосування професійних суддів, спрямоване на здійснення 

правосуддя шляхом розгляду та вирішення справи по суті, індивідуалізації 

нормативно-правового припису щодо учасників судового процесу. 

Однак, видається що судова діяльність не зводиться виключно до 

правозастосування. В літературі висловлюється думка про те, що не можна 

визначати функцію суду лише як напрямок його діяльності або лише як 

реалізацію його призначення. Якщо під функцією суду розуміти лише 
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реалізацію його призначення, то це носитиме надто широкий характер. 

Натомість, при визначенні функцій суду лише через напрямки його 

діяльності з поля зору випускається направляючий момент такої 

діяльності. Саме тому, поняття функцій суду повинно одночасно 

охоплювати призначення його діяльності та напрямок діяльності, 

відображати їх зв’язок [90, с. 63]. У літературі зазначається, що у системі 

поділу і взаємодії державної влади суд виконує функцію розгляду і 

вирішення у встановленій законом процедурі правових конфліктів, 

забезпечує дію принципу верховенства права, підтримує стабільність у 

правовідносинах і забезпечує дотримання прав та свобод людини в 

громадянському суспільстві [75, с. 155]. 

Саме тому, судову діяльність в широкому розумінні пропонують 

розглядати як сукупність процесуальної та забезпечувально-розпорядчої, а 

також іншої діяльності опосередковано підпорядкованої правосуддю [97, с. 

301], а відтак спрямовану на створення умов та забезпечення можливостей 

для правового регулювання суспільних відносин. Важливо зазначити, що 

судова діяльність поширюється на всі сфери суспільного життя. 

Таким чином, можна стверджувати, що судова діяльність 

визначається цілями та метою правозастосування, спрямована на його 

здійснення, однак, окрім цього включає в себе правотворення, 

правотлумачення, узагальнення судової практики, забезпечення 

уніфікованого праворозуміння та уподібненого правозастосування, 

організаційну діяльність, що, зокрема, пов’язана з забезпеченням 

діяльності судової системи, в тому числі інформаційно-правовими, 

матеріально-технічними, фінансовими ресурсами, навчанням кадрів, 

координацією діяльності її структурних елементів, забезпеченням 

взаємодії з іншими гілками влади, правоохоронними органами, тощо.  
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Ярославцева С.В. пропонує розглядати судову діяльність як 

професійну юридичну діяльність держави, що здійснюється суддями на 

основі принципів незалежності та гласності, а також працівниками 

апаратів судів, чітко регламентовану нормами права, що має своєю метою 

захист прав та інтересів громадян, суспільного та державного устрою [78, 

с. 24].  

Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок про те, що 

судова діяльність в широкому розумінні здійснюється або суддями 

особисто, або у складі колегії, або судовим колегіальним органом, або 

органом судової системи, наділеним в силу закону відповідними 

повноваженнями, у діяльності якого, окрім професійних суддів, також 

можуть брати участь й інші суб’єкти компетентні у сфері права, для 

прикладу органом судового самоврядування, а також апаратом суду чи 

відповідного органу судової системи. 

Беручи до уваги вищенаведене та аналізуючи юридичну природу 

судової діяльності у наведеному контексті, серед її характерних ознак 

можна виділити наступні:  

- така діяльність є професійною;  

- здійснюється уповноваженим та компетентним суб’єктом судової 

влади;  

- здійснюється з метою задоволення інтересів суб’єктів права 

шляхом впорядкування, узгодження суспільних відносин з вимогами 

права; 

- поширюється на всі сфери суспільного життя. 

Саме тому, у широкому розумінні її можна розглядати як 

комплексну діяльність із забезпечення функціонування судової системи та 

створення передумов для ефективного правового регулювання суспільних 

відносин. Вона обумовлюється тими завданнями, які ставляться перед 



48 

 

 

 

 

судовою системою, перед органами судової влади для реалізації 

покладених на них державою функцій в межах їх компетенції. 

Зважаючи на вищенаведене можна стверджувати, що судова 

діяльність неможлива без правоконкретизації. 

 

2.3. Теоретичні аспекти судової правоконкретизації 

 

Про конкретизацію в праві говорять здебільшого в контексті 

правотворення – законодавчої діяльності та підзаконного нормотворення 

уповноважених суб’єктів. В той же час, ефективна судова діяльність, як 

вже зазначалось, також потребує конкретизації.  

Науковці у своїх дослідженнях, як правило, роблять акцент лише на 

окремих, суттєвих, на їхню думку, аспектах правоконкретизації, 

аналізують тільки певні ознаки, складові цієї юридичної діяльності. В той 

же час, питання судової правоконкретизації якщо й знаходяться у межах 

їхнього наукового інтересу, то такі дослідження носять здебільшого 

разовий характер, а їх результати, як правило, залишаються 

невпорядкованими та несистематизованими. В той же час, 

загальнотеоретичне дослідження судової правоконкретизації як 

самостійного правового феномену, з’ясування її юридичної природи, 

визначення поняття, виявлення закономірностей здійснення, в тому числі й 

видових її особливостей – судової правозастосовчої, правотворчої та 

правотлумачної конкретизації, є необхідним. 

Варто зазначити, що не зважаючи на практичне застосування 

конкретизації у судовій діяльності, на сьогодні як у вітчизняній, так і 

зарубіжній літературі однозначне розуміння судової правоконкретизації 

відсутнє.  
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Для вирішення цього питання слід, в першу чергу, з’ясувати її 

юридичну природу, для чого необхідно встановити закономірності та 

особливості, характерні риси, притаманні судовій правоконкретизації, дати 

відповідь на питання щодо суб’єктів, об’єктів, підстав та меж її здійснення, 

мети та результатів такої діяльності. 

У  літературі   зазначається,   що  переважну   частину   нормативного  

змісту актів законодавства складають не ті норми, які закріплені в 

них текстуально (прямо або непрямо), а норми, які закріплені в актах 

законодавства лише логічно [98, с. 121]. 

Таким чином, судова правоконкретизація зумовлена високим рівнем 

загальності та абстрактності нормативно-правових приписів, 

неможливістю відмовити в правосудді з мотивів відсутності, неповноти, 

нечіткості, суперечливості законодавства, що регулює спірні відносини, чи 

з огляду на наявність прогалин у законодавстві, багатозначність 

законодавчих норм, а іноді й формальну невизначеність правового 

регулювання. Водночас, варто зазначити, що необхідність конкретизації у 

судовій діяльності залежить не лише від рівня абстрактності нормативно-

правового припису, а й від відповідності змісту об’єктивованої у ньому 

норми права тим фактичним обставинам, в яких її належить застосовувати 

для врегулювання тих чи інших правовідносин в судовому порядку. 

Зважаючи на динамічність розвитку суспільних відносин, Дячук М.І. 

вважає, що при зміні предмету регулювання, судова правоконкретизація 

дозволяє застосувати законодавство, не змінюючи його текст, вирішувати 

конкретні спори чи давати офіційне роз’яснення законів, констатуючи 

відповідні зміни та усуваючи протиріччя права та факту [99, с. 176].  

Судова конкретизація, як і правоконкретизація в цілому, 

здійснюється в разі неможливості особи реалізувати встановлене нормою 

суб’єктивне право чи здійснити юридичний обов’язок, або ж 
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безпосередньо застосувати нормативно-правовий припис для 

врегулювання певних суспільних відносин внаслідок загального характеру 

об’єктивованої ним норми (принципу) права, абстрактності понять, якими 

вона наповнена, невідповідності її змісту фактичним обставинам тощо. 

Тобто, підставою судової правоконкретизації є відсутність дієвого та 

ефективного  правового  регулятора  суспільних  відносин, закріпленого на 

законодавчому рівні. 

Як вже зазначалось, судова діяльність не обмежується лише 

правозастосуванням, а включає в себе також і правотлумачення та 

правотворення. І кожному із цих видів судової діяльності притаманна 

правоконкретизація. Зважаючи на це, суб’єктом судової 

правоконкретизації є суд в особі професійного судді (суддів у складі 

колегії), що здійснює правосуддя при розгляді та вирішенні справи по суті, 

компетентний колегіальний судовий орган чи орган судової системи, у 

діяльності якого можуть брати участь як професійні судді, так і інші 

компетентні у сфері права особи – практикуючі юристи чи науковці, що 

здійснють конкретизацію при узагальненні судової практики, наданні 

керівних чи рекомендаційних роз’яснень, створенні регламентаційних 

актів з метою забезпечення функціонування судової системи та створення 

передумов для ефективного регулювання суспільних відносин, в тому 

числі й шляхом відправлення правосуддя.  

Оскільки конкретизація в судовій діяльності, як правило, 

здійснюється за відсутності спеціальної на те вказівки в законі, за умови 

з’ясування суб’єктом її здійснення неможливості врегулювання певних 

суспільних відносин безпосередньо на основі існуючої норми права за 

визначених обставин, зважаючи на її загальний, абстрактний характер, або 

ж відсутності відповідного нормативно-правового регулятора взагалі, 

особливу значимість набуває питання професійної компетенції відповідних 



51 

 

 

 

 

суб’єктів. У даному випадку вона не пов’язана із юридично встановленими 

повноваженнями такого суб’єкта, а характеризує його здатність успішно та 

ефективно діяти на основі теоретичних знань, а також практичного 

досвіду, вмінь та навичок, при правовому регулюванні суспільних 

відносин за відсутності дієвого та ефективного нормативного регулятора, 

закріпленого на законодавчому рівні. 

Актуальними також є питання критеріїв судової правоконкретизації, 

визначення та встановлення меж, за якими закінчується вільна діяльність 

компетентного суб’єкта.  

Так, в літературі зазначається, що конкретизуюча діяльність суду не 

має нічого спільного із прийняттям свавільного рішення та заснована на 

строгій законності. В одних випадках критерії конкретизації правовідносин 

знаходяться в законі, в інших – вони не передбачені законом та 

виробляються безпосередньо судовою практикою [100]. 

І хоч критерії та межі судової правоконкретизації визначаються 

виходячи із меж та критеріїв правоконкретизації в цілому, в той же час, 

вони також залежать і від меж судового розсуду. Ними пропонується 

вважати необхідні обмеження, що гарантують застосування данного 

інституту, в частині забезпечення правомірності та доцільності рішення, 

що приймається судом. Так, правові межі судового розсуду пов’язані з 

наявністю принципів та норм права, а також юридичною практикою їх 

застосування, в той час як морально-правові – формуються на основах 

моральних категорій, таких як справедливість, добросовісність, 

розумність, що знайшли своє правове закріплення [101, с. 8-11]. 

 Оскільки критерії та межі судової правоконкретизації чітко не 

встановлені, важливо, щоб при такій діяльності не відбулось заперечення 

права як такого, а лише його розвиток, адаптація до тих умов об’єктивної 

дійсності, за яких норма (принцип) права буде застосована для 
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врегулювання тих чи інших суспільних відносин. В літературі 

зазначається, що розвиток є найбільш складним способом та (чи) 

результатом конкретизації, в межах якого допустима як максимальна 

деталізація, докладне правове регулювання наявних відносин, так і 

поширення дії права на нові види суспільних відносин, тобто отримання 

ними нового змісту [102, с. 68]. 

Водночас, неприпустимою є ситуація, за якої конкретизуюча норма, 

скажімо, приведе до виключення із загального правила дотримання закону, 

чи виведе певні відносини з-під сфери законодавчого регулювання, 

внаслідок довільного трактування судом його положення. Таким чином, 

особливо важливим при здійсненні судової правоконкретизації є 

дотримання принципів законності та верховенства права.  

Вказуючи на багатогранність поняття законності, Хачатуров Р.Л. 

тлумачить її як принцип, режим та метод функціонування суспільства й 

держави, в основі яких лежить точне виконання законів та підзаконних 

актів державними органами, посадовими особами, громадськими 

об’єднаннями та громадянами [103, с. 63]. Водночас, опираючись на 

тлумачення принципу верховенства права в сучасних європейських 

джерелах, Пухтецька А.А. пропонує розуміти його як правовий принцип, 

сформований під впливом глобалізаційних, міжнародних та європейських 

інтеграційних процесів, що за своїм змістом становить поєднання низки 

критеріїв (вимог), які хоча й різняться за формою нормативно-правового 

опосередкування в національному законодавстві, але покликані 

забезпечувати пріоритет прав і свобод, законних інтересів людини та 

громадянина в суспільстві, в тому числі й у стосунках із органами 

публічної влади всіх рівнів, а також рівність всіх суб’єктів права перед 

законом, верховенство закону в системі актів законодавства країни, 

передбачуваність законів і дій органів державної влади та низки інших 
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принципів (вимог), що визнані істотними елементами дотримання 

принципу верховенства права, зокрема, в рішеннях Європейського суду з 

прав людини [104, с. 34]. 

У своїй науковій праці Шевчук С.В. приходить до висновку про те, 

що в основу принципу верховенства права покладено вимоги, що об’єднані 

засадою справедливості [105, с. 77]. Таким чином, принцип верховенства 

права значною мірою збігається із справедливими вимогами моралі [106]. 

Важливо також враховувати, що принцип верховенства права 

підлягає застосуванню всупереч правовим нормам тільки у тих випадках, 

коли є підстави для висновку про те, що з урахуванням соціального 

контексту останні грубо йому суперечать, що є очевидним для будь-якої 

незацікавленої особи. За таких обставин слідування вимогам зазначених 

правових норм передбачає прийняття судового рішення, що було б явно 

несумісним з уявленнями пересічної особи про моральність, 

справедливість і розумність [47, с. 396].  

Зважаючи на вищенаведене, видається, що критерії та межі судової 

правоконкретизації в першу чергу встановлюються виходячи з мети її 

здійснення та з врахуванням об’єктивних обставин соціальної дійсності на 

основі принципів законності та верховенства права. 

Так, конкретизація в судовій діяльності не є самоціллю. Як зазначав 

Недбайло П.О., всіляка конкретизація проводиться в цілях реалізації права 

[53, с. 493]. Вона у будь-якому випадку спрямована на створення 

передумов для врегулювання суспільних відносин, шляхом досягнення 

максимальної правової визначеності змісту норми (принципу) права за 

об’єктивно існуючих обставин соціальної дійсності. 

Як зазначає Муравський В.А., закон за своєю суттю є лише моделлю 

поведінки, при реалізації якої на перший план виступає заповнення 

структури об’єкта конкретними деталями, визначення їх змісту у 
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відповідності до реальних умов [107, с. 286]. Так, Гаврилова Ю.О. вважає, 

що уповноважений суб’єкт повинен здійснити акт ціннісного міркування 

на основі перетворення вихідного поняття в систему індикаторів і 

визначень, спостереження, оцінки та інтерпретації, які пов’язані з 

практичними потребами і являють собою в сукупності механізм 

конкретизації [108, с. 59]. 

Так, Власенко М.О. визначає конкретизацію як об’єктивну 

властивість правового регулювання, яка сприяє переходу від 

невизначеності юридичного припису до його визначеності, а також 

невизначеності норми права у зв’язку із появою юридичного факту до її 

визначеності як індивідуального правового регулятора [38, с. 59]. На думку 

Ромашова Р.А., конкретизація законодавства являє собою вид юридичної 

діяльності, спрямованої на «переведення» нормативного припису із 

абстрактного (гіпотетичного) стану у фактичний (казуальний) [40, с. 127]. 

Залоіло М.В. вважає, що конкретизація юридичних норм спрямована на 

логічну завершеність правового регулювання, на зниження абстрактності 

приписів, і, як наслідок, досягнення їх чіткості та зрозумілості [6, с. 14]. В 

той же час, Гамідов М.Ш. приходить до висновку, що конкретизація, серед 

іншого, допомагає вирішити проблеми негативної невизначеності, що є 

наслідком помилкової правотворчості або умисного зловживання правом 

[5, с. 17].  

У своїй науковій праці Г. Кельзен визначав конкретизацію як один із 

базових, істотних елементів судової функції, та стверджував, що 

індивідуальна норма судового рішення необхідно є індивідуалізацією та 

конкретизацією загальної та абстрактної норми [109, с. 135]. 

Зокрема, Кац А.К. відносить конкретизуючу діяльність суду до 

сфери суб’єктивних прав та обов’язків, та зазначає, що вона полягає в 

здійсненні спеціального повноваження суду чи інших органів 
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конкретизувати права та обов’язки сторін у тих випадках, коли закон не 

вважає за можливе застосувати імперативне чи диспозитивне правове 

регулювання [100]. 

Враховуючи вищенаведене, а також те, що судова 

правоконкретизація та правоконкретизація співвідносяться як родове та 

видове поняття, об’єктом судової правоконкретизації також виступає 

нормативно-правовий припис, що характеризується загальним, 

абстрактним порядком закріплення об’єктивованої у ньому норми 

(принципу) права, а, відповідно, її предметом є з’ясування та відображення 

повного та точного змісту зазначеної норми (принципу) права, досягнення 

максимальної правової визначеності за визначених та встановлених 

об’єктивних обставин справи. 

Для того, щоб вироблені судом правоположення здійснювали 

реальний вплив на суспільні відносини, результати судової 

правоконкретизації мають бути об’єктивованими, зафіксованими у 

судовому акті. В залежності від виду судової конкретизації, вироблені 

впроцесі її здійснення правоположення можуть бути закріплені як в 

судовому рішенні, яким закінчується розгляд та вирішення справи по суті, 

так і в судовій практиці, нормативно-правовому прецеденті, 

регламентарному чи інтерпретаційному судовому акті.  

Водночас зазначається, що із закріпленням понять та їх дефініцій в 

законі чи іншому нормативно-правовому акті, а також в судових 

документах різного функціонального спрямування їх зміст стає більш 

жорстким, застиглим, нерухомим [110]. Так, фіксуючи поняття наче у 

статиці, дефініція перестає відповідати особливостям практичного 

функціонування поняття у випадках, коли воно піддається змістовним 

модифікаціям, в залежності від зміни контекстів його застосування [111, с. 

22]. 
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Враховуючи вищенаведене, варто зазначити, що конкретизуюча 

норма права буде ефективним регулятором суспільних відносин лише за 

умови її максимальної правової визначеності, актуальності наведених у ній 

правоположень, її викладу в доступній для сприйняття формі для 

однозначного розуміння як учасниками судового процесу, так і особами, 

для яких вона становить інтерес, тобто здійснює вплив на їх права чи 

обов’язки, або ж за певних обставин в майбутньому регулюватиме 

правовідносини між ними. Важливо також, щоб конкретизуюча норма 

відповідала тим умовам соціального та правового середовища, в яких її 

належить застосовувати відповідному суб’єкту. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що судова 

правоконкретизація є діяльністю із адаптації змісту норми (принципу) 

права до існуючих обставин та її оптимізація для можливості використання 

при вирішенні судом справи по суті та врегулювання суспільних відносин, 

забезпечуючи тим самим розвиток права. 

Конкретизацію, відтак, пропонують розглядати як міжгалузевий 

(інтегральний) вид юридичної діяльності та внутрішньо необхідний 

механізм розгортання змісту права в межах моделі змістовного поля права 

[102, с. 71]. 

Із вищенаведеного можна зробити висновок про те, що окрім 

загальних ознак, що характеризують правоконкретизацію як родове 

поняття, судовій правоконкретизації притаманні певні видові особливості. 

До таких можна віднести наступні:  

- це юридично значима діяльність компетентного суб’єкта судової 

системи держави: суду як професійного судді (суддів), його колегіальних 

органів, інших спеціально уповноважених органів судової системи; 

- зумовлена потребою передати точний та повний зміст принципу, 

норми права у контексті реально існуючих соціально-правових умов; 
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- спрямована на досягнення максимальної правової визначеності 

змісту норми права задля її ефективного використання у врегулюванні 

суспільних відносин; 

- її результати об’єктивуються у приписах, що фіксуються у судових 

актах: рішеннях, нормативно-правових прецедентах, судових регламентах, 

інтерпретаційних актах. 

Відтак, судова правоконкретизація – це юридично-значима 

діяльність компетентного суб’єкта судової системи держави, що 

спрямована на відображення у судових актах точного та повного змісту 

принципу, норми права, досягнення максимальної правової визначеності 

задля її ефективного використання у врегулюванні суспільних відносин за 

об’єктивно існуючих умов. 

З’ясувавши юридичну природу судової правоконкретизації можна 

провести класифікацію такої діяльності, опираючись на наступні критерії. 

Так, за видами судової діяльності, в межах якої здійснюється 

правоконкретизація, її поділяють на судову правотворчу, правозастосовчу 

та правотлумачну. 

За суб’єктом здійснення судової правоконкретизації можна 

виокремити делеговану – конкретизацію змісту норм (принципів) права, 

закріплених у законах та підзаконних нормативно-правових актах, та 

автентичну – конкретизацію змісту судового акту. 

За рівнем обов’язковості конкретизуючих норм судову 

правоконкретизацію можна поділити на нормативну (офіційну), результати 

якої поширюють свою дію на невизначене коло осіб, та казуальну, 

здійснювану при вирішені справи по суті, а відтак її результати, як 

правило, мають значення лише для персоніфікованого кола суб’єктів. 

Водночас, виходячи з інстанційного критерію можна говорити про 

правоконкретизацію, що здійснюється судом першої, апеляційної, вищої 
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судової інстанції, в тому числі й колегіальними судовими органами, а 

також компетентними органами судової системи. 

Відтак, за кількісним складом суб’єктів, що здійснюють судову 

правоконкретизацію можна виділити одноосібну – таку, що залежить від 

розсуду однієї особи, та колегіальну. 

Використовуючи галузевий підхід можна виділити судову 

правоконкретизацію у конституційному, цивільному, господарському, 

адміністративному, кримінальному праві, тощо. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що за умови переведення 

абстрактного нормативно-правового припису (норми права) на конкретний 

рівень, що втілюється у реальну поведінку суб’єктів правовідносин, 

конкретизація, будучи формально самостійним видом юридичної 

діяльності, є необхідною при здійсненні судового правозастосування, 

правотлумачення та правотворення. 

 

Висновки до Розділу ІІ. 

 

1. Аналіз юридичної літератури та систематизація наведених у ній 

точок зору щодо природи та поняття правоконкретизації дає можливість 

стверджувати, що як у вітчизняній, так і в зарубіжній юридичній науці 

теорія правоконкретизації починає своє формування. Найчастіше її 

розглядають в контексті правотворчої, правозастосовчої та правотлумачної 

діяльності відповідного суб’єкта. 

2. У межах проведеного дослідження виявлено такі основні ознаки 

правоконкретизації: вона є юридично значимою діяльністю компетентного 

суб’єкта; є необхідною передумовою реалізації нормативно-правового 

припису; її метою є відображення точності і повноти змісту принципу, 

норми права та досягнення її максимальної правової визначеності; 
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здійснюється шляхом звуження чи розширення змісту понять принципу, 

норми права; здійснюється шляхом виявлення особливих ознак 

багатовимірної реальності соціальної ситуації, типових для фактичних 

обставин; її результат фіксується у правотворчих, правозастосовчих та 

правотлумачних актах. 

До факультативних можна віднести наступні ознаки: необхідність у 

цій діяльності виникає лише за наявності відносин: загальне – конкретне, 

загальне – особливе – одиничне; спрямована на переведення із належного 

(загальнообов’язкове правило поведінки) у дійсне (реалізація норми 

права); спрямована на з’ясування змістовної граничності, вичерпності 

норми права. 

На основі зазначених ознак дано визначення правоконкретизації як 

юридично значимої діяльність компетентного суб’єкта, спрямованої на 

відображення точності та повноти змісту принципів, норм права, 

досягнення їх максимальної правової визначеності для створення 

необхідних передумов реалізації нормативно-правового припису, в якому 

вони об’єктивовані. 

3. Встановлено, що в юридичній літературі відсутня єдність у 

розумінні поняття судової діяльності. В межах дисертаційного 

дослідження проведено розмежування судової діяльності в широкому та 

вузькому розумінні.  

Запропоновано судову діяльність в широкому розумінні розглядати 

як комплексну діяльність із забезпечення функціонування судової системи 

та створення ефективного правового регулювання суспільних відносин, що 

обумовлюється тими завданнями, які ставляться перед судовою системою 

та органами судової влади для реалізації покладених на них державою 

функцій в межах їх компетенції. 
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Вона характеризується такими ознаками: є професійною діяльністю; 

здійснюється уповноваженим та компетентним суб’єктом судової влади; 

здійснюється з метою задоволення інтересів суб’єктів права шляхом 

впорядкування, узгодження суспільних відносин з вимогами права; 

поширюється на всі сфери суспільного життя. 

В той же час, аналізуючи юридичну природу судової діяльності як 

різновиду правозастосування, основним призначенням якого є здійснення 

правосуддя, тобто у вузькому розумінні, виокремлено наступні притаманні 

їй ознаки: її суб’єктом є суд в особі професійного судді чи суддів; вона 

спрямована на відправлення правосуддя; здійснюється в особливій 

процесуальній формі та відповідно до встановлених 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 по суті.  

Запропоновано судову діяльність у вузькому розумінні розглядати як 

правозастосування професійних суддів, спрямоване на здійснення 

правосуддя шляхом розгляду та вирішення справи по суті, індивідуалізації 

нормативно-правового припису щодо учасників судового процесу. 

4. Встановлено, що правоконкретизація є характерною складовою 

судової діяльності, необхідною для її належного здійснення. Окрім 

загальних ознак, що характеризують правоконкретизацію як родове явище, 

судовій правоконкретизації притаманні певні особливості: це юридично 

значима діяльність компетентного суб’єкта судової системи держави: суду 

як професійного судді (суддів), його колегіальних органів, інших 

спеціально уповноважених органів судової системи; зумовлена потребою 

передати точний та повний зміст принципу, норми права у контексті 
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реально існуючих соціально-правових умов; спрямована на досягнення 

максимальної правової визначеності змісту норми права задля її 

ефективного використання у врегулюванні суспільних відносин; її 

результати об’єктивуються у приписах, що фіксуються у судових актах: 

рішеннях, нормативно-правових прецедентах, судових регламентах, 

інтерпретаційних актах. 

На основі наведених ознак сформульовано авторське визначення 

поняття судової правоконкретизації як юридично-значимої діяльності 

компетентного суб’єкта судової системи держави, спрямованої на 

відображення у судових актах точного та повного змісту принципу, норми 

права, досягнення максимальної правової визначеності задля її 

ефективного використання у врегулюванні суспільних відносин за 

об’єктивно існуючих умов. 

5. Здійснено класифікацію судової правоконкретизації за наступними 

критеріями: 

- за видами судової діяльності, в межах якої здійснюється 

правоконкретизація: правотворча, правозастосовча та правотлумачна; 

- за рівнем обов’язковості конкретизуючих норм: нормативна 

(офіційна) та казуальна; 

- за інстанційністю: правоконкретизація, що здійснюється судом 

першої інстанції, апеляційної, вищої судової, в тому числі й колегіальними 

судовими органами, а також компетентними органами судової системи. 

- за суб’єктами здійснення: делегована та автентична; 

- за кількісним складом суб’єктів: одноосібна та колегіальна; 

- за галузями права: у конституційному, цивільному, 

господарському, адміністративному, кримінальному праві, тощо. 
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6. Зроблено висновок про те, що конкретизація як самостійний вид 

юридичної діяльності необхідна та здійснюється у судовій 

правозастосовчій, правотлумачній та правотворчій діяльності. 
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РОЗДІЛ ІІІ. СУДОВА ПРАВОКОНКРЕТИЗАЦІЯ 

 

3.1. Конкретизація норм права у правозастосувальній діяльності 

судів 

 

Ефективність правового регулювання залежить не лише від якості 

нормативно-правових приписів як результату правотворчої діяльності 

уповноважених суб’єктів, а й належного правозастосування, зокрема й 

судового. Адже право міститься не лише у законах чи інших нормативно-

правових актах, а існує реально у суспільних відносинах, у всіх сферах 

суспільного життя. 

Думку про те, що право існує для того, щоб здійснюватись, свого 

часу поділяв Р. Ієрінг. За його словами, здійснення є життям та істиною 

права, самим правом. Все що не переходить у дійсність, а знаходиться 

тільки в законах, повинно вважатись лише уявним (удаваним) правом, та 

навпаки, все що здійснюється як право повинно вважатись правом, хоч би 

його й не можна було знайти в законах, а наука й народ ще не визнали його 

свідомо. Достойність всякого права, стверджував він, визначається не 

відстороненим змістом законів, не правосуддям на папері та не 

моральністю на словах, але проявом права в життя, дієвою силою, якою те, 

що визнано та оголошено необхідним, приводиться в реальність [112, с. 

18-19]. Саме тому право не можна вважати раз і назавжди встановленою та 

зафіксованою нормою, адже воно є соціально зумовленим та залежним, а 

відтак, динамічним, таким, що постійно змінюється та розвивається. 

У своїх дослідженнях Р. Циппеліус також дійшов висновку про те, 

що право за своїм визначенням є законом у дії («law in action») – дієвим, 

ефективним та актуалізованим в соціальній дійсності, яка надає правовим 

регулятивам певний простір у прийнятті рішень і, отже, простір для 
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формування соціальних відносин та їх упорядкування згідно з 

відповідними уявленнями про справедливість [49, с. 49]. Поляков А.В. 

зазначає, що право виникає не в момент створення тексту закону, а після 

його соціального розуміння, оцінки та реалізації через поведінкові акти – 

акти реалізації прав та обов’язків [42, с. 114].  

У цьому контексті Шмельова Г.Г. визначає застосування права як 

державно-владну організуючу діяльність з вирішення юридичних справ 

шляхом винесення індивідуальних велінь, що забезпечує належну 

реалізацію юридичних норм [4, с. 64-65]. 

Однак, у юридичній літературі правозастосування інтерпретується 

по-різному. Так, на думку Алєксєєва С.С., правозастосування спрямоване 

на забезпечення реалізації юридичних норм у конкретній ситуації, яка 

складається із визначених фактів. Саме вони утворюють фактичну основу 

справи, без якої правозастосування неможливе [113, с. 236]. Лазарєв В.В. 

під правозастосуванням розуміє вирішення конкретної справи, життєвого 

випадку, визначеної правової ситуації: застосування закону, загальних 

правових норм до конкретних осіб та обставин [114, с. 210]. Водночас 

Сирих В.М. правозастосовчу діяльність розглядає як вид юридичної 

діяльності держави [115, с. 177]. 

Правозастосування також трактується як юридично цілісна, активна, 

творча сукупність дій з реалізації права, що здійснюється чітко 

регламентованим повноважним органом (посадовою особою) державної 

влади в рамках формально закріплених процедурно-процесуальних форм, 

що спрямована на оформлення, кваліфікування й вирішення конкретних 

життєвих випадків в суспільних правовідносинах, що підлягають 

регулюванню та віднесені законом до компетенції таких органів [116, с. 7-

8]. 
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Аналізуючи підходи до визначення вказаного поняття, Новіцький 

В.А. приходить до висновку, що в юридичній літературі під 

правозастосуванням більшість науковців розуміє державно-владну 

діяльність компетентних органів, в результаті якої учасники суспільних 

відносин наділяються конкретними суб’єктивними правами та 

юридичними обов’язками на основі прийнятих індивідуальних правових 

актів [117, с. 229]. 

При цьому, в літературі виокремлюють наступні ознаки, що 

характеризують правозастосування: воно є діяльністю компетентних 

суб’єктів; має владний характер і забезпечується державою; спрямоване на 

створення передумов для реалізації нормативно-правових приписів; 

спрямоване на створення індивідуальних приписів щодо персоніфікованих 

суб’єктів; здійснюється на підставах і в порядку, що передбачені чинною 

системою джерел права, тобо є юридично значущою діяльністю; 

здійснюється в процесуальній формі; складається з послідовних стадій; 

здійснюється відповідно до основних вимог, що забезпечують її 

правомірність; результати такої діяльності фіксуються в індивідуально-

владному (правозастосовчому) акті [29, с.287]. 

Як вже зазначалось, судова діяльність – це в першу чергу 

правозастосування професійного судді спрямоване на здійснення 

правосуддя. Так, судове правозастосування пропонується відрізняти від 

адміністративно-виконавчої діяльності саме за наявністю судової влади, 

яка є самостійною та незалежною від виконавчої та законодавчої [117, с. 

230]. Савюк Л.К. вважає, що судову владу слід розглядати як таку, що 

володіє в силу закону правозастосовчими повноваженнями в правовій 

сфері життя суспільства і здійснює ці повноваження у відповідності із 

процесуальним законодавством [118, с. 80]. 
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Так, Мамай Є.О. звертає увагу на те, що будь-яка правозастосовча 

процедура орієнтована на досягнення конкретного правового результату, 

маючи ціль забезпечити виникнення, зміну чи покращення інших 

правовідносин, а також особливе завдання – вирішити конкретну життєву 

ситуацію, сприяти учасникам суспільних відносин у виконанні, 

використанні та дотриманні ними норм права, а за необхідності й змусити 

їх до цього [119, с. 58].  

На думку Новіцького В.А., особливість судової діяльності полягає в 

тому, що в умовах вирішення судового спору судова влада застосовує 

правову норму до конкретних соціально-правових відносин, а судове 

правозастосування можна визначити як здійснювану у встановленому 

законом порядку діяльність суду та інших учасників судового процесу з 

дотримання вимог закону та використання суб’єктивних прав, виконання 

обов’язків при розгляді і вирішенні судових справ [117, с. 230, 232]. 

Водночас Рафіков Р.Р. у своєму дослідженні приходить до висновку 

про те, що судове правозастосування найбільш повно втілює правосуддя в 

його гуманістичному та демократичному сенсі та може бути визначене як 

специфічний тип правозастосування, змістом якого є правосуддя, що 

здійснюється судом як найбільш повним виразником судової влади, однієї 

з гілок державної влади, з метою вирішення відповідних справ у 

встановлених законом процесуальних формах та у відповідності до 

визначених принципів та цінностей [120, с. 3, 8]. 

В той же час Авєрін О.В. розглядає судове правозастосування як 

специфічну форму реалізації права компетентним органом – судом, 

здійснювану у визначеному, встановленому законом порядку, спрямовану 

на реалізацію правових приписів, безпосереднім результатом якої є 

вирішення правового конфлікту шляхом видання акта судового 

правозастосування у конкретній справі [121, с. 28].  
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Типова модель судового правозастосування добре відома. Так, для 

прийняття рішення по справі суду необхідно встановити фактичні 

обставин справи на підставі свідчень учасників судового процесу та / або 

дослідження й оцінки доказів, що відповідають вимогам стосовно 

належності, повноти та доведеності. При цьому слід звернути увагу на те, 

що оскільки інтереси сторін у результаті вирішення справи кардинально 

відрізняються, кожна із них наполягатиме на унікальності та 

беззаперечності своїх аргументів.  

Зокрема Волкова О.І. приходить до висновку, що судове 

правозастосування як пізнавально-оціночна діяльність при вирішенні 

правових конфліктів, представляє собою мисленнєво-інтелектуальну та 

процесуальну діяльність суду, що відрізняється професійним сприйняттям 

події, що відбулась у минулому та пов’язана із людськими стосунками, а 

також критичним аналізом висунутих версій цієї події, сприйняттям 

установленого знання про подію, отриманого суддею в межах його 

діяльності, регламентованої нормами права [122, с. 14] . 

Відтак, важливо, щоб сторони та інші учасники судового процесу 

могли вільно наводити усі аргументи на доведення своїх правових позицій, 

а обов’язок суду – розглянути їх максимально детально та об’єктивно. 

Саме тому гласність та змагальність є одними із найважливіших 

принципів судового правозастосування. Так, у літературі зазначається, що 

гласність правосуддя, тобто його відкритість, є не просто процесуальним 

принципом, але й правовим відношенням абсолютного характеру, що 

спрямоване не тільки на відомості про процес прийняття рішення 

нормативного та казуального характеру, а також і на свідчення про зміст 

казуального судового рішення, в якому зобов’язаний суб’єкт завжди 

індивідуально визначений в особі конкретного державного органу, а 

уповноваженим  суб’єктом  є  всі  елементи  громадянського   суспільства –  
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особистості та організації [123, с. 10].  

Водночас, Красовська О.В. вважає, що принцип змагальності 

означає, що сторони можуть активно і в рівних умовах сперечатись, 

доводити свою правоту, наводити свої докази, тлумачити докази по справі, 

сприяючи цим пошуку істини [124, с. 266]. У низці своїх рішень 

Європейським судом з прав людини зроблено висновок про те, що право 

може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді 

«заслухані», тобто належним чином вивчені судом (справа «Дюлоранс 

проти Франції» (Dulaurans c. France) [125]; справа «Донадзе проти Грузії» 

(Donadze c. Geogie) [126]). Досліджуючи питання процесуальної 

справедливості Москвич Л.М. зазначає, що сторони вважають, що судовий 

розгляд був справедливим, якщо їм було надано можливість взаємодіяти із 

судом [127, с. 171-172]. Саме тому дотримання принципів гласності та 

змагальності забезпечує необхідний процес комунікації між суддею, як 

уповноваженим представником органу державної влади, та іншими 

учасниками судового процесу. 

Після з’ясування фактичних обставин справи, судді необхідно 

встановити нормативну основу для прийняття судового рішення, тобто 

визначити ті норми права, на підставі яких можна та потрібно врегулювати 

правовідносини між учасниками судового процесу, вийшовши за межі 

суб’єктивного. Поклавши певні норми права в основу рішення по справі, 

суд повинен обґрунтувати та роз’яснити учасникам судового процесу чому 

справа вирішена саме таким чином. Адже відповідно до практики, яка 

відображає принцип належного здійснення правосуддя, судові рішення 

мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони ґрунтуються. 

Тобто рішення по справі повинно бути достатньо аргументованим. Межі 

такого обов’язку, як зазначено у рішенні Європейського суду з прав 

людини у справі «Руїз Торійа проти Іспанії» (Ruiz Torija et Hiro Balani c. 
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Espagne), можуть різнитися залежно від природи рішення та мають 

оцінюватись зважаючи на обставини кожної справи [128].  

Варто також зазначити, що застосування права, в тому числі й судом, 

може бути визнано належним, лише коли воно є законним, обґрунтованим, 

доцільним та ефективним. При цьому, як відомо, законність та доцільність, 

під якими необхідно розуміти справедливість, можуть не співпадати [51]. 

Адже, застосування норми права судом, дотримуючись лише її 

буквального змісту та не вникаючи в сучасний зміст соціально-правової 

ситуації, може вважатись дисфункцією судового правозастосування [120, 

с. 14]. У Стародавньому Римі з цього приводу говорили, що занадто точне 

виконання приписів закону здатне породити найвищу несправедливість 

(summum jus, summa injuria). 

 Як вказує Максимов С.І., право не існує в готовому вигляді в законі, 

з якого його можна безпосередньо отримати. Суддя пов’язаний законом, 

проте закон має бути співвіднесений з визнаними у даному суспільстві 

принципами справедливості і з природою речей, тобто справедливістю у 

конкретній ситуації [129, с. 186].  

У своїй праці Ф.Регельсбергер зазначав, що за ідеальною позицією, 

всі життєві відносини, що перебувають під пануванням права, отримують 

юридичний характер одразу після свого виникнення, тобто вони відразу 

охоплюються приписами права, що діють у той момент і в тому місці, та 

регулюються ними. Коли ж справа доходить до спору, суддя досліджує 

очевидно наявні юридичні властивості відношення та виражає результат 

такого дослідження у постановленому рішенні. Однак, узагальнюючий та 

абстрактний припис права може визначити наперед образ індивідуального 

життєвого правовідношення тільки до певної міри, в одному випадку 

більше, в іншому – менше, однак ці відносини залишаються переданими в 

розпорядження судді, який застосовує право, і норма закону іноді 
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окреслює лише слабкі контури відносин, що підпадають під її дію. Таким 

чином, завдання судді не легке. Для того, щоб розпізнати, що повинно 

бути визнаним правом, суддя повинен пройти той самий важкий шлях, 

який йому би довелось пройти в тому випадку, якби він вперше на суді 

регулював дані життєві відносини на основі існуючих приписів права [130, 

с. 123, 124]. 

Варто зазначити, що вирішення справи, переданої на розгляд суду, 

часто відбувається не лише на основі діючого права – розуміння чинного 

закону (de lege lata), а й з точки зору правового припущення про те, яким 

повинен бути закон для врегулювання відповідних правовідносин (de lege 

ferenda). Можна стверджувати, що більшість суддів спершу приймають 

соціально бажане та справедливе на їхню думку рішення, після чого 

обґрунтовують його за допомогою відповідних фактів та аргументів. Так, 

суддя спершу інтуїтивно вибудовує у своїй свідомості образ бажаного 

права, а вже потім обґрунтовує у якості судового рішення за допомогою 

норм діючого права, акцентуючи увагу на тих чи інших подіях, фактах, 

доказах, інтерпретуючи норми права в контексті визначеної справи [51]. 

Саме тому, сутність підготовки фахівця у галузі права, зокрема судді, 

не повинна зводитись лише до вивчення тих норм, що чинні сьогодні. 

Набагато важливішим для нього є розуміння структурного зв’язку норм, 

термінів, якими вони оперують, способів, якими користуються для фіксації 

норм та їх погодження між собою [131, с. 19]. 

Вирішення справи судом в кожному випадку завершується 

створенням індивідуалізованого правового припису. Так, Скакун О.Ф. 

вважає, що метою застосування норм права є винесення індивідуально-

конкретних державно-владних правових актів [132, с. 356]. Водночас, на 

думку Макаренко О.Ю., правозастосовчу практику можна розглядати як 

здійснення уповноваженими суб’єктами в межах своєї компетенції 
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управлінського процесу втілення в конкретних суспільних відносинах 

правових норм шляхом підготовки та видання індивідуалізованих 

правових приписів [133, с. 48].  

У літературі визначається, що за особливостями встановлення 

юридичної основи справи правозастосування може бути типовим, коли 

наявна закріплена в законодавстві норма права, на підставі якої може бути 

вирішена справа, і нетиповим, тобто правозастосування, коли суб’єкт 

правозастосування повинен самостійно із орієнтацією на волевиявлення 

законодавця з аналогічних питань чи без такої – вивести юридичну основу 

вирішення справи [134, с. 158]. Так, правозастосування з одночасною 

конкретизацією правових норм Рафіков Р.Р. відносить до атипової моделі 

судового правозастосування [120, с. 15].  

У своїй науковій роботі Шмельова Г.Г. зазначила, що для 

правильного і ефективного застосування і реалізації найбільш загальних і 

абстрактних норм необхідно виявити їх зв’язок з фактичною дійсністю, 

оскільки індивідуальний припис як модель поведінки формулюється саме в 

процесі правозастосування, що свідчить також і про відповідну 

конкретизацію в цьому процесі [4, с. 10]. 

Варто зазначити, що конкретизація у судовому правозастосуванні 

займає особливе місце. 

Пов’язаний законодавчо встановленими строками вирішення справи, 

як однією з гарантій права особи на справедливий суд, суддя, у разі 

виявлення в ході її розгляду відсутності ефективного, дієвого нормативно-

правового регулятора суспільних відносин закріпленого на законодавчому 

рівні, позбавлений можливості чекати на належне їх врегулювання 

законодавцем. В той же час, з огляду на один із основоположних, визнаних 

у світі принципів юридичної практики, суд не вправі відмовити особі у 

вирішенні справи з мотивів відсутності, неповноти, нечіткості, 
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суперечливості законодавства, що регулює спірні правовідносини, 

наявності прогалин чи колізій у законодавстві, невизначеності чи 

багатозначності законодавчих норм.  

Водночас, надмірна формалізація суспільних відносин може 

призвести до того, що зростання кількості нормативно-правових приписів 

не свідчитиме про їх належне врегулювання на законодавчому рівні та не 

гарантуватиме можливості особи реалізувати своє суб’єктивне право чи 

здійснити юридичний обов’язок на підставі закріплених у них норм. 

Барсукова В.М. вважає, що прийняття комплексних нормативно-правових 

актів зумовлено прагненням законодавця забезпечити вичерпну 

регламентацію усіх можливих відносин, що в свою чергу часто веде до 

дублювання положень, колізій між нормами різних законодавчих актів, 

конкуренції юридичних норм [135, с. 130].  

Водночас, в процесі розгляду справи суд може здійснити 

правозастосовчу конкретизацію – адаптувати зміст норми права до 

конкретних обставин, оптимізувати її для використання за реально 

існуючих умов, та вирішити справу по суті на основі конкретизуючого 

припису. Враховуючи вищенаведене, більшість вчених поділяють думку 

про те, що конкретизація у судовому правозастосуванні є необхідною.  

Варто зазначити, що окремі норми права зумисно об’єктивовані 

законодавцем у абстрактних нормативно-правових приписах. Таким 

чином, законодавець, свідомо відмовляючись від повного, всестороннього 

регулювання певних відносин на користь стабільності законодавства, 

надає можливість суб’єкту правозастосування, зокрема суду, 

конкретизувати загальні вимоги закону залежно від обставин, що склались, 

та практики [12, c. 6]. 

Зокрема, Недбайло П.О. вказував на те, що конкретизація правових 

норм завжди і у всіх випадках проводиться у зв’язку з реальними 



73 

 

 

 

 

юридично значимими фактами їх застосування, так як норма фіксує лише 

типове і не може охопити всіх особливостей окремого випадку, всіх умов її 

використання. На його думку, конкретизацією норми є її наближення до 

умов застосування, з метою зробити правильні висновки для даних фактів 

життя, встановити можливість її застосування до цих фактів в даних 

конкретних умовах місця і часу [53, c. 492-493]. Схожої позиції 

притримується й Овчинніков О.І., який переконаний в тому, що 

конкретизація потрібна та відбувається завжди, коли відбувається 

співставлення питань «права» і «факту», належного та існуючого, норми і 

казусу [52, c. 102]. 

Саме тому в науковій та практичній діяльності потрібно пам’ятати 

про те, що конкретизація можлива лише тоді, коли існує відношення 

«загальне – особливе – одиничне», «абстрактне – конкретне». В інших 

випадках, як наголошується в літературі, конкретизація є методологічно 

необґрунтованою [50], адже поняття «конкретне» набуває змісту лише у 

поєднанні (протиставленні) з поняттям «абстрактне» [41, c. 123]. 

Водночас, існує ряд загальних норм права, які просто не можуть бути 

конкретизовані законодавцем в процесі створення та подальшої 

об’єктивації зважаючи на специфіку предмета регулювання, відсутність 

можливості формалізувати ознаки суспільних відносин, що динамічно 

розвиваються, змінюються та багатоманітні у своїх проявах.  

Це, серед іншого, пояснюється також тим, що умови, в яких 

приймається та чи інша юридична норма, можуть не повністю відповідати 

тим умовам, в яких її належатиме застосовувати. Може трапитись так, що 

ціль, про яку йшлось при прийнятті законодавчого акту, не мати 

відношення до його актуального застосування [56, с. 9]. Окрім того, 

оновлюється і змінюється значення слів, понять та категорій, якими 

наповнена норма. Також, не слід забувати, що норми права перебувають у 
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тісній взаємодії, є взаємообумовленими та часто передбачають їх 

застосування в комплексі. Існують випадки, в яких правовідносини не 

просто регулюються нормами різних інститутів, але й різних галузей 

права. В таких випадках законодавець може лише створити своєрідну 

модель, в якій міститиметься бажаний алгоритм врегулювання суспільних 

відносин. Як зазначає Мамай Є.О., основною ціллю правотворчості є 

створення норм права, абстрактних (ідеальних) юридичних моделей 

поведінки суб’єктів [119, с. 29], однак право наповнити їх фактичним 

змістом з врахуванням обставин об’єктивної дійсності, таким чином, 

опосередковано, без спеціальної вказівки в законі, надається суду. 

Ймовірно тому науковці пропонують конкретизацію у власному, 

вузькому значенні трактувати як надану правотворцем можливість 

наповнити поняття, що використовуються в законі, змістом відповідно до 

конкретної ситуації [136, c. 21]. 

У судовій практиці Республіки Казахстан наводиться приклад 

правозастосовчої конкретизації у діяльності колегії з цивільних справ 

Західно-Казахстанського обласного суду, яким при прийнятті рішення 

інтерпретовано поняття «особа, що навчається». При вирішенні справи суд 

першої інстанції відніс до таких осіб лише студентів, виключаючи, таким 

чином, із цього поняття школярів. Правильність такої конкретизації та 

правомірність отриманого висновку, покладеного в основу судового 

рішення, поставлено вищестоящим судом під сумнів. У відповідності до 

статті 72 Житлововго кодексу Республіки Казахстан, житлове приміщення 

зберігається за громадянами у випадку виїзду на навчання на весь строк 

такого навчання [137]. Так, Колегією з цивільних справ Верховного Суду 

Республіки Казахстан, при скасуванні вказаного судового рішення, також 

здійснено конкретизацію та зазначено, що висновки колегії про те, що 

згідно зі статтею 72 Житлового кодексу право на житлову площу 
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зберігається на час навчання лише за студентами, а не за школярами в тому 

числі, не заснований на законі та не слідує із матеріалів справи. Відтак, суд 

прийшов до висновку, що в даному законі не вказано, про яке саме 

навчання йде мова, у школі чи в інституті, в аспірантурі тощо. А тому, під 

навчанням слід розуміти усі види навчання, протягом якого, власне, й 

зберігається право громадянина на житлову площу [138]. Варто також 

зазначити, що по відношенню до вказаної справи рішення Верховного 

Суду Республіки Казахстан прийнято зі здійсненням правозастосовчої 

конкретизації. Водночас, правила розуміння понять «навчання» та «особа, 

що навчається», зафіксовані у ньому, можуть застосуватитись іншими 

судами при вирішенні схожих справ, відтак, вказані положення можна 

вважати також і прикладом судової правотлумачної конкретизації, про яку 

детальніше йтиметься далі. 

Особливо виразно надане законодавцем право суду наповнити норму 

права змістом проявляється при застосуванні норм, що містять оціночні 

поняття. Оціночні поняття, будучи в цілому абстрактними, дають 

можливість законодавцю включити в сферу правового регулювання велику 

кількість явищ, предметів, станів, що відрізняються різними емпіричними 

властивостями. Поряд із іншими правовими засобами, завдяки оціночним 

поняттям досягається повнота та гнучкість правового регулювання, 

забезпечується стабільність законодавства. У своїй науковій праці Косович 

В.М. зазначає, що властивості оціночних понять створюють умови для 

індивідуального підходу суб’єкта застосування права до кожного випадку. 

Право конкретизувати закріплену в оціночній нормі соціальну значущість, 

що може мати різне вираження у конкретних правовідносинах, 

прерогатива суб’єктів правозастосування. Визначення соціальної 

значущості обставин справи та їх зіставлення із значущістю, визначеною 

правовою нормою, власне і є процесом оцінювання [139].  
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Для прикладу, розглянемо закріплену в частині третій статті 551 

Цивільного кодексу України норму права, відповідно до якої розмір 

неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно 

перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають 

істотне значення [140]. Аналогічні положення зафіксовані й у пункті 

третьому частини першої статті 83 Господарського процесуального 

кодексу України, в якому передбачено право суду зменшувати у 

виняткових випадках розмір неустойки (штрафу, пені), яка підлягає 

стягненню зі сторони, що порушила зобов’язання [141]. 

Таким чином, кожного разу вирішуючи питання про можливість 

зменшення суми неустойки, заявленої до стягнення, суд повинен не лише 

оцінити обставини справи, з якими пов’язується можливість вчинення 

таких дій, але й обґрунтувати їх істотне значення в контексті визначеної 

справи, а відтак – конкретизувати зазначену норму права. Водночас, 

можливі варіанти конкретизації в процесі правозастосування наведені у 

Постановах Пленумів вищих спеціалізованих судів країни. 

Так, Пленумом Вищого спеціалізованого суду Україні з розгляду 

цивільних і кримінальних справ у пункті 27 Постанови від 30 березня 2012 

року №5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні 

спорів, що виникають із кредитних правовідносин» роз’яснено, що 

істотними обставинами в розумінні частини третьої статті 551 Цивільного 

кодексу України можна вважати, зокрема, ступінь виконання зобов’язання 

боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов’язанні; не 

лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу 

(наприклад, відсутність негативних наслідків для позивача через 

прострочення виконання зобов’язання) [142]. Водночас, Пленумом Вищого 

господарського суду України у пункті 3.17.4 Постанови від 26 грудня 2011 

року №18 «Про деякі питання практики застосування Господарського 
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процесуального кодексу України судами першої інстанції» зазначено, що 

вирішуючи, в тому числі й з власної ініціативи, питання про зменшення 

розміру неустойки (штрафу, пені), яка підлягає стягненню зі сторони, що 

порушила зобов’язання, господарський суд повинен об’єктивно оцінити, 

чи є даний випадок винятковим, виходячи з інтересів сторін, які 

заслуговують на увагу, ступеню виконання зобов’язання, причини 

(причин) неналежного виконання або невиконання зобов’язання, 

незначності прострочення виконання, наслідків порушення зобов’язання, 

невідповідності розміру стягуваної неустойки (штрафу, пені) таким 

наслідкам, поведінки винної сторони (в тому числі вжиття чи невжиття 

нею заходів до виконання зобов’язання, негайне добровільне усунення нею 

порушення та його наслідків) тощо. У зазначеній нормі Господарського 

процесуального кодексу України йдеться про можливість зменшення 

розміру саме неустойки (штрафу, пені), а тому вона не може 

застосовуватися у вирішенні спорів, пов’язаних з відшкодуванням сум 

збитків та шкоди (стаття 22, глава 82 Цивільного кодексу України [140]). 

Крім того, ця процесуальна норма може застосовуватись виключно у 

взаємозв’язку (сукупності) з нормою права матеріального, яка передбачає 

можливість зменшення розміру неустойки (штрафу, пені), а саме частиною 

третьою статті 551 Цивільного кодексу України [140] і статтею 233 

Господарського кодексу України [143]. Якщо відповідні санкції 

застосовуються не у зв’язку з порушенням зобов’язання, а з інших 

передбачених законом підстав (наприклад, за порушення вимог 

конкурентного законодавства), їх розмір не може бути зменшено судом 

[144].  

На думку Пітецького В.В., повнота конкретизації оціночного 

поняття, а також способи її нормативного закріплення, залежать від 

широти правових наслідків, що пов’язуються законом з тим чи іншим 
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оціночним поняттям, видом цього поняття, частотою застосування норм, 

що містять таке поняття [145, с. 12]. 

Водночас, Гончаров В.В. звертає увагу на те, що поняттям, що їх 

вживає законодавець в текстах нормативних актів, як правило, 

притаманний своєрідний змістовний інтервал, крайніми точками якого 

виступають, з одного боку, абсолютно-визначені поняття та з іншого – 

оціночні. Чим ближче певний вираз у цьому інтервалі стоїть до оціночних 

понять, тим сильнішим є вплив на нього функціонального контексту [146, 

с. 274]. 

Водночас, варто зазначити, що іноді у законодавстві міститься 

імперативна вказівка на необхідність здійснення правозастосовчої 

конкретизації судом. Так, для прикладу, відповідно до пункту першого 

статті 395 Цивільного кодексу Російської Федерації, за користування 

чужими грошовими коштами внаслідок їх протиправного утримання, 

ухилення від повернення чи іншого прострочення оплати, або 

необґрунтованого отримання чи збереження за рахунок іншої особи, до 

сплати підлягають процети на суму цих грошових засобів. Розмір вказаних 

процентів визначається на основі облікової ставки банківського процента в 

місці знаходження відповідача. Водночас, вказаною статтею передбачено, 

що при стягненні заборгованості у судовому порядку суд може задоволити 

вимоги кредитора, виходячи із облікової ставки банківського процента на 

день подання позову чи на день винесення рішення по справі [147]. Відтак, 

законодавцем надано суду можливість діяти на власний розсуд, обравши 

один із визначених ним варіантів обчислення облікової ставки 

банківського процента та конкретизувавши норму, виходячи із фактичних 

обставин справи. Водночас, у своєму рішенні суд повинен не лише 

конкретно зазначити, яку облікову ставку банківського проценту взято ним 

за основу для проведення відповідних нарахувань, але й чітко зазначити 
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обставини, які прийнято ним до уваги при здійсненні такого вибору. В 

іншому випадку, відсутність аргументації зробить рішення суду 

недостатньо зрозумілим для учасників судового процесу, що в свою чергу 

ставитиме питання про забезпечення останнім права на справедливий суд. 

Таким чином, щоразу при застосуванні вказаної норми цивільного 

законодавства, суд формально уповноважений на здійснення 

правозастосовчої конкретизації. Слід зазначити, що в червні 2015 року 

вказану законодавчу норму викладено в новій редакції. Зокрема 

встановлено, що розмір процентів визначається існуючими в місці 

проживання кредитора чи, якщо кредитором є юридична особа, в місці 

його знаходження, опублікованими Банком Росії та такими що мали місце 

у відповідні періоди, середніми ставками банківського проценту по 

вкладам фізичних осіб [147]. Проте, аналізуючи судову практику, А. 

Сковпень зазначає, що суди часто відмовляються від застосування нової 

редакції статті 395 Цивільного кодексу Російської Федерації, 

обґрунтовуючи це відсутністю відомостей про середні ставки банківського 

процента або ж посилаючись на те, що такі дані сторонами у справі не 

надано, та, відповідно, застосовують при проведенні відповідних 

нарахувань ставку рефінансування (Рішення арбітражного суду 

Мурманської області від 11 червня 2015 року по справі №A42-1670/2015; 

Рішення арбітражного суду Архангельської області від 9 червня 2015 року 

по справі №А054009/2015) або й зовсім відмовляють у задоволенні 

позовних вимог (Рішення арбітражного суду Республіки Бурятія від 8 

червня 2015 року по справі №A10-1093/2015). У випадку ж використання 

середньої ставки банківського процента по вкладах фізичних осіб при 

задоволенні позовних вимог у відповідній частині, ані ставка, ні порядок 

розрахунків не вказуються [148]. Видається, що за таких обставин, в 

умовах зміни законодавства, уникаючи здійснення правоконкретизації в 
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процесі розгляду та вирішення судової справи, суд ставить під сумнів 

законність та легітимність судового рішення зважаючи на відсутність 

аргументації та належного обґрунтування.  

Залоіло М.В. вказує на те, що значення конкретизації полягає в 

наближенні норми до конкретних життєвих обставин, умов її застосування 

для того, щоб зробити правильний висновок та встановити можливість чи 

не можливість використання її в конкретних умовах місця та часу, й 

вважає конкретизацію властивістю правового регулювання, визначаючи її 

як особливий, об’єктивно необхідний процес, який зумовлений такими 

ознаками права як його невизначеність та абстрактність змісту [149, c. 105, 

110].  

Висловлюється також думка про те, що така об’єктивна властивість 

правового регулювання сприяє переходу до визначеності юридичного 

припису, а також норми права, у зв’язку із появою юридичного факту, 

внаслідок чого з’являється визначений індивідуальний правовий регулятор 

[38, c. 59].  

Враховуючи вищенаведене, слід зазначити, що підставою для 

здійснення судом правозастосовчої конкретизації є абстрактність норми 

права, якою врегульовані певні правовідносини, правова невизначеність її 

змісту, відсутність ефективного та дієвого нормативного регулятора 

суспільних відносин, і, як наслідок, неможливість вирішити справу по суті, 

безпосередньо використовуючи нормативно-правовий припис, в якому 

вона об’єктивована. 

В той же час, Сєнякін І.М. вважає, що суть конкретизації полягає в 

уточненні та деталізації юридичних обставин, з’ясуванні їх специфіки, 

максимального наближення до цілей правозастосування, виокремленні 

індивідуального правового веління із загальних приписів законодавства 

[55, с. 165]. Черданцев О.Ф. підкреслює, що конкретизація в 
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правозастосуванні полягає в індивідуалізації, під якою розуміє 

переведення загального і абстрактного веління норми права у веління 

індивідуального характеру, що має відношення до індивідуальних 

(одиничних), персоніфіковано-визначених суб’єктів як учасників 

конкретних відносин, що діють у конкретній ситуації [150, с. 16].  

Схожу думку висловлює й Поляков А.В., зазначаючи, що 

конкретизація служить переведенню найбільш загальних правових 

приписів на більш конкретний рівень, аж до індивідуальних норм, судових 

рішень [42, с. 117], а Залоіло М.В. зазначає, що правозастосовча 

конкретизація здійснюється компетентними державними органами та 

фактично створює загальне правило застосування юридичної норми у 

відповідних конкретних життєвих обставинах [6, с. 18].  

Так, конкретизація норм права судами можлива лише у зв’язку із 

застосуванням їх на практиці там, де в межах загальних норм певні правові 

установки відсутні і, як наслідок, не може бути й мови про застосування 

права в строгому його розумінні [12, с. 6]. Саме по собі звернення до суду 

передбачає відсутність у особи можливості здійснити безпосереднє 

врегулювання певних відносин, в тому числі й на підставі норм діючого 

права.  

Правозастосовчу конкретизацію можна визначити як об’єктивно 

зумовлену, здійснювану в цілях забезпечення втілення правових норм в 

життя, закономірну діяльність компетентних державних та інших 

уповноважених органів по встановленню індивідуальних конкретних 

велінь, а також по створенню індивідуальних правоконкретизуючих 

положень [4, c. 75]. 

Важливо зазначити, що суддя осмислює норму не в абстракції, а 

завжди в контексті визначених фактичних обставин того чи іншого казусу 

[52, с. 103] та відштовхується при конкретизації від практичних потреб 
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[151]. Так, правозастосовча конкретизація завжди пов’язана із 

необхідністю врегулювати правовідносини між учасниками судового 

процесу. 

Враховуючи вищенаведене, метою здійснення судової 

правозастосовчої конкретизації можна вважати досягнення точності, 

повноти та максимальної правової визначеності норми (принципу) права, 

можливість врегулювання суспільних відносин застосувавши 

конкретизуючий припис, у якому вона об’єктивована. 

Варто зазначити, що суб’єктом здійснення судової правозастосовчої 

конкретизації є суб’єкт безпосереднього судового правозастосування, 

особа покликана здійснювати правосуддя, тобто професійний суддя, у 

проваджені якого перебуває справа, що потребує вирішення, чи колегія 

суддів за умови колегіального розгляду справи у разі, якщо це передбачено 

процесуальним законодавством. 

Водночас, у цьому контексті варто зазначити, що законодавством 

різних країн передбачено випадки, за яких правосуддя залежить не лише 

від діяльності професійного судді, а й від волі інших осіб, уповноважених 

за певних обставин на вирішення справи, до яких, зокрема, відносяться 

присяжні та народні засідателі. Відтак, постає питання чи здійснюється 

ними правозастосовча конкретизація в ході розгляду справи. 

Видається, що відповідь очевидна. Висновок присяжних про вину чи 

невинуватість підсудного (вердикт), або ж вирішення справи народними 

засідателями, ґрунтується на загальних уявленнях про мораль та 

справедливість. Вони не дають діям особи юридичної оцінки та не 

застосовують нормативно-правові приписи для вирішення справи по суті. 

Окрім цього, їхня діяльність не є професійною. Врегулювання суспільних 

відносин на основі рішення таких осіб здійснює суд, який за необхідності 

конкретизує необхідну для цього норму та об’єктивує її у своєму рішенні. 
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Саме тому якість судового правозастосування та ефективність 

правового регулювання суспільних відносин на підставі судового рішення 

прямо залежні від юридичної обізнаності суб’єкта правоконкретизації, 

його кваліфікації, добросовісності та об’єктивності.  

Варто зазначити, що правозастосовча конкретизація можлива на 

будь-якому етапі судового провадження по справі та здійснюється, як 

правило, поза межами судових засідань, коли суддя, аналізуючи обставини 

справи, не лише шукає можливі шляхи її вирішення, а й належного 

обґрунтування прийнятого ним рішення. 

Результатом здійснення судової правозастосовчої конкретизації має 

стати припис, що фіксує конкретизуючу норму – чітку визначену схему 

(модель) поведінки учасників судового процесу, що створена на основі 

норми, що конкретизується, та дозволяє врегулювати правовідносини між 

ними у встановлених нею межах із врахуванням особливостей об’єктивної 

реальності.  

Зважаючи на те, що такий припис є фактично підґрунтям для 

вирішення справи та створення індивідуалізованого припису, 

обов’язкового для виконання персоніфікованими суб’єктами, необхідно, 

щоб зафіксована у ньому модель виключала дво- чи багатозначне, 

альтернативне трактування. Зокрема Подорожна Т.С. зазначає, що процес 

застосування норм права зумовлений розумінням їхнього змісту, що 

викликано самою природою права, ефективність застосування якого 

залежить від максимально точного викладення правових приписів [152, с. 

149]. 

З огляду на вищенаведене важливо, щоб правоконкретизуючі 

положення з точки зору мови, логіки та текстової графіки, не були 

невизначеним, аморфним. Відтак наголошується, що при створенні акта 
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застосування права вимоги конкретизації – ясність, точність, логічна 

залежність – повинні використовуватись повною мірою [38, с. 67].  

В той же час варто зазначити, що рішенням суду, що засноване на 

приписі, яким конкретизовано правовідносини із недостатньо 

врегулюваним змістом, не встановлюються нові суб’єктивні права та не 

покладаються на осіб такі юридичні обов’язки, які б не належали 

учасникам судового процесу до моменту звернення в суд, не здійснюється 

перетворення одних прав та обов’язків учасників судового процесу в інші. 

Просто, у своїй більшості законодавчі норми, якщо вони не містять 

казуїстичних положень, конкретних описів та цифр, потребують 

уточнення, оскільки в них, таким чином, відсутній точний опис 

нормативної структури, яка здатна послужити формою даної, визначеної 

соціальної діяльності в умовах інтеракції її суб’єктів [107, с. 286].  

Зокрема, у свої науковій праці Тімашев Н.С. зазначав, що відповідно 

до теорії ймовірності, варіативні фактори нейтралізують один одного, і 

дійсна поведінка особи є, загалом, визначеною чимось сталим, а саме, 

шаблонами поведінки, встановленими судами та адміністративними 

органами. Водночас, співвідношення формальних правил поведінки та 

правил, встановлених рішенням суду, не може вважатись невідповідністю, 

але конкретизацією. Водночас, кожна конкретизація може розумітись як 

наближення до цілі, яку необхідно досягти [153, с. 318]. 

Як вже зазначалось, конкретизація дозволяє конкретизувати права та 

обов’язки осіб, якщо вони прямо не встановленні імеративними чи 

диспозитивними нормами, або ж якщо їх зміст перешкоджає 

безпосередньому використанню нормативно-правового припису, у якому 

вони об’єктивовані, для врегулювання правовідносин, вирішення 

правового конфлікту чи спору. Так, правозастосовча конкретизація 

здійснюєтья судом у тих випадках, коли рішенням суду затверджуються 
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умови договору між сторонами, у разі неможливості останніх досягти 

згоди щодо змісту положень, які повинні ним встановлюватися. 

Для прикладу, у вітчизняному законодавстві необхідність укладення 

договору на подачу води з комунального водопроводу та приймання 

стічних вод до каналізаційної мережі визначена законом. Зважаючи на 

зміну законодавства з часу укладення такого договору між сторонами, 

Мале приватне підприємство звернулось до суду із позовом про внесення 

змін до договору шляхом його викладення у новій редакції, зважаючи на 

те, що Відповідач – Комунальне підприємство, що здійснює 

водопостачання, відмовлялось від вчинення таких дій. Проте, в ході 

судового процесу Відповідачем запропоновано свій проект договору, 

відмінний від наданого Позивачем. Проаналізувавши запропоновані 

сторонами проекти договору у їх системному зв’язку із нормами чинного 

законодавства, судом прийнято рішення по справі та затверджено 

додактову угоду, якою раніше укладений між сторонами договір викладено 

у новій редації, яку, фактично, розроблено судом на основі 

запропонованих сторонами проектів, в тому числі й конкретизуючи окремі 

положення законодавства [154].  

Зокрема, в частині встановлення прав та обов’язків, в редакції змін 

до договору Позивача, закріплено положення, якими встановлюється 

обов’язок відповідача «забезпечити належний технічний стан та 

обслуговування мереж», а також «своєчасний ремонт (відновлення) 

мереж» та передбачено нормативно-правові акти, якими визначається 

порядок проведення такого ремонту (підпункти 2.1.2 та 2.1.3). В пункті 3 

обгрунтування Відповідача зазначено, що вказані пункти в редакції 

Малого приватного підприємства відповідають пункту 2.1.4. 

запропонованого ними проекту змін до договору, у якому зазначено, що 

Комунальне підприємство зобов’язане «обслуговувати лише ті мережі, 
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споруди та обладнання на них, які перебувають у нього на балансі» та 

вказано яким чином визначається їх балансова належність. Таке 

застереження видається обгрутованим з огляду на те, що Відповідач не 

може відповідати за технічний стан об’єктів, які знаходяться у власності 

інших осіб.  

З метою дотримання принципу нормативної економії, а також 

враховуючи те, що законодавство, яким регулюються зазначені положення 

може змінюватись, суд прийшов до висновку за доцільне вказані пункти 

об’єднати і викласти в такій редакції: «Комунальне підприємство 

зобов’язується забезпечити належний технічний стан та обслуговування 

мереж, споруд та обладнання, які знаходяться до точки розподілу, в якій 

відбувається передача послуг від Комуналнього підприємства Абоненту та 

перебувають у нього на балансі, в тому числі їх своєчасний ремонт 

(відновлення), згідно вимог чинного законодавства. Балансова належність 

вказаних об’єктів визначається відповідно до чинного законодавства». 

Також в пункті 5.6. проекту договору Відповідача, який є частиною 

розділу про відповідальність сторін, визначено, що «сторони звільняються 

від виконання своїх обов’язків при виникненні непереборних 

(форсмажорних) обставин, які не залежать від волі сторін» та наводить 

приклад таких обставин. За змістом він відповідає п.8.1. проекту договору 

Позивача, який, в свою чергу, пропонує закріпити регулювання даного 

питання в окремому розділі, де, серед іншого, закріплюватиметься 

визначення форс-мажорних обставин, порядок підтвердження настання 

таких події та відповідні наслідки для контрагентів (підпункти 8.2. та 8.3.). 

Суд звернув увагу сторін на те, що в Цивільному та Господарському 

кодексах України не закріплено поняття форс-мажорних обставин, 

натомість підставою для звільнення від відповідальності є випадок або дія 

непереборної сили, як зазначено, зокрема, у статті 617 Цивільного кодексу 
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України. У цій же статті законодавець зауважує, що не вважається 

випадком, зокрема, недодержання своїх обов’язків контрагентом 

боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання 

зобов’язання, відсутність у боржника необхідних коштів [140]. У частині 

другій статті 218 Господарського кодексу України зазначено, що у разі 

якщо інше не передбачено законом або договором, суб’єкт 

господарювання за порушення господарського зобов’язання несе 

господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне 

виконання зобов’язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної 

сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов 

здійснення господарської діяльності. Не вважаються такими обставинами, 

зокрема, порушення зобов’язань контрагентами правопорушника, 

відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів, 

відсутність у боржника необхідних коштів. В частині четвертій статті 219 

цього ж Кодексу вказано, що сторони зобов’язання можуть передбачити 

певні обставини, які через надзвичайний характер цих обставин є 

підставою для звільнення їх від господарської відповідальності у випадку 

порушення зобов’язання через дані обставини, а також порядок 

засвідчення факту виникнення таких обставин [143]. У листі Вищого 

господарського суду України №01-2.2/279 від 09 вересня 2001 року 

конкретизовано значення законодавчо зафіксованих понять «форс-мажор» 

та «непереборна сила», зазначивши, що вони не є тотожними, оскільки 

категорія непереборної сили включає в себе лише стихійні природні 

явища, у той час коли категорія форс-мажору охоплює лише виключні 

події суспільного життя, які сторони на диспозитивних підставах 

визначають в договорі як право на звільнення від подальшого виконання 

зобов’язань. Спільним для цих понять є лише те, що ці обставини 

знаходяться поза контролем учасників правовідносин [155]. 
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Так, у спеціальному законодавстві дається визначення поняття форс-

мажорних обставин. Зокрема, з аналізу пункту 1 Правил користування 

електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, №28 від 31 липня 1996 року, в редакції постанови №910 від 17 

жовтня 2005 року, слідує, що форс-мажор має ознаки непереборної сили та 

включає три окремі групи: природні явища, обставини суспільного 

характеру та юридичні факти [156]. 

Враховуючи вищенаведене, суд затвердив наступний розділ в такій 

редакції: «8. Порядок звільнення від відповідальності. 8.1. Сторони 

звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання 

зобов’язань за цим Договором, якщо воно є наслідком дії непереборної 

сили чи форс-мажорних обставин. 8.2. До обставин, що виключать 

відповідальність сторін, належать: - надзвичайна і непереборна за наявних 

умов сила, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами 

чи стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, 

землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту тощо); - непередбачені 

ситуації соціального характеру (форс-мажор), що виникли незалежно від 

дій сторін Договору (війна, терористичний акт, масові заворушення, 

протиправні дії третіх осіб тощо); - умови, регламентовані відповідними 

органами виконавчої влади, а також пов’язані з ліквідацією наслідків, 

викликаних винятковими погодними умовами та/або форс-мажором. 8.3 

Настання вказаних у п.8.2 подій підтверджується висновками 

уповноважених органів. Виконання зобов’язань відкладається на строк їх 

дії/тривалості», конкретизувавши законодавчо зафіксовані положення 

щодо звільнення сторін від відповідальності за порушення умов договору 

за визначених обставин. 
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В літературі зазначається, що призначення конкретизації правових 

норм в процесі застосування норм права полягає в тому, що суб’єкт 

застосування норми права приходить до кінцевого результату шляхом її 

логічного перетворення, не порушуючи межі загальної норми права, тобто 

аналізуючи зміст абстрактної норми із використанням правил формальної 

логіки та подальшим формулюванням умовиводу, моделюванням умов 

його реалізації [3, с. 13]. 

Відтак, суть судової правозастосовчої конкретизації полягає у 

з’ясуванні та чіткому визначенні прав та обов’язків осіб, що встановлені 

законом в загальному вигляді, але їх обсяг нормативно не визначений, 

відтак вони не можуть бути реалізованими та здійсненими безпосередньо 

при реалізації нормативно-правового припису. За таких обставин суд, як 

уповноважений суб’єкт, може, використовуючи результати 

правозастосовчої конкретизації, постановити індивідуальну норму та 

вирішити справу по суті, врегулювавши суспільні відносини. 

Як зазначає Кац А.К., лише внаслідок кропіткої праці зі збирання та 

дослідження доказів суд має можливість встановити факти та прийняти 

рішення настільки індивідуального характеру, що воно зазвичай не 

повторюється у схожих справах, оскільки немає тотожності обставин, що 

впливають на конкретизацію правовідносин [100].  

Відтак, можна констатувати, що судова правозастосовча 

конкретизація також відіграє особливе значення в процесі аргументування 

судового рішення. Під юридичною аргументацією пропонують розуміти 

діяльність, що здійснюється в межах правовідносин у зв’язку із 

конкретною юридичною ситуацією, та полягає в приведенні правових 

доказів, які, після оцінювання їх адресатом – правовою аудиторією, 

можуть призвести до правового результату, очікуваного зі сторони 

аргументатора [157, с. 64]. 
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Зважаючи на це, результат судової правозастосовчої конкретизації – 

конкретизуючий припис, що закріплює норму права, яка характеризується 

точністю, повнотою й максимальною правовою визначеністю змісту за 

визначених обставин справи, та яку покладено в основу вирішення справи, 

має бути зрозумілим для всіх учасників судового процесу, а також осіб, 

для яких таке рішення становить певний інтерес, і таке розуміння має бути 

однозначним. Такий припис, як правило, повинен міститися у 

мотивовульній частині судового рішення. 

Враховуючи вищенаведене, слід зазначити що судовій 

правозастосовчій конкретизації притаманні як загальні ознаки 

правоконкретизуючої діяльності, виділені вище, так і певні особливості, 

зокрема: 

- вона здійснюється професійним суддею (суддями), у проваджені 

якого перебуває справа, в процесі її розгляду та вирішення;  

- зумовлюється необхідністю передати точний, повний зміст 

принципу, норми права, досягти правової визначеності у контексті 

визначених обставин справи; 

- результати фіксуються в конкретизуючому приписі, що 

об’єктивується в судовому рішенні;  

- створює підґрунтя для вирішення справи по суті, реалізації 

інтересів осіб, що беруть участь у справі. 

Отже, судова правозастосовча конкретизація – це спрямована на 

відображення в конкретизуючому приписі, що об’єктивований у рішенні 

суду, точності та повноти змісту принципу, норми права у контексті 

визначених обставин справи, діяльність професійних суддів, що 

здійснюється в ході розгляду справи з метою її вирішення по суті та 

реалізації інтересів осіб, що беруть участь у справі. 
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Підсумовуючи можна зазначити, що метою здійснення 

правозастосування судом є вирішення справи по суті, тобто врегулювання 

правового конфлікту чи спору, правовідносин між відповідними 

суб’єктами, для чого суду потрібно встановити та зафіксувати у рішенні їх 

чіткі права та обов’язки, вирішити питання про відповідальність винної 

особи та необхідну міру покарання, тощо. Водночас конкретизація 

здійснюється з метою виявлення основних властивостей норми права, її 

пристосування до фактичної ситуації, максимально точного визначення її 

змісту, шляхом його розширення або звуження, встановлення із загального 

переліку ознак тих, що є необхідними за реально існуючих обставин та, 

власне, дають можливість вирішити справу по суті – створити на основі 

результатів проведеної правозастосовчої конкретизаці індивідуалізований 

припис. 

Узагальнюючи вищенаведене, судова правозастосовча конкретизація 

може бути схематично показана на такому прикладі. Скажімо, на певні 

правовідносини поширюється дія загальної норми А, зміст якої складають 

ознаки «1», «2», «3» та «4». Однак, за реально існуючих обставин B, C, D 

зазначені правовідносини не можуть бути безпосередньо врегульовані на її 

основі. Аналізуючи положення вказаної норми права, суддя приходить до 

висновку, що при її конструюванні та об’єктивації у нормативно-

правовому приписі, законодавцем, із дотриманням принципів 

нормотворчої техніки, упущено ознаку «5», яка за умови існування 

обставини В є необхідною для правильного врегулювання зазначених 

правовідносин, а також ознаку «6», необхідну за обставин С та D. Варто 

зазначити, що доповнення змісту норми А ознаками «5» та «6» фактично 

не змінить її суті, але надасть можливість вирішити справу. 

Встановивши вищенаведені обставини, суд здійснює 

правозастосовчу конкретизацію в ході розгляду справи та фіксує у 
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мотивувальній частині рішення конкретизований припис, яким закріплює 

наступну норму А: (1, 2, 3, 4) BCD + 5B + 6CD, яку й буде покладено в 

основу її вирішення та створення норми індивідуального правового 

регулювання. 

Можна також навести й інший приклад необхідної правозастосовчої 

конкретизації, коли правовідносини не мають прямого нормативного 

закріплення, а опосередковано врегульовані кількома загальними нормами: 

А, зміст якої складають ознаки «1», «2», «3» та В із ознаками «1», «2», «3», 

«4», які можуть бути подібними, однак не тотожними, міститися в межах 

одно чи двох різних нормативно-правовоих актів однієї чи різних галузей 

права. Аналізуючи обставини справи та нормативну базу, суд приходить 

до висновку, що для врегулювання зазначених правовідносин норма А 

важлива в частині ознаки «1» за умов С та D та «3» за умови D, а також 

факультативної ознаки «4» за умови С, водночас, норма В важлива в 

частині ознаки «2» за умови D та Е, а також ознаки «3» за умови Е. Інші 

ознаки не є суттєвими для правовідносин, які необхідно врегулювати за 

результатами вирішення справи судом, та можуть не братися до уваги, 

оскільки зазначені норми, як вже зазначалось, лише опосередковано 

впливають на права та обов’язки учасників судового процесу. 

Відтак, конкретизуючий припис, створений судом міститиме 

наступну норму: [А: 1CD + 3D + 4C] + [B: 2D,E + 3E], на основі якої 

можливо вирішити справу по суті та врегулювати правовідносини з 

невизначеним змістом. 

Підсумовуючи вищенаведене варто зазначити, що для правильного 

вирішення справи по суті суддям, перш за все, необхідно проводити 

комплексний аналіз нормативно-правових приписів, які прямо чи 

опосередковано регулюють відповідні правовідносини за визначених 

обставин справи. Узагальнивши отриману інформацію, за дійсної 
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необхідності конкретизувати зміст об’єктивованої у них норми (принципу) 

права – оптимізувати її для використання у визначеній ситуації: 

відокремити ті складові, які необхідні в визначених умовах місця та часу 

для правильного вирішення справи по суті та ефективного врегулювання 

суспільних відносин, забезпечення можливостей реалізації інтересів 

учасників судового процесу. 

 

3.2. Правотлумачна конкретизація у судовій діяльності 

 

Зважаючи на характерні особливості законотворчості, в процесі 

судової діяльності часто виникає необхідність інтерпретації нормативно-

правових приписів. Така діяльність, серед іншого, забезпечує ефективне 

судове правозастосування.  

Це об’єктивно та закономірно, адже виходячи з принципів правової 

економії та доцільності, законодавець при конструюванні нормативно-

правових приписів зазвичай використовує достатньо гнучкі, абстракті, 

загальні формулювання, намагаючись забезпечити відносну стабільність як 

норми права, так і нормативно-правового акта, в якому її об’єктивовано, а 

також поширити її дію на максимальну кількість аналогічних випадків, 

враховуючи багатоманітність можливих ситуацій її викорстання. При 

цьому, зважаючи на динамічний розвиток суспільних відносин, доволі 

часто виникає необхідність корекції значення понять та термінів таких 

норм для їх правильного розуміння та застосування на практиці, що в свою 

чергу ставить питання про місце та значення конкретизації у 

правотлумаченні та в судовій інтерпретаційній діяльності, зокрема. 

Так, словом «тлумачення» позначається розуміння, пояснення чого-

небудь; трактування, інтерпретація [158, с. 1328]; спосіб семантизації 

лексики; пояснення значення лексичної одиниці за допомогою коментаря – 
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невеликого пояснюючого тексту, що містить в собі опис необхідного 

поняття [159, с. 317]. В той же час, «тлумачити» – означає висвітлювати 

певним чином, розуміючи так чи інакше що-небудь; трактувати; визначати 

зміст, роз’ясняти, з’ясовувати суть чого-небудь; давати якесь пояснення 

[160, с. 156]. 

Вважається, що тлумачення в юриспруденції представляє собою 

один із найбільш тонких та складних процесів мислення у правовій сфері 

[161]. 

На думку Черданцева О.Ф., під тлумаченням права, з однієї сторони, 

розуміється визначений розумовий процес, спрямований на встановлення 

змісту норм права шляхом з’ясування значень та змісту термінів і висловів, 

знаків природньої мови, що містяться в нормативних актах, який зазвичай 

характеризується сукупністю способів тлумачення. З іншої ж, під 

тлумаченням права розуміється результат такого з’ясування, який 

фіксується в сукупності мовних висловлювань, що відображають зміст 

норми права [162, с. 5-6]. 

Схожої позиції притримувався й Піголкін А.С., вважаючи, що під 

тлумаченням, по-перше, необхідно розуміти внутрішній розумовий процес, 

що відбувається у свідомості особи, що застосовує правову норму, 

з’ясування суті правової норми і її пояснення, а по-друге, роз’яснення 

змісту правової норми виражене назовні [163, с. 8]. 

Вопленко М.М. також визначає тлумачення як таку, що виражається 

в особливому акті, інтелектуально вольову діяльність із з’ясування та 

роз’яснення суті норм права з метою їх найбільш правильної реалізації, і 

вважає що з’ясування та роз’яснення представляють собою дві діалектично 

взаємопов’язані сторони процесу тлумачення, оскільки з’ясувати зміст 

правової норми неможливо поза діяльністю з її пояснення, тобто розкриття 



95 

 

 

 

 

її суті, так само як неможливо уявити роз’яснення правової норми без 

попереднього процесу пізнання [10, с. 8, 11]. 

Водночас Вершиніна С.І. вважає, що під тлумаченням правових норм 

слід розуміти самостійну правову діяльність в системі правозастосовчого 

процесу, що здійснюється спеціально підготованими у сфері права 

суб’єктами, спрямовану на пошук, з’ясування та роз’яснення правових 

норм, з метою виявити й встановити зв’язки між ними та конкретними 

життєвими обставинами, а також на подальшу реалізацією правових 

приписів [164, с. 38]. 

Враховуючи множинність визначень поняття, в юридичній літературі 

висловлюється припущення, що на сьогодні фактично існує дві теорії 

тлумачення права. Так, за класичною теорією, тлумачення спрямоване, в 

першу чергу, на відображення суті норми права, в той час як некласична, 

пов’язана з появою у другій половині ХХ століття нових концепцій 

пізнавальної діяльності людини, розглядає тлумачення вже не як 

інтелектуальну процедуру, що відображає чи споглядає об’єктивну 

дійсність, а як розумову діяльність, що цю дійсність конструює в 

комунікативному просторі. В некласичній теорії пізнання мислення 

розглядається, перш за все, як процес створення сутності чи розуміння, що 

протікає в єдності різних видів пізнання [51].  

Та все ж, тлумачення нормативно-правових приписів доцільно 

розглядати як пізнавальну діяльність із встановлення змісту норм права, 

що об’єктивовані через нормативно-правові приписи відповідних джерел 

права, для правильного їх застосування та реалізації [29, с. 316]. 

Питання співвідношення тлумачення та конкретизації залишається 

на сьогодні одним із найбільш дискусійних як у теорії права, так і у 

практичній діяльності.  
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Аналізуючи різноманітні підходи, сформульовані в юридичній науці 

з цього приводу, Залоіло М.В. пропонує виділити такі з них: тлумачення 

ототожнюється з конкретизацією юридичних норм (Піголкін А.С.); 

конкретизація поглинається тлумаченням (Черданцев О.Ф.); тлумачення 

поглинається конкретизацією і розглядається як її форма (Піголкін А.С., 

Ноздрачьов О.Ф.); конкретизація і тлумачення співвідносяться як ціль і 

засіб (Вопленко М.М.); право на конкретизацію слідує з права на 

тлумачення (Бєзіна О.К., Лазарєв В.В., Недбайло П.О.); тлумачення і 

конкретизація розглядаються як самостійні поняття, тісно пов’язані між 

собою (Шмельова Г.Г.) [149, c. 107-109]. 

Варто зазначити, що часто навіть в межах одного наукового 

дослідження автор не завжди притримується певної позиції, не проводячи 

чіткого розмежування зазначених правових феноменів, що в свою чергу, 

безсумнівно, впливає на достовірність отриманих результатів.  

Зокрема Андрущакевич Ю.В. у своєму дослідженні приходить до 

висновку, що конкретизація та тлумачення є об’єктивними явищами, що 

притаманні правовому регулюванню, та мають спільні риси й складний 

характер співвідношення та взаємовпливу. Тлумачення норм права 

виступає як загальна умова та засіб, за допомогою якого здійснюється 

конкретизація правової норми, та передує їй. Тлумаченню підлягає будь-

яка норма, в той час як конкретизація можлива тільки тоді коли, сам 

законодавець допускає поглиблення змісту нормотворчого розпорядження 

[165, c. 9].Так, при розмежуванні тлумачення та конкретизації варто 

зробити акцент на тому, що вони відрізняються один від одного 

безпосередніми цілями та функціями у правовому регулюванні, логічним 

механізмом їх здійснення та регулятивно-юридичними властивостями їх 

результатів [4, c. 61].  
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Кац А.К. зазначає, що діяльність суду із конкретизації правовідносин 

з неповністю врегульованим змістом за допомогою рішення чи ухвали 

варто відрізняти, зокрема, від розширеного тлумачення. Їх відмінність в 

тому, що тлумачення відноситься до сфери застосування об’єктивного 

права, тобто спрямоване на з’ясування справжнього, дійсного змісту 

норми, в тому випадку, коли він ширший за словесний вираз. В той же час, 

конкретизуюча діяльність суду стосується сфери суб’єктивних прав та 

обов’язків та здійснюється тоді, коли законодавець не вважав можливим 

застосувати імперативне чи диспозитивне правове регулювання [100]. 

Таким чином, вони багато в чому володіють спільними рисами, але в 

той же час не тотожні, характеризуються складним співвідношенням та 

взаємним впливом. Відтак, Гаврилова Ю.А. зазначає, що на сучасному 

етапі, тлумачення права і його конкретизація знаходяться у стані взаємної 

обумовленості [11, с. 40]. 

На правотворчому етапі, в процесі типізації соціально-правових 

явищ та формування на їх основі юридичних понять та правових норм, 

відбувається своєрідне спотворення соціально-правової дійсності, оскільки 

в ході типізації відкидаються ті унікальні набори ознак і характеристик, 

якими володіє кожен окремий соціальний факт [51]. В той же час, для 

правильного застосування нормативно-правових приписів на практиці 

важливо виявити ці особливі ознаки та характерні риси, з’ясувати їх зміст 

й конкретизувати, оскільки саме вони мають значення в контексті 

визначеного, реального правовідношення. Така діяльність здійснюється, 

зокрема, і судом. 

 На думку Придворової М.М., судове тлумачення є необхідним 

процесом пізнання закону, який, зазвичай, формулюється як загальне, 

абстрактне правило поведінки, розкриття якого при здійсненні 

правозастосовчої діяльності необхідне для найбільш точного пізнання його 
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суті та правильного застосування до спірного випадку [44, с. 28]. 

Зазначається, що таке тлумачення необхідно вважати професійним 

юридичним, оскільки роз’яснення змісту норми права здійснюється 

юристами-практиками на підставі професійних правових знань [29, с. 317].  

У своїй науковій праці Ф.Регельсбергер звертав увагу на зміст 

положення римського права iura novit curia (лат. – суд знає закони), 

стверджуючи, що для того, щоб покласти в основу свого рішення відоме 

положення у якості вирішальної норми, суддя повинен знати та, у разі 

необхідності, переконатись в тому, що таке положення є діючим, що спірні 

відносини, які підлягають розгляду, перебувають під дією цього 

правоположення, а також – який сенс цього положення права. Таким 

чином, судове дослідження повинно спрямовуватись на досягнення трьох 

цілей: встановлення наявності відомого положення права, застосування 

його у даному місці та в даний час, а також його тлумачення [130, c. 127-

128]. 

Так, метою здійснення судами тлумачення нормативно-правових 

актів є виявлення їх змісту та втілення вимоги цих актів у суспільні 

відносини шляхом застосування до них відповідних нормативно-правових 

актів при здійсненні правосуддя [98, с. 43].  

Як вже зазначалось, тлумачення у судовій діяльності покликане 

надати суб’єкту правозастосування адекватне розуміння норми права у 

відповідності до реально існуючих обставин соціальної дійності, 

забезпечити можливість здійснення належного правозастосування на 

основі нормативно-правового припису, в якому вона об’єктивована, і в 

такий спосіб досягти поставленої перед судом мети ефективного 

врегулювання суспільних відносин. Водночас, Зміївська С.С. звертає увагу 

на те, що поза процесом правозастосування серед потреб у реалізації 

правотлумачної функції судової практики можна, зокрема, виокремити 
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необхідність в єдності судової практики, складність певних справ, а також 

значні зміни у системі права, системі законодавства, правовій системі в 

цілому [166, с. 17]. 

Малинова І.П. пропонує під інтерпретацією розуміти певні розумові 

операції, що пов’язані з виведенням з тексту таких значень, які прямо не 

окреслені в ньому. Вона зазначає, що у герменевтичному розумінні 

інтерпретація можлива лише щодо текстів, яким властива змістовна 

подвійність: певна система значень відображена та закріплена у них 

первісно, а відтак, є очевидною, натомість за нею приховується вторинна 

система значень, для якої перша є формою репрезентації [167, с. 82].  

Внаслідок багатозначності принципів та норм права, у кожну із них 

можна вкладати різноманітний зміст, до певного часу не уточнюючи його 

[168], а з’ясовуючи, у необхідних випадках, за допомогою тлумачення. 

Проте, якщо відомі способи (прийоми) тлумачення не дають однозначної 

відповіді на питання про зміст принципу, норми права, тобто допускають 

два чи більше однаково можливих варіанти її розуміння та застосування, 

можливості тлумачення вичерпані. У разі виникнення такої змістовної 

невизначеності норми, її подолання можливе лише шляхом вибору одного 

із альтернативних варіантів значення норми, який лежить вже поза межами 

тлумачення [169, с. 101].  

Таким чином, для здійснення вчинків, що відповідають даній 

конкретній ситуації, при цьому за найкращою моделлю, задля досягнення 

найбільш повних результатів застосування норми, необхідна її 

конкретизація [53, с. 489]. Як зазначає Р.Циппеліус, конкретизація є 

процесом аргументування, в якому робиться вибір між різними 

інтерпретаційними альтернативами, можливостями вирішення спору з 

врахуванням конкретної ситуації [49, с. 51]. Так, у юридичному процесі 

конкретизації норм, загальна мова норм протистоїть судді кількома 
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можливими значеннями, кожне з яких рівною мірою «правильне» [170, с. 

98], проте не однаково актуальне та необхідне при вирішенні справи та 

врегулюванні визначених правовідносин. Зокрема, Дудаш Т.І. пропонує 

розглядати праворозуміння як своєрідний спіралеподібний процес, який 

складається із декількох основних послідовних ланок: 

передправорозуміння як своєрідна інтерпретаційна гіпотеза, 

правоінтерпретація як пояснення такої гіпотези та власне праворозуміння, 

що не лише виступає результатом такої інтерпретації, але й стає 

передрозумінням для досягнення нового, якісно вищого рівня розуміння, 

що приводить до його поглиблення [171, c. 81].  

Та не зважаючи на те, що судова інтерпретаційна 

правоконкретизація є доволі затребуваним видом юридичної діяльності, 

питання про її природу залишається дискусійним в юридичній літературі. 

Тому, в межах дослідження важливо з’ясувати її юридичну, природу дати 

відповідь на питання про суб’єкт, об’єкт, мету та результати такої 

діяльності. 

Зважаючи на те, що судова правоконкретизація здійснюється в 

межах судового тлумачення права, то її здійснює той самий суб’єкт, до 

компетенції якого у судовій діяльності віднесено здійснення тлумачення. 

Варто зауважити, що повноваження судів багатьох країн на офіційне 

тлумачення норм права зафіксовані на найвищому законодавчому рівні, 

зокрема в конституціях чи конституційних законах. Так, нормативне 

(офіційне) тлумачення конституції здійснюють уповноважені органи 

судової системи. У понад двадцяти країнах світу – це конституційні суди, а 

більш як в десяти країнах до їх повноважень також віднесено здійснення 

тлумачення законів та інших нормативно-правових актів. Зокрема, такі 

повноваження законодавчо надані Конституційному суду України (стаття 

150 Конституції України [73]; статті 93 та 94 Закону України «Про 
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Конституційний Суд України» [172]), Конституційному Суду Російської 

Федерації (стаття 125 Конституции Російської Федерації [173]; стаття 3 

Федерального конституційного закону «Про Конституційний Суд 

Російської Федерації» [174]), Конституційній Раді Республіки Казахстан 

(стаття 72 Конституції Республіки Казахстан [175], стаття 17 

Конституційного закону Республіки Казахстан «Про Конституційну Раду 

Республіки Казахстан» [176]), Федеральному Конституційному Суду 

Німеччини (§13 Закону про Федеральний Конституційний Суд Німеччини 

[177]) тощо. Водночас, на пострадянському просторі конституційні суди 

Білорусі, Вірменії, Грузії, Естонії, Киргизстану, Латвії, Литви та 

Таджикистану такими повноваженнями не наділені. Нікольська О.В. 

зазначає, що конкретизація конституційних норм є необхідним процесом їх 

розвитку, й аналізуючи конкретизацію норм Конституції України 

стверджує, що він характеризується взаємним проникненням Конституції 

та інших нормативних актів, здійснюється уповноваженими органами або 

посадовими особами, а його результати, зафіксовані у визначеній 

законодавством формі, є загальнообов’язковими [178, с. 33]. 

Зважаючи на те, що тлумачення права є видом судової діяльності, 

можна стверджувати, що адаптацію нормативно-правових приписів 

шляхом правоінтерпретаційної конкретизації здійснють суди в особі 

професійного судді (суддів), їх колегіальних органів чи спеціально 

уповноважених органів судової системи. 

Варто зазначити, що повноваження на здійснення нормативного, 

тобто обов’язкового для невизначеного кола осіб, тлумачення конституції 

та законів чи інших нормативно-правових актів надається законом, 

водночас індивідуальне тлумачення актів законодавства, зокрема щодо 

правовідносин, що виникли між конкретними особами, є повноваженням, 

яким, не зважаючи на відсутність прямої на це вказівки в законі, 
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наділяються всі суди, і яке вони мають здійснювати повсякденно з метою 

мотивування тих рішень, які приймають. У судовому рішенні необхідно 

дати тлумачення положень законодавства, що підлягає застосуванню до 

конкретних правовідносин, роз’яснити, у який спосіб із відповідних 

положень законодавства випливають права та обов’язки сторін. Без цього 

судове рішення буде незрозумілим учасникам відповідного процесу, а 

відтак буде порушене їх право на справедливий суд [98, с. 21], про що вже 

зазначалось вище. Таким чином, казуальне тлумачення відбувається без 

спеціальної на те вказівки в законі, але право на його здійснення логічно 

слідує із завдання, яке поставлено перед судом на шляху до здійснення 

правосуддя.  

Безумовно, юридична сила конкретизуючого припису, створеного 

внаслідок судової правотлумачної конкретизації, безпосередньо 

залежатиме від повноважень суб’єкта, що його створив. Так, 

конкретизуючий припис створений в ході нормативного тлумачення 

фіксує формально обов’язкове правило поведінки, натомість 

конкретизуючий припис за результатами тлумачення казуального має 

скоріш рекомендаційний характер. Водночас, Європейським судом з прав 

людини сформульовано правову позицію, зокрема у справі «Лейла Шахін 

проти Туреччини» (Leyla Şahın v. Turkey), згідно з якою закон є чинним 

положенням з урахуванням практики його тлумачення компетентним 

суб’єктом [179]. Москвич Л.М. звертає увагу на те, що метою судового 

рішення є не тільки вирішення певного спору шляхом надання сторонам 

юридичної визначеності, але й установлення судової практики, яка може 

попередити виникнення інших суперечок і забезпечити соціальну 

гармонію. Окрім цього, з вимогами стабільності правової системи, суддя 

повинен брати до уваги правові позиції, сформульовані в раніше 

прийнятих судових рішеннях [127, с. 173-174]. Зазначене свідчить, що 
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якщо певне правило розуміння змісту норми права є повторюваним в силу 

своєї доцільності та обґрунтованості, й формує усталену судову практику, 

то воно, відтак, може вважатись формально обов’язковим, хоч би й було 

створено за результатами казуального тлумачення. 

Варто також зазначити, що результати казуального тлумачення 

можуть стати основою для тлумачення нормативного. Як зазначає Пілюк 

С.В., тлумачення у формі спеціальної процедури доповнює можливості 

казуального тлумачення [180, с. 157].  

В теорії права за суб’єктним критерієм тлумачення також прийнято 

поділяти на автентичне – роз’яснення змісту норми права, яке 

здійснюється самим суб’єктом правотворення та делеговане, що 

здійснюється спеціально уповноваженим суб’єктом. На перший погляд 

видається, що судове правотлумачення може бути лише делегованим, 

оскільки спрямоване на роз’яснення норм права, що створені іншим 

уповноваженим суб’єктом. В той же час, процесуальним законом 

передбачено можливість учасника судового процесу, якому зміст рішення 

є незрозумілим, тобто таким, що допускає декілька варіантів трактування, 

ускладнюючи тим самим його реалізацію, звернутись до суду із заявою 

про його роз’яснення. У разі обґрунтованості такого звернення, суд 

пояснює прийняте ним рішення, не змінюючи при цьому його змісту, надає 

конкретизуючі роз’яснення. Таким чином, можна говорити про те, що суд, 

за визначених обставин, не позбавлений права здійснити автентичну 

правотлумачну конкретизацію.  

У контексті вищенаведеного цікавою є практика Європейського суду 

з прав людини, який може здійснювати як казуальне, так і нормативне 

тлумачення, в тому числі й одночасно. Так, відповідно до частини першої 

статті 32 та частини першої статті 46 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, юрисдикція Суду поширюється на всі питання 
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тлумачення і застосування Конвенції та протоколів до неї, подані йому на 

розгляд відповідно до статей 33, 34, 46 та 47, а його остаточні рішення є 

обов’язковими [181]. Важливим є те, що прецедентне право Суду 

створюється і діє виключно в межах Конвенції та протоколів до неї, 

засноване на інтерпретації її норм та використовується у зв’язку з ними 

[182, с. 11]. 

У літературі, зокрема, зазначається, що саме послідовний розвиток 

практики Європейського суду з прав людини дозволяє усунути загрозу 

неоднозначного розуміння змісту основних прав і свобод людини й прояву 

«подвійних стандартів» [183, с. 229]. Вважається, що рішення Суду не 

лише конкретизують та розвивають конвенційні положення, дають змогу 

правильно розуміти її букву та дух, але й встановлюють певні стандарти 

правосуддя [184, с. 100], сприяють досягненню справедливого балансу між 

інтересами суспільства та окремого індивіда [185, с. 135]. 

Часто правила розуміння змісту Конвенції та встановлені на їх основі 

нормативні приписи, що містяться в рішеннях Європейського суду з прав 

людини, є результатом правоконкретизації. Як правило, у них 

встановлюється не вичерпний, а такий, що відповідає певному етапу 

розвитку конкретного суспільства, перелік ознак роз’яснюваного поняття, 

який може змінюватися [186, с.175-176], зважаючи на динаміку суспільних 

змін та актуальності права. Це зумовлено постійним прагненням Суду 

враховувати саме особливі, специфічні обставини місця й часу, а також 

індивідуальні, інколи навіть унікальні, властивості суб’єктів – учасників 

ситуації, що розглядається [187, с.14]. 

Відповідно до параграфу першого статті 5 Конвенції про захист прав 

та основоположних свобод людини, кожен має право на свободу та 

особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи 

інакше ніж відповідно до процедури, встановленої законом, і тільки у 
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визначених випадках [181]. Європейським судом з прав людини 

неоднарозово надавалось конкретизуюче тлумачення положень вказаної 

норми. 

Так, для прикладу, для того, щоб відповідати вимогам законності, 

тримання під вартою повинно здійснюватися «відповідно до процедури, 

передбаченої законом». Зокрема, у рішенні Медвєдєв та інші проти 

Франції (Medvedyev and Others v. France), Суд конкретизує, що така 

процедура тримання під вартою має відповідати матеріальним і 

процесуальним нормам національного права (чи міжнародного права, коли 

це доречно) [188]. Поняття позбавлення волі за змістом параграфу першого 

статті 5 містить як об’єктивний елемент поміщення людини у певний 

обмежений простір на значний період часу, так і додатковий суб’єктивний 

елемент, який полягає в тому, що людина не давала законної згоди на таке 

поміщення [189; 190]. До відповідних об’єктивних факторів, які мають 

братись до уваги, відносяться, зокрема, можливість покинути зону 

обмеження, рівень нагляду та контролю за переміщенням особи, ступінь 

ізоляції і наявність соціальних контактів [191; 192; 193]. Водночас, 

дисциплінарні кроки, введені у в’язниці, які мають вплив на умови 

тримання під вартою, не можуть розглядатися як позбавлення волі. Такі 

заходи повинні розглядатися в нормальних умовах як зміни умов 

законного тримання під вартою та не підпадають під дію параграфу 

першого статті 5 Конвенції [194].  

У Висновку №11 (2008) Консультативної ради європейських суддів 

до уваги Кабінету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень 

зазначається, що визначаючи повноваження судді тлумачити закон, слід, 

пам’ятати також і про обов’язок судді сприяти юридичній визначеності, 

адже юридична визначеність гарантує передбачуваність змісту та 
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застосування правових норм, сприяючи тим самим забезпеченню 

високоякісної правової системи [195]. 

Таким чином, підставою для здійснення правотлумачної 

конкретизації судом є неоднозначне розуміння змісту норми (принципу) 

права, що утруднює належне застосування нормативно-правових приписів, 

у яких вони об’єктивовані, для врегулювання суспільних відносин за 

визначених обставин справи. 

Відповідно до пункту першого статті 4а Рамкового рішення Ради 

Європейського союзу 2002/584/JHA про європейський ордер на арешт та 

процедури передачі осіб між державами-членами (в редакції Рамкового 

рішення Ради Європейського союзу 2009/299/ JHA від 26 лютого 2009 

року), судовий орган, що виконує ордер також може відмовити у виконанні 

європейського ордеру на арешт, виданого в цілях виконання покарання чи 

міри безпеки, пов’язаних з позбавленням волі, якщо зацікавлена особа не 

з’явилась особисто на розгляд справи, наслідком якого стало винесення 

рішення, окрім випадків визначених випадків у цій статті випадків [196]. 

У відповідь на звернення Конституційного суду Іспанії, 

Європейським судом справедливості прийнято рішення у справі С-399/11 

щодо тлумачення та дії пункту 4a(1) Рамкового рішення Ради 

2002/584/JHA. У цьому рішенні, зокрема, надано конкретизуюче 

тлумачення, що у визначених вказаним пунктом випадках, державі-члену 

заборонено обумовити виконання європейського ордеру на арешт, 

виданого з метою виконання вироку, можливістю оскаржити певний 

заочно (in absentia) прийнятий вирок у державі, що видає. Окрім цього, Суд 

справедливості також зазначив, що хоч право обвинуваченого на особисту 

присутність при судовому розгляді є основоположним елементом права на 

справедливий судовий розгляд, це право не є абсолютним, зважаючи на 

можливість обвинуваченого прямо чи опосередковано від цього права 
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відмовитись у встановленому порядку. Таким чином, виконання 

європейського ордеру на арешт, виданого в цілях виконання вироку, 

винесеного заочно, не може бути обумовлено розглядом за участю 

обвинуваченого справи у державі, що видає. 

Також відповідаючи на питання про те, чи дозволено державі 

встановити в якості умови передачі особи, засудженої заочно, можливість 

оскарження вироку у запитуючій державі, забезпечуючи, таким чином, 

цим правам більш високий рівень захисту, ніж забезпечується правом 

Європейського союзу для того, щоб уникнути інтерпретації, яка би 

обмежила чи порушила зафіксоване в конституції держави 

фундаментальне право, Суд справедливості зазначив, що стаття 53 Хартії 

основних прав Європейського союзу [197] повинна трактуватись таким 

чином, що державі не дозволяється встановлювати умови передачі особи, 

засудженої заочно, при якому вона повинна мати можливість оскаржити 

вирок у держаів, що видає, з метою уникнути порушення порушення права 

на справедливий судовий розгляд та права на захист, яке забезпечує 

конституція цієї держави [198]. 

Залоіло М.В. вважає, що правоінтерпретаційна конкретизація 

юридичних норм є своєрідним розумовим процесом в ході тлумачення, 

результатом якого є наповнення юридичної норми, що тлумачиться, новим 

змістом [6, с. 19]. 

Однак, на думку деяких вчених, при здійсненні правороз’яснюючої 

конкретизації до змісту норм нічого не додається. Можливо, така позиція 

сформована виходячи з головного принципу тлумачення – принципу 

законності, за яким тлумачення має бути підпорядкованим завданню 

виявлення дійсної волі, що міститься у нормативному акті [51]. Так, при 

тлумаченні права об’єм поняття, що визначається, є рівним об’єму 

поняття, що визначає: результат тлумачення завжди повинен бути 
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тотожним суті (змісту) норми права, закладеному в нього законодавцем [4, 

с. 60]. 

В той же час, прихильники сучасної некласичної теорії тлумачення 

права вважають, що в процесі тлумачення чи розуміння правових норм 

відбувається непомітне для інтерпретатора конструювання змісту норми – 

об’єктивація волі того, хто тлумачить [51]. Можна говорити про те, що за 

допомогою логічного тлумачення положень актів законодавства 

виявляються правові норми, що текстуально в них не закріплені, однак 

випливають із контексту, а їх заперечення порушує логіку відповідних 

законодавчих положень [98, с. 124]. 

Свого часу, Вільнянський С.Й. ввів у теорію права поняття 

виправного тлумачення [199]. На його розвиток, у юридичній літературі 

висловлюється думка про те, що якщо між словами закону та його дійсним 

змістом знаходиться невідповідність, то з’ясування дійсного змісту 

приведе до так званого виправного тлумачення. Так, розширене чи 

обмежене тлумачення покликане усунути кількісні розбіжності між 

словесним виразом закону та його дійсним змістом, в той же час, якісна 

невідповідність такого характеру усувається за допомогою змінюючого 

тлумачення, яке також називають виправним у вузькому значенні цього 

слова [200, с. 55, 57].  

В контексті вищенаведеного важливо звернути увагу на те, що ціллю 

конкретизації права є підвищення точності та визначеності правового 

регулювання. Для її досягнення в ході конкретизації необхідно здійснити 

певну переробку, своєрідну модифікацію змісту норми права, завдяки чому 

він стає більш конкретним [4, с. 59]. 

Видається, що в процесі правоінтерпретаційної конкретизації 

особливе значення має експлікація – своєрідний метод розгортання, 

розкриття змісту предмета (явища) через певну багатоманітність інших 
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предметів чи явищ. Під експлікацією (лат. explicatio – пояснення, 

розгортання) розуміється розкриття сутності того чи іншого предмету, 

явища, його пояснення [201]; уточнення понять та тверджень природньої 

чи штучної мови з метою усунення виявленого у ній незрозумілого й 

неточного, чи (та) відповідно до нового об’єкта дослідження [202]. Таким 

чином, внаслідок правоінтерпретаційної конкретизації зміст норми права 

відкривається в цілісності, але в той же час її окремі частини (елементи) 

починають самостійне існування в якості так званих конкретизуючих 

приписів та можуть відрізнятися один від одного залежно від фактичних 

обставин соціальної дійсності. 

Так, на думку Черданцева О.Ф., конкретизація є одним із важливих 

розумових актів, який сприяє розкриттю змісту норм права, без якого не 

можлива їх інтерпретація, тлумачення, оскільки зміст норми, що 

інтерпретується, розкривається в сукупності конкретизуючих 

висловлювань [203, с. 35]. За своїм змістом вони виражаються у певних 

правилах розуміння [10, с. 25], які розкриваючи сутність норми, є 

поєднуючою ланкою між абстрактною нормою та індивідуальними 

ситуаціями, на які вона поширюється [203, с. 41]. 

Сєнякін І.М. вважає, що основне призначення таких приписів в тому, 

щоб уточнити сферу дії загальних норм, сприяти конкретному вирішенню 

завдань, що стоять перед ними, виявити специфічні особливості відносин, 

що передбачені основним приписом [55, с. 166]. Прийняття 

конкретизуючих правил поведінки значно полегшує з’ясування суті 

вихідної норми права, оскільки її зміст стає більше наближеним до 

конкретних життєвих ситуацій [4, с. 62]. 

Слід зазначити, що при цьому зміст норми права не завжди 

встановлюється в повному обсязі. Іноді, достатньо чітко, повно розкрити 

зміст окремих понять чи термінів, якими наповнена норма, або пояснити 
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окремі аспекти, наприклад, сферу її дії, впливу, умови за яких норма діє 

певним чином тощо. Такі конкретизуючі інтерпретаційні положення 

закріплюються як у судових рішеннях, так і в передбачених законом актах 

органів судової системи, що містять керівні чи рекомендаційні 

роз’яснення, або ж в інтерпретаційних актах. 

Для прикладу, в частині третій статті 59 Конституції Російської 

Федерації закріплено право на альтернативну цивільну службу у випадках, 

якщо проходження військової служби суперечить переконанням чи 

віросповіданню громадянина [173], а також в інших встановлених 

федеральним законом випадках. Таке право безпосередньо пов’язане з 

конституційною гарантією свободи совісті та віросповідання. Воно також 

зафіксоване у пункті четвертому статті 3 Федерального закону «Про 

свободу совісті та про релігійні організації», яким передбачено, що у 

випадку, якщо переконання чи віросповідання особи суперечить 

проходженню військової служби, вона має право на її заміну 

альтернативною цивільною службою [204]. 

У прийнятій Конституційним Судом Російської Федерації 23 

листопада 1999р. Постанові №16-П зазначено, що вказаний федеральний 

закон може визначити умови та порядок заміни воєнної служби 

альтернативною цивільною службою, однак, саме закріплене у 

конституційній нормі право на здійснення такого заміщення не потребує 

конкретизації, як слідує зі статей 18, 28 и 59 Конституції Російської 

Федерації, є таким, що діє безпосередньо. 

Виходячи з цього, Конституційним судом також зазначено, що 

федеральний законодавець не вправі обмежувати процедурними нормами, 

прийнятими в цілях раціоналізації дільяності державних органів, право на 

свободу совісті та віросповідання та пов’язане із ним право на 

альтернативну цивільну службу. Водночас, судом, шляхом конкретизації, 
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встановлено правило розуміння сфери дії зазначеної норми, оскільки 

зазначено, що таке право є індивідуальним, тобто пов’язаним зі свободою 

віросповідання в її індивідуальному, а не колективному аспекті, а відтак, 

повинно забезпечуватись незалежно від того, чи перебуває громадянин у 

певній релігійній організації чи ні [205].  

За своїм змістом, судова правотлумачна конкретизація передує 

правозастосуванню, оскільки зафіксоване у конкретизуючому приписі 

правило розуміння норми (принципу) права необхідне для коректного та 

об’єктивного вирішення визначеної справи по суті, зважаючи на 

соціальний, політичний, економічний та інший контексти. Зокрема 

Недбайло П.О. відносив інтерпретаційні акти до засобів застосування 

нормативно-правових приписів, оскільки вони роз’яснюють діюче 

законодавство в цілях його реалізації, конкретизують правові норми для 

проведення їх в життя [53, с. 493]. В будь-якому випадку, конкретизуючі 

приписи мають значення для правильного застосування норми на практиці 

та ефективного правового регулювання суспільних відносин. 

Однак, у зв’язку із вищенаведеним, варто зауважити, що судова 

правоінтерпретаційна конкретизація не обмежується створенням 

передумов для правильного вирішення по суті лише однієї визначеної 

справи. Досить часто судова правотлумачна конкретизація проводиться та 

спрямована на забезпечення правильного та одноманітного розуміння 

загальної, абстрактної норми (принципу) права, а також уніфікованого її 

застосування щодо подібних правовідносин у всіх випадках, на які вона 

розрахована та поширюється.  

Пленумом Верховного Суду України у Постанові від 4 червня 2010 

року №7 «Про практику застосування судами кримінального 

законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові 

наслідки» роз’яснено, що у межах повторності злочинів їх неодночасне 
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вчинення означає, що не збігаються за часовими показниками початкові 

моменти вчинення кожного зі злочинів. У зв’язку з цим повторність 

можуть утворювати злочини, один з яких був вчинений у період, коли 

інший злочин уже розпочався, але ще не закінчився (наприклад, після 

початку вчинення шахрайства, але до його закінчення особа вчинює 

крадіжку). У такому разі вчиненим повторно вважається злочин, 

розпочатий пізніше (пункт 4). Так, суд тлумачить поняття 

«повторюваність», конкретизуючи темпоральний критерій, вказуючи на 

важливість початкових моментів вчинення злочинів для правильного 

розуміння та їх кваліфікації у контексті вищенаведеного. На основі 

вказаного критерію, суд також тлумачить поняття «продовжуваного 

злочину», конкретизуючи його розуміння таким чином, що об’єднання 

тотожних діянь єдиним злочинним наміром означає, що до вчинення 

першого з низки тотожних діянь особа усвідомлює, що для реалізації її 

злочинного наміру необхідно вчинити декілька таких діянь, кожне з яких 

спрямовано на реалізацію цього наміру. Такі діяння не утворюють 

повторності, оскільки кожне з них стає елементом одиничного (єдиного) 

злочину і окремим (самостійним) злочином щодо будь-якого іншого з цих 

діянь бути не може, а при повторності тотожних злочинів кожен із них має 

свою суб’єктивну сторону, зокрема самостійний умисел, який виникає 

щоразу перед вчиненням окремого злочину (пункт 6) [206]. 

Також Пленумом Верховного суду України у пункті 21 Постанови 

від 26 квітня 2002 року №5 «Про судову практику в справах про 

викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими 

припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи 

радіоактивними матеріалами», роз’яснено, що заволодіння вогнепальною 

зброєю (крім гладкоствольної мисливської), бойовими припасами, 

вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними 
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матеріалами шляхом шахрайства здійснюється за допомогою обману чи 

зловживання довірою, а шляхом зловживання службової особи своїм 

службовим становищем – внаслідок протиправного використання нею 

своїх владних повноважень [207]. Таким чином, судом надано тлумачення 

змісту зазначених норм із конкретизацією способів вчинення відповідних 

злочинів, що має значення для однозначного їх розуміння, правильного, 

справедливого вирішення відповідних категорій справ та уніфікації 

судової практики. 

У правовому висновку Верховного Суду України, зробленого на 

засіданні Судової палати у цивільних справах 16 квітня 2014 року при 

розгляді справи №6-146цс13, конкретизовано зміст норми статті 388 

Цивільного кодексу України , шляхом зазначення, що майно, яке вибуло з 

володіння власника на підставі рішення суду, ухваленого щодо цього 

майна, але в подальшому скасованого, вважається таким, що вибуло з 

володіння власника поза його волею [208]. У такому конкретизованому 

приписі зафіксовано формально обов’язкове правило розуміння вказаної 

норми, що дозволяє суб’єкту правозастосування використати її для 

врегулювання суспільних відносин належним чином, сприяє уніфікації 

судової практики. 

Таким чином, конкретизовані правоінтерпретаційні положення, що 

зафіксовані в актах вищих судових органів чи актах офіційного 

тлумачення права, спрямовані на забезпечення коректного та 

уніфікованого розуміння змісту норми (принципу) права, що тлумачиться, 

не лише в контексті обставин певної справи, але й в усіх випадках, на які 

вона розрахована, сприяє усуненню неточностей, протиріч, корегуванню 

сфери її впливу в необхідних випадках, формуванню одноманітного 

розуміння змісту норми (принципу) права. 

Можна говорити про те, що забезпечуючи одноманітне розуміння  
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положень норми права за визначених обставин, а відтак, і уподібнене 

судове правозастосування, судова правотлумачна конкретизація має 

неабияке значення для створення одноманітної, уніфікованої судової 

практики. Окрім цього, здійснена судом правотлумачна конкретизація 

виконує своєрідну превентивну функцію – сприяє усуненню незрозумілих 

положень права та попереджає таким чином помилки, що можуть 

виникнути при застосуванні нормативно-правового припису в 

майбутньому. 

З огляду на вищенаведене та повертаючись до питання про межі 

судової правотлумачної конкретизації, варто зазначити, що хоч вони, як 

правило, не мають нормативного визначення та законодавчого 

закріплення, однак обумовлені юридичною природою тлумачення та 

правоконкретизації. Зокрема, зазначається, що при виведенні одних норм 

із інших як акті інтерпретації важливо, щоб норма, що виводиться, була 

конкретнішою, повністю поглиналась більш загальною нормою, із якої 

вона бере початок, та логічно слідувала з неї [203, с. 42]. 

Аналізуючи юридичну природу судової правоінтерпретаційної 

конкретизації, попри загальні родові ознаки, що характерні для такого 

виду юридичної діяльності, можна виокремити наступні особливості: 

- здійснюється судом в особі професійного судді (суддів), його 

колегіальних органів чи спеціально уповноважених органів судової 

системи; 

- обумовлюється необхідністю точного та уніфікованого розуміння 

змісту норми права чи її окремих елементів в контексті визначених 

обставин; 

- передує судовому правозастосуванню; 

- має значення для ефективного врегулювання суспільних відносин, 

уніфікованого та одноманітного застосування принципів, норм права; 
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- об’єктивується в судових рішеннях чи інтерпретаційних актах 

органів судової системи. 

Таким чином, судова правотлумачна конкретизація – це діяльність 

суду чи спеціально уповноважених органів судової системи, що 

спрямована на забезпечення одноманітного та точного розуміння змісту 

принципу, норми права за визначених обставин та їх відображенні в 

судових рішеннях та інтерпретаційних актах.  

Узагальнюючи вищенаведене, варто звернути увагу на те, що метою 

тлумачення є з’ясування змісту норми чи принципу права, користуючись 

певним визначеним способом тлумачення, в той час як одночасне 

здійснення конкретизації дозволяє розширити чи звузити їх зміст для 

правильного розуміння, що відповідатиме визначеним обставинам. 

Як вже зазначалось, приклади судової правотлумачної конкретизації, 

в першу чергу, можна знайти у рішеннях конституційних судів держав, 

спеціально уповноважених органів судової системи чи колегіальних 

судових органів вищих судів держав, а також у рішеннях міжнародних 

судів. Проаналізузвавши їх, схематично судову правотлумачну 

конкретизацію можна продемонструвати на такому прикладі.  

Нехай певні правовідносини регулюються нормою А, зміст якої 

складають ознаки «1», «2» та «3», яка, проте, за обставин B, C, D не може 

бути застосована для врегулювання суспільних відносин, оскільки перші 

дві ознаки не піддаються однозначному розумінню, й можуть бути 

відображені як «1-1» та «1-2», й «2-1» та «2-2» відповідно. Вибір із таких 

альтернативних варіантів на основі лише правотлумачення не можливий. 

Проаналізувавши матеріали справи та правовівши правотлумачну 

конкретизацію, суд може зробити висновок про те, що за реально існуючих 

обставин B, C та D ознаки «1» та «2» повинні розумітися як «1-1» та «2-1» 

відповідно. Окрім цього, в процесі здійснення правозастосування судом 
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враховано, що за обставини С для правильного застосування норми права 

матиме значення факультативна ознака «4». Відтак, конкретизований 

припис, створений за результатами судової правотлумачної конкретизації, 

здійсненої в процесі правозастосування, закріплюватиме таку норму – А: 

(1-1, 2-1, 3) BCD + 4C.  

Підсумовуючи, слід зазначити, що судова правотлумачна 

конкретизація, є одним із ключових елементів на шляху до забезпечення 

одноманітної, уніфікованої судової практики і як наслідок – ефективного 

правового регулювання, що має здатність динамічно змінюватися, 

зважаючи на потреби сучасності. 

 

3.3. Судова правотворча конкретизація 

 

Як вже зазначалось, судова діяльність не обмежується лише 

правозастосуванням.  

Аналізуючи різні підходи до розуміння судового правозастосування, 

Лічман Л.Г., серед іншого, виділяє концепцію, за якої судове 

правозастосування є не просто логічним застосуванням норми права до 

певного факту, але також і нормотворчістю. Він зазначає, що суд не тільки 

застосовує та тлумачить закон, але й здійснює також і законодавчу 

діяльність, беручи на себе функції законодавчого органу [209, с. 143, 144]. 

Так, зважаючи на істотне зближення сучасних систем права та, як 

наслідок, зростання ролі суду у формуванні права країн романо-

германської правової сім’ї, видається, що розуміння принципу розподілу 

влади потребує корегування, оскільки правотворча функція фактично 

розпорошена між законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади 

[210, с. 304], що в свою чергу забезпечує дієве функціонування механізму 

стримувань та противаг, особливе місце у якому займає судова 
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правотворчість, значно підвищуючи роль та значення судової влади [94, с. 

59]. Зокрема, Скомороха В.Є. приходить до висновку, що у системі 

стримувань і противаг судова влада характеризується не лише тим, що 

вона здійснює правосуддя, але й юридичною можливістю впливати на 

рішення та дії законодавчої та виконавчої влади, «врівноважувати» їх, 

впливати на поведінку людей та соціальні процеси [211, с. 72]. У літературі 

зазначається, що за таких обставин відсутність офіційного визнання 

правотворчої функції судової влади у континентальному праві 

компенсується неофіційним, академічним її визнанням [212, с. 19]. 

Під правотворчістю, як правило, розуміють діяльність правотворчих 

суб’єктів, що спрямована на створення (об’єктивацію), зміну, припинення 

та систематизацію нормативно-правових приписів [29, с. 185]. При цьому, 

слід зазначити, що правотворчий суб’єкт уповноважений на здійснення 

такої діяльності, що є юридично значимою та складається з відповідних 

послідовних стадій, а її результати фіксуються у зовнішніх формах виразу. 

Ничка Ю.В. звертає увагу на те, що мета правотворчості як соціально 

значимої діяльності обумовлюється соціальними цілями, серед яких, 

зокрема, виділяє створення дієвої системи джерел позитивного права для 

забезпечення цілісності суспільства завдяки унормованості суспільних 

відносин, а також зазначає, що в процесі такої діяльності необхідно 

зважати і на відповідні принципи правотворчості, серед яких, наукова 

обґрунтованість, демократизм, системність, законність, гласність, 

професіоналізм, оперативність, компаративність та диференціація 

правотворчої компетенції [213, с. 1]. 

У контексті цього дослідження важливо розмежовувати поняття 

право- та законотворчої, а також законодавчої діяльності, оскільки 

правотворення не обмежується встановленням текстів норм [214, с. 36] – 
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діяльністю законодавчих органів держави та підзаконною нормотворчістю 

органів виконавчої влади. 

Безсумнівно, суд не є та за жодних обставин не повинен стати 

органом законодавчим, проте, як зазначає Малишев Б.В., це жодним чином 

не виключає того, що суд може виступати як правотворчий орган [94, с. 

60].  

Так, правотворчі повноваження судів країн загального права 

визнаються.Як відомо, в країнах загального права більшість правил 

поведінки встановлюється на основі прецеденту у спосіб, що суттєво 

відрізняється від закріплення норм законом у країнах континентального 

права. Так, прецедентна норма не містить звичної, традиційної структури, 

а формується на основі аргументації шляхом виведення своєрідного 

правила чи принципу, так званого, ratio decidendi, що є формально 

обов’язковим. Прецедентне право пропонують вважати спробою 

відмовитись від правових абстракцій на користь конкретики буття [46, с. 

274]. 

Судовим прецедентом (лат. precedens, precedentis – той, що йде 

попереду, передує) є рішення суду чи іншого державного органу в 

конкретній справі, обов’язкове при вирішенні аналогічних справ в 

подальшому тим самим судом чи судами, рівного чи нажчестоячого 

відношення до нього. Бошно С.В. пропонує в залежності від відношення 

судової практики до закону (чи правил внутрішнього розпорядку та 

діловодства судів) класифікувати їх на креативні, тобто такі, що 

заповнюють прогалини законодавства створюючи нову норму права, та 

декларативні, що містять посилання на вже існуючі рішення, 

підтверджуючи існування данної норми, чи у разі потреби змінючи її суть 

[215, с. 17, 19].  
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Так, у судових прецедентах міститься норма права, яка виникає в 

процесі вирішення судом конкретної справи і є побічним результатом її 

розгляду, а тому завжди міститься в мотивувальній частині рішення суду. 

В той же час, у нормативно-правових актах судової влади містяться норми 

права, які є не результатом вирішення визначеної справи, а наслідком 

цілеспрямованої правотворчої діяльності вищих судових органів. 

Характерною ознакою цих норм є те, що їх формулювання здійснюється 

або на підставі узагальнення практики вирішення певної категорії спорів, 

або вони являють собою процесуальні правила розгляду спорів [94, с. 54-

55] чи організації діяльності відповідних органів судової системи. 

Проводячи якісну різницю між співвідношенням закону та судової 

практики, Попов Ю.Ю. зазначає, що у континентальному праві судова 

практика «додає» до закону, а у загальному праві навпаки – закон «додає» 

до судової практики [216, c. 354]. 

Водночас, розмежування права загального та континентального за 

критерієм віднесення судової практики до джерел права не може 

ґрунтуватись виключно на поверхневому визнанні такої ролі за 

прецедентами в системі загального права та відмові в обов’язковій силі 

практиці вищих судів в країнах континентальної правової сім’ї. У своїй 

науковій праці Карапетов А.Г. приходить до висновку, що відмінності в 

цьому питанні носять скоріше технічний, стилістичний і процедурний, 

аніж концептуальний характер [210, с. 304-305]. 

Слід звернути увагу на те, що не кожне рішення суду країн 

загального права є прецедентним, а прецеденти цих судів не носять 

абсолютно обов’язкового характеру, оскільки від них можна відступити, 

використовуючи певні передбачені інструменти їх подолання. В той же 

час, судова практика вищих європейських судів, з огляду на специфіку 

судової ієрархії, в значній мірі визначає практику судів нижчестоячих. І 
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хоч в силу закону приписи, закріплені у таких рішеннях, не завжди мають 

загальнообов’язковий характер, проте на практиці нижчестоячі суди, як 

правило, враховують їх при вирішенні справ, оскільки це певною мірою 

гарантує стійкість та стабільність такого рішення у разі його оскарження. 

Це також зумовлює врахування судової практики, що склалась, суб’єктами 

відповідних правовідносин при їх здійсненні нарівні із нормами законів.  

Свого часу Г. Кельзен писав, що при характеристиці юриспруденції в 

континентальній Європі тільки упередження, що право, за визначенням, є 

лише загальними нормами, тільки помилкова ідентифікація права на 

основі загальних правил статутного та звичаєвого права, можуть 

приховати той факт, що судові рішення продовжують правотворчий 

процес зі сфери загального та абстрактного у індивідуальне та конкретне 

[109, с. 135]. 

У юридичній літературі одні автори під судовою правотворчістю 

розуміють створення вищими судовими органами загальних норм 

правового регулювання, тлумачення норм в процесі свої діяльності, у 

відповідному різновиді судочинства, із закріпленням цих результатів у 

судовому акті [217, с. 206]. Інші ж науковці інтерпретують судову 

правотворчість як пов’язану із реалізацією функцій судової влади 

особливу процедурну діяльність спеціально уповноважених судових 

органів, що спрямована на встановлення нормативно-правових приписів, 

які закріплюються у судових правотворчих актах [218, с. 6]. Аналізуючи 

визначення термінів «судова правотворчість» та «суддівське право», що 

наведені у згадуваному раніше словнику Блека, Шевчук С.В. приходить до 

висновку про те, що рішенням суду, внаслідок тлумачення, змінюється 

зміст законодавства або встановлюється таке його значення, яке 

законодавець ніколи не закладав при прийнятті нормативно-правових актів 

[219, c. 9]. 
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Існують й інші наукові позиції, але при цьому у літературі 

зазначається, що необхідність у судовій правотворчості є об’єктивною, 

викликаною наявністю правотворчих прогалин, багатозначністю чи 

невизначеністю норм права [210, с. 304].  

Систематизуючи позиції наведені в юридичні літературі можна 

зауважити, що серед характерних ознак судової правотворчості, як 

правило, звертають увагу на те, що вона здійснюється спеціально 

уповноваженими суб’єктами: суддями чи судовими органами; пов’язана з 

реалізацією функцій судової влади; здійснюється в особливій 

процесуальній формі; спрямована на встановлення нормативно-правових 

приписів; результати такої діяльності фіксуються у судових актах тощо. 

Деякі вчені вважають, що судова правотворчість не має самостійного 

характеру, є похідною діяльністю, оскільки не належить до основних 

функцій суду та здійснюється шляхом часткового перегляду вже існуючих 

норм права, що видані органами законодавчої та виконавчої влади [220, с. 

6]. Зокрема, Любимов М.О. звертає увагу на те, що органи судової влади 

не створюють право, а значить, не мають власних правотворчих 

повноважень, але в той же час вони виконують квазінормативні функції, 

здійснюючи значний вплив на нормативне регулювання суспільних 

відносин [221, с. 62]. 

Варто погодитись із тим, що судова правотворчість не може 

вважатись окремим напрямком судової діяльності, оскільки підкорена меті 

судового правозастосування, та можлива лише за чітко встановлених 

обставин відсутності нормативно-правової регламентації суспільних 

відносин чи невизначеності змісту норми (принципу) права. Зазначається, 

що кінцевою ціллю судової влади є гарантованість прав та застосування 

існуючих норм, а не нормотворчість сама по собі, а тому, судова 

правотворчість виникає у зв’язку із практичним застосуванням норм права 
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[222, с. 47, 51]. Зокрема Прилуцький С.В. звертає увагу на те, що на основі 

принципу верховенства права з функції правосуддя виокремлюється 

функція виявлення прогалин у законодавстві та їх оперативного усунення 

шляхом добудови права [223, с. 312]. 

Так, судова правотворчість підкорена меті правосуддя – 

справедливому вирішенню справи по суті, захисту прав та законних 

інтересів осіб на підставі закону, та є, на макрорівні, одним з елементів 

механізму її досягнення. Саме судова правотворчість здатна наповнити 

право в його конкретних проявах не тільки ідеями, а й конкретним змістом 

принципів справедливості, рівності, свободи та гуманізму [94, с. 55, 60-61]. 

Варто зазначити, що недосконалість законодавства, зокрема 

дефектність, недієвість норм права, помічає перш за все той, хто здійснює 

його безпосереднє застосування, тобто суддя [120, с. 14]. Зміївська С.С. 

вважає, що виявлення прогалин у законодавстві та юридичних колізій за 

наслідками та результатами діяльності судів, й повідомлення про них 

нормотворчому органу слід вважати сигнальною функцією судової 

практики [166, с. 10]. Саме наявністю прогалин в законах, імманентною 

невизначеністю та багатозначністю багатьох норм законодавства, а також 

неможливістю відмовити в правосудді за відсутності чіткої позитивної 

норми, що застосовується до спору, зумовлюється неминучість судової 

правотворчості [210, с. 304]. В першу чергу мова йде про ті норми, у яких 

відсутній чіткий опис нормативної структури, зокрема через велику 

кількість оціночних понять, невизначенних висловлювань, кількісні та 

якісні характеристики, чи терміни, що не мають чіткого законодавчого 

визначення або ж недієвість, низьку ефективність окремих норм у 

сучасних суспільно-правових реаліях. 

Деякі вчені вважають, що саме широка свобода судового розсуду 

служить джерелом судової правотворчості, оскільки хоч законодавство й 
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не містить прямої вказівки про це в законі, однак суб’єктам 

правозастосування, зокрема суду, законодавець опосередковано надає 

право діяти у встановлених ним межах на власний розсуд [224, с. 209; 220, 

с. 7]. 

Зокрема, статтею 1 Цивільного кодексу Швейцарії закріплено 

нормативно-правовий припис, який дає можливість суддям, за відсутності 

закону і звичаю, вирішувати справу на підставі такого правила, яке суд 

встановив би, якби був законодавцем, слідуючи за традицією та судовою 

практикою [225].  

У літературі також висловлюється думка про те, що судовий розгляд 

будь-якої справи пов’язаний з елементом творчості, незалежно від того 

визнається результат такої творчості джерелом (формою) права чи актом 

правозастосування [94, с. 56]. На думку окремих вчених, саме в тому, що 

вироблені судом правоположення часто сприймаються законодавцем при 

новому виданні закону, і спостерігається один із проявів активної, творчої 

ролі судів у розвитку права [12, с. 7]. 

Так, у певних випадках судова правотворчість може привести до 

реформування законодавства [161], вказати на необхідність внесення змін 

до існуючих нормативно-правових актів чи прийняття нових з метою 

врегулювання суспільних відносин на нормативному рівні, надаючи 

законодавцю своєрідний поштовх, причину розпочати процес об’єкивації 

фактично існуючої норми (принципу, правової ідеї), сформованої в процесі 

судового правозастосування [120, с. 14] для врегулювання визначених 

правовідносин при вирішені справи по суті або органами судової влади 

задля забезпечення ефективного правосуддя, у нормативно-правовий 

припис, що надасть їй обов’язковості в очах невизначеного кола суб’єктів 

правозастосування. При цьому законодавець, враховуючи судову 

практику, може підтвердити такий досвід у нормі закону або ж 
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запропонувати свій, більш досконалий спосіб врегулювання суспільних 

відносин [226, с. 18]. Зокрема, Городовенко В.В. зазначає, що нові ідеї, 

котрі виникають у суспільній правосвідомості, перш ніж бути офіційно 

визнаними державою, долають значний еволюційний шлях. Це 

відбувається або в законотворчому процесі, або в результаті розвитку 

судової практики [227, с. 391]. Серед іншого, це пояснюється певною 

еклектикою законотворчої діяльності. Так, в умовах динамічного 

саморозвитку, суспільство відчуває потребу не тільки у послідовному 

врегулюванні наявних стосунків, але й у внесенні змін до вже 

врегульованої системи відносин, а також у випереджаючому регулюванні, і 

саме судова діяльність забезпечує оперативність приведення правопорядку 

у відповідність із вимогами життя [228, с. 47, 141].  

Зважаючи на вищенаведене, взаємовідносини між гілками влади 

найкраще можуть бути охарактеризовані потребою у своєрідній триваючій 

конкретизації. Так, законодавець не повинен нехтувати напрацювання 

суб’єктів, що належать до інших гілок влади, блокувати їх внески у 

створення більш детальних правил поведінки. В свою чергу виконавча 

влада не повинна переступати через ієрархічні рівні внаслідок політичних 

втручань та підміняти законодавця у тих випадках, коли це не просто 

недоречно, але й шкідливо для правового регулювання в цілому, внаслідок 

створення надмірної кількості нормативно-правових приписів, що 

регулюють одну групу відносин у різний спосіб. Водночас, судова влада 

повинна поважати процес створення права іншими гілками до моменту її 

необхідного втручання у врегулювання правовідносин. Замість того, щоб 

говорити про баланс та контроль між різними гілками влади, К.Мюллерс 

пропонує розуміти триваючу конкретизацію як інструмент, який дає 

можливість різним частинкам системи розділеної влади зробити свій 

внесок у правотворчий процес у особистий специфічний процедурний 
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спосіб [229, с. 107-108]. Водночас у літературі також звертається увага на 

своєрідну циклічність розвитку права в межах тріади «праворозуміння – 

правотворчість – правозастосування», що забезпечує його безперервність 

та правонаступність, що дозволяє зберегти стійкість правових регуляторів 

[56, с. 216]. 

З наведеного вище вбачається, що правотворчий процес є скоріше 

замкненим колом, в якому суд, як орган правозастосовчий, виявивши 

неповноту норми, прогалину, колізію чи застарілі, недієві положення у 

нормативно-правовому акті, виданому органом законодавчої чи виконавчої 

влади, з метою забезпечення здійснення правосуддя здійснює 

правотворення, на основі чи з врахуванням якого, вносяться зміни у 

відповідний нормативно-правовий акт (чи за потребою приймається 

новий), норми якого, зважаючи на динаміку суспільного розвитку, можуть 

з часом потребувати наступного корегування, в тому числі й 

вдосконалення суб’єктом правозастосування. 

Підсумовуючи вищенаведене варто зазначити, що необхідність 

судової правотворчості зумовлюється відсутністю дієвої нормативно-

правової регламентації певних суспільних відносин або необхідністю 

вирішити внутрішні організаційні питання судової діяльності. Зазначене 

визначає її спрямованість на створення нормативно-правових приписів, що 

містять норму чи принцип права, а також на об’єктивацію їх у судових 

правотворчих актах, до яких належить судові рішення – нормативно-

правові прецеденти чи судові регламенти. Варто зазначити, що 

інтенсивний розвиток сучасної нормативно-правової регламентації веде до 

збільшення питомої ваги правових регуляторів, серед яких все більшу 

значимість набувають і судові правотворчі акти, створені у процесі судової 

правотворчості. При цьому важливо, що судове нормативно-прецедентне 

рішення поширює свою дію та має обов’язковий характер лише щодо 
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суб’єктів та відносин в аналогічній справі, а регламенти – щодо судів 

(суддів, апарату суду, колегіальних органів), а також органів судової 

системи з управлінських, організаційних та процедурних питань 

внутрішньої діяльності судових органів. Аналіз судової правотворчості 

дозволяє констатувати, що вона здійснюється судом в особі професійного 

судді як компетентного та уповноваженого суб’єкта в процесі розгляду та 

вирішення справи одноособово або ж у складі колегії суддів, чи 

колегіальним органом суду або компетентним органом судової системи 

при створенні судових регламентаційних актів, та є діяльністю, що 

здійснюється в особливій процедурі. 

Таким чином, судову правотворчість можна визначити як особливу 

процедурну діяльність професійного судді чи органу судової системи, 

спрямовану на створення, зміну чи припинення нормативно-правових 

приписів, які об’єктивуються у судових правотворчих актах. 

Варто зазначити, що конкретизація не лише характеризує 

взаємовідносини між різними гілками влади в процесі правотворчості, але 

й відіграє особливе значення у судовій правотворчій діяльності.  

У юридичній літературі правотворчу конкретизацію, в тому числі й 

судову, трактують по-різному. 

Так, Вопленко М.М. вважає, що конкретизація означає результат 

правотворчого процесу, в якому виражається максимальна визначеність та 

повнота змісту правових норм, в цілях найбільш точного та повного 

правового врегулювання [10, с. 25]. На думку Ромашова Р.А. конкретизація 

законодавства – це процес уточнення загальних положень законодавчих 

актів, реконструкції зв’язків між абстрактними правовими нормами та 

реальними юридично значимими суспільними відносинами [40, с. 126-

127].  
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В той же час, Шмельова Г.Г . визначала  правотворчу  

конкретизаціюяк об’єктивно зумовлену, закономірну діяльність 

компетентних органів по встановленню норм права, що здійснюється 

шляхом зменшення об’єму понять і загальної абстрактності норми на 

основі розширення їх змісту, з метою підвищення точності і визначеності 

правової регламентації суспільних відносин [4, с. 35].  

Лук’яненко М.Ф. пропонує під конкретизуючою правотворчістю 

вважати діяльність суду, спрямовану на розкриття (розвиток) змісту норми 

з оціночним поняттям стосовно визначених ситуацій шляхом конкретизації 

оціночних понять, що містяться в законі [224, с. 211]. 

У вузькому значенні під правотворчою конкретизацією юридичних 

норм розуміється така конкретизація, яка здійснюється власне в процесі 

правотворчості і заключається в виданні нових юридичних норм. 

Водночас, у широкому – конкретизація юридичних норм є елементом 

процесу формування права, правотворення [107, с. 16].  

Зважаючи на вищенаведене та відсутність єдності підходів у 

розумінні судової правотворчої конкретизації, важливим є з’ясування 

особливостей її юридичної природи, для чого необхідно дати відповідь на 

питання щодо суб’єктів, об’єкту, підстав, мети та результатів такої 

діяльності. 

Аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства, судової практики, 

а також наукової юридичної літератури, дозволяє зробити висновок про те, 

що судова правотворча конкретизація в загальному та континентальному 

праві має схожі риси. 

Так, підставою здійснення судової правотворчої конкретизації у 

кожному випадку є з’ясування компетентним суб’єктом відсутності 

безпосередньої нормативно-правової регламентації певних суспільних 

відносин, чи невизначеність змісту норми (принципу) права, що зумовлює 
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постійну необхідність подолання таких перешкод при відправленні 

правосуддя шляхом правозастовчої конкретизації, або необхідність 

вирішення внутрішніх управлінських чи організаційно-процедурних 

питань діяльності органів судової системи. 

Відтак, метою такої діяльності є створення норми права, зміст якої 

максимально наближений до реальних умов її використання, та 

закріплення її у нормативно-правовому приписі, що матиме обов’язковий 

характер. 

Прикладом правотворчої конкретизації у діяльності судів 

Великобританії, за наслідками здійснення якої правотворчого розвитку 

набули положення про юридичну силу судового прецеденту, можна 

вважати прецедент, створений Апеляційним судом Англії та Уельсу за 

результатом розгляду та вирішення справи Міської ради Лідсу проти 

Прайс та інших, у якому зазначено, що у разі конфлікту між прецедентом 

Європейського суду з прав людини та прецедентом вищої судової інстанції 

Англії застосовується останній [230]. До винесення вказаного судового 

рішення таке обов’язкове правило у законодавстві Англії було відсутнє. 

Варто зазначити, що зазначену правову позицію одноголосно схвалено та 

підтримано Палатою лордів у рішенні за наслідками розгляду скарги на 

рішення Апеляційного суду у справі [231]. 

Аналізуючи діяльність органів системи міжнародного судочинства 

варто звернути увагу на Суд Європейських співтовариств. В літературі 

зазначається, що Суд ЄС відіграє вирішальну роль не лише у 

правозастосуванні, але й в тлумаченні європейського права, а в процесі 

європейської інтеграції він перетворився на важливий правотворчий орган, 

а саме право ЄС в значній мірі набуло прецедентного характеру [232, с. V]. 

Особливе значення для розвитку права ЄС відіграло встановлення Судом 

ЄС доктрини прямої дії положень права ЄС у внутрішніх правопорядках 
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держав-членів Євросоюзу і примату положень права ЄС стосовно норм 

внутрішнього права держав-членів об’єднання [233, с. 111]. Так, пряму дію 

норм права Співтовариства вперше обґрунтовано Судом у 1963 році при 

прийнятті рішення у справі Ван Генд ен Лоос проти Адміністрації 

внутрішніх доходів Нідерландів [234] й вподальшому цей принцип набував 

поступового розвитку та конкретизації в наступних рішеннях, прийнятих 

Судом. Основний висновок щодо незастосування національного права, яке 

суперечить праву співтовариства, зроблено Судом ЄС за результатами 

розгляду справи Фінансова адміністрація Італії проти Компанії 

«Сімменталь СпА» [235], в якому, зокрема зазначено, що пряма дія права 

Співтовариства означає, що його норми, які є безпосереднім джерелом 

прав та обов’язків для всіх, на кого вони поширюються, повинні 

застосовуватись в повному обсязі і однотипно у всіх державах-членах 

Співтовариства, відтак, держави-члени повинні утримуватися від 

прийняття національних правових актів, які суперечать праву 

Співтовариства. 

Як і в загальному, так й у континентальному праві, судова 

правотворча конкретизація здійснюється компетентним суб’єктом 

правозастосування, що наділений певними правотворчими 

повноваженнями: судом вищих інстанцій, під яким ми розуміємо 

професійного суддю, колегію суддів чи колегіальний орган такого суду, 

або компетентним органом судової системи. Варто, однак, звернути увагу 

на те, що повноваження зазначених суб’єктів відрізняються.  

Оскільки у загальному праві судова правотворчість визнається 

державою, суди вищих судових інстанцій наділені повноваженнями на 

створення прецедентних норм, в тому числі й шляхом правотворчої 

конкретизації, що дозволяє компенсувати відсутність законодавчого 

регулятора суспільних відносин як в процесі розгляду та вирішенні справи 
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по суті, так і в кожному аналогічному випадку застосування 

конкретизуючої норми для врегулювання суспільних відносин.  

Як приклад правотворчої конкретизації у діяльності судів країн 

загального права, можна розглянути класичну справу Верховного Суду 

Сполучених Штатів Америки, правові висновки у якій знані у світі як 

«Правила (Застереження) Міранда» (the Miranda Warning) [236].  

Ернесто Міранда, мексиканський іммігрант, що проживав у Феніксі 

(штат Арізона), був заарештований за обвинуваченнями у викраденні та 

зґвалтуванні жінки, та допитувався поліцією протягом двох годин, доки не 

зізнався у вчиненні зазначеного злочину. Під час проведення допиту 

поліцейський не повідомив Міранда про захист від самовикриття, що йому 

гарантується V Поправкою та право на адвоката, що належить йому згідно 

із VІ Поправкою до Конституції США. Справу було передано до суду в 

Арізоні, де державним обвинувачем використано вказане зізнання в якості 

ключових доказів проти Міранда, якого було засуджено до тривалого 

ув’язнення. Адвокат Міранда оскаржив вказане рішення до Верховного 

Суду штату Арізона, яким попередній вирок підтримано та залишено в 

силі. Коли апеляція потрапила до Верховного Суду США, який згодився 

розглянути її разом із чотирма схожими справами, Суд вирішив при її 

прийнятті визначити роль поліції у захисті права, що гарантується із 

внесенням змін до Конституції V та VI Поправками. 

Так, V Поправкою до Конституції США встановлено, що громадяни 

не можуть бути суб’єктом кримінального переслідування чи покарання без 

належного процесу. Зокрема, нею передбачено також, що громадяни є 

захищеними від самообмови (право зберігати мовчання). Водночас, VI 

Поправкою, серед іншого, закріплено право громадянина мати адвоката 

[68].  
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Верховний Суд вирішив справу на користь Міранда, закріпивши у 

своєму рішенні норму, згідно із якою підозрюваний має бути 

повідомленим про його процесуальні права, а відтак, лише за таких умов 

його зізнання у вчиненні злочину вважатиметься належним та допустимим 

доказом у справі. Таким чином, у зазначеному рішенні конкретизовано 

положення V та VI Поправок до Конституції США та зафіксовано раніше 

формально не закріплений обов’язок для поліцейських повідомити 

підозрюваному при затриманні та перед проведенням допиту його право 

зберігати мовчання, оскільки сказане ним може бути використане проти 

нього, та право на адвоката, який за відсутності коштів буде наданий 

державою, а також впевнитись у тому чи суть сказаного зрозуміла 

затриманому, й у разі негативної відповіді надати відповідні роз’яснення. 

Аналогічні положення з часом знайшли своє відображення і у 

нормативному законодавстві різних країн. Так, параграфом 136.1 

Кримінально-процесуального кодексу Німеччини передбачено, що перед 

першим допитом обвинувачений повинен бути поінформований, зокрема, 

про можливість не робити висловлювань з приводу обвинувачень, а також 

у будь-який час проконсультуватись із обраним ним захисником [237]. 

Також із прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу 

України у частині четвертій статті 208 закріплено правило, згідно із яким 

уповноважена службова особа, що здійснила затримання особи, повинна 

негайно повідомити затриманому зрозумілою для нього мовою підстави 

затримання та у вчиненні якого злочину він підозрюється, а також 

роз’яснити право мати захисника, отримувати медичну допомогу, давати 

пояснення, показання або не говорити нічого з приводу підозри проти 

нього, негайно повідомити інших осіб про його затримання і місце 

перебування відповідно до положень статті 213 цього Кодексу, вимагати 
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перевірки обґрунтованості затримання та інші процесуальні права, 

передбачені цим Кодексом [238]. 

В той же час, у континентальному праві суди вищих інстанцій, як 

правило, наділені правотворчими повноваженнями опосередковано, без 

спеціальної на те вказівки в законі, та здійснюють їх за результатами 

узагальнення судової практики, перегляду судових рішень.  

Так, прикладом судової правотворчої конкретизації можна вважати 

вирішення Верховним Судом СРСР справи за позовом гр. Марцинюка до 

Управління залізної дороги імені Дзержинського (1940 року) [239] та за 

позовом гр. Бичкової-Гончаренко до Харківського спортивного товариства 

«Динамо» (1949 року) [240]. В обох випадках громадяни брали участь у 

гасінні пожежі для порятунку майна – об’єкта соціалістичної власності, 

при чому гр. Марцинюк постраждав, зазнавши тілесних ушкоджень, 

зокрема, значних опікових травм, а чоловік гр. Бичкової-Гончаренко – 

загинув. Вітак, постраждалі вимагали компенсації внаслідок шкоди, 

заподіяної їм при порятунку майна. Верховний Суд СРСР прийшов до 

висновку, що відсутність в Цивільному кодексі 1922 року норм, які 

регулюють взаємовідносини між постраждалими та організаціями в таких 

чи схожих випадках, не може служити підставою відмови у позові і судам 

слід було виходити із засад, закладених у Конституції СРСР та із загальної 

політики Радянського уряду. І хоч у зазначених випадках обов’язок 

відшкодувати шкоду потерпілим прямо не був встановлений законом, суд, 

здійснивши конкретизацію загальних норм, прийшов до висновку про 

підставність позовних вимог та необхідності їх задоволення й 

відшкодування шкоди.  

В подальшому, такий правовий висновок був позитивно сприйнятий 

законодавцем, а відповідний припис, створений за результатами судової 

правотворчої конкретизації, закріплено на законодавчому рівні. Так, для 
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прикладу частинами першою та другою статті 1162 Цивільного кодексу 

України передбачено, що шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням 

здоров’я або смертю фізичної особи, яка без відповідних повноважень 

рятувала від реальної загрози майно іншої особи, яке має істотну цінність, 

відшкодовується державою в повному обсязі. Шкода, завдана майну особи, 

яка без відповідних повноважень рятувала від реальної загрози майно 

іншої особи, яке має істотну цінність, відшкодовується власником 

(володільцем) цього майна з урахуванням його матеріального становища 

[140].  

Окремо слід розглянути правотворчість конституційних судів. Не 

заперечується, що в процесі своєї діяльності вони здійснюють, так звану, 

негативну правотворчість. Шаповал М.В. зазначає, що діяльність органів 

конституційної юрисдикції щодо реалізації повноважень із вирішення 

питання про відповідність законодавства конституції можна умовно 

визначити як негативну правотворчість тому, що наслідком такої 

діяльності може бути їх фактичне скасування, тобто негативний за суттю 

вплив на правотворчість законодавчих органів [241]. Проте, аналізуючи 

рішення конституційних судів, в тому числі й Конституційного Суду 

України, можна зробити висновок про те, що шляхом правотворчої 

конкретизації ними створюються нові правові норми. 

 Так, у справі №1-1/2010 за конституційним поданням 46 народних 

депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів «найвищий 

судовий орган», «вищий судовий орган», «касаційне оскарження», які 

містяться у статтях 125, 129 Конституції України, суд, у своєму рішенні 

№8-рп/2010 від 11 березня 2011 року, конкретизував повноваження 

Верховного Суду України в частині неможливості здійснення касаційного 

провадження, зазначивши, що визначення у частині другій статті 125 

Конституції України Верховного Суду України як найвищого судового 
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органу в системі судів загальної юрисдикції [73] означає, що 

конституційний статус Верховного Суду України не передбачає наділення 

його законодавцем повноваженнями суду касаційної інстанції щодо рішень 

вищих спеціалізованих судів, які реалізують повноваження касаційної 

інстанції [242]. Опісля прийняття вказаного рішення було внесено 

відповідні зміни у процесуальне законодавство, зокрема й кодекси, якими 

врегулювано здійснення судочинства у відповідних галузях права. 

Також, Конституційний Суд України у своїх рішеннях сформував 

правові позиції, пов’язані з питанням конкретизації повноважень органів 

державної влади, які полягають у тому, що: перерозподіл конституційної 

компетенції є можливим тільки шляхом внесення змін до Конституції 

України відповідно до розділу XIII Конституції України [243]; винятки з 

конституційних норм встановлюються самою Конституцією, а не іншими 

нормативними актами [244]; юрисдикція Конституційного Суду України 

поширюється на вирішення питань, передбачених як статтею 150 

Конституції України (щодо відповідності Конституції України законів та 

інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, 

актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим та офіційного тлумачення Конституції 

України і законів України), так й іншими статтями Конституції України, 

зокрема статтею 159 (щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 

Конституції України законопроекту про внесення змін до Конституції 

України). Якщо в першому випадку має місце так званий наступний 

конституційний контроль з боку Конституційного Суду України, тобто 

перевірка ним конституційності чинних правових актів, то у другому 

випадку Конституційний Суд України застосовує попередній 

(превентивний) конституційний контроль [245]. 
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У справі за конституційним поданням 101 народного депутата 

України щодо офіційного тлумачення положень частин першої, п’ятої 

статті 103 Конституції України у системному зв’язку з пунктом 16 розділу 

XV «Перехідні положення» Конституції України (справа про строк, на 

який обирається Президент України), Конституційний Суд України 

рішенням №5-рп/2014 від 11 травня 2014 року, конкретизував положення 

частин першої, п’ятої статті 103 Конституції України визначивши, що 

Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і 

на чергових, виборах строком на п’ять років [246].  

Варто зазначити, що до моменту здійснення відповідної 

конкретизації судом чинне законодавство не містило нормативного 

закріплення тривалості строку повноважень Президента України, обраного 

громадянами на позачергових виборах, та порядку його обчислення. Таким 

чином, можна говорити про те, що суд фактично здійснив правотворчу 

конкретизацію, доповнивши виборче право новою нормою, що встановлює 

правила, обов’язкові для невизначеного кола осіб. 

Таким чином, судова правотворча конкретизація дозволяє подолати 

відсутність нормативно-правового регулятора певних суспільних відносин 

чи його недієвість, неефективність за певних об’єктивно існуючих умов, 

шляхом створення правового регулятора, необхідного для вирішення 

конкретного спору чи аналогічних справ або врегулювання внутрішніх 

питань діяльності органів судової системи. Зокрема, Шевчук С.В. 

наголошує на зростанні ролі прецедентного права в питаннях 

конкретизації законодавства та заповнення прогалин шляхом судової 

правотворчості [219, с. 87]. 

У загальному праві результат судової правотворчої конкретизації – 

конкретизуюча норма, фіксується у нормативно-правових прецедентах, що 

є формально обов’язковими. Одночасно в континентальному праві, де 
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прецедент фактично не визнаний, він знаходить своє відображення у 

конкретизуючих приписах рішень судів вищих інстанцій, узагальнень, 

роз’яснень, рекомендацій їх колегіальних органів, що мають, по-суті, 

прецедентний характер, чи судових регламентах інших компетентних 

органів судової системи з питань судоустрою, організаційних, 

процесуальних та процедурних правил судочинства, діловодства тощо.  

Виходячи із юридичної сили правоположень, що містяться в 

судовому рішенні, Ображиєв К.В. зазначає, що якщо судове рішення не 

матиме загальнообов’язкового характеру, то визнавати його нормативним 

не видається можливим [169, с. 100]. 

Однак, варто зазначити, що не зважаючи на відсутність офіційного 

визнання судового прецеденту у континентальному праві, суди можуть 

наслідувати рішення інших судів, іноді й першої інстанції, але не в силу їх 

обов’язковості як норм у прецедентному праві, а в силу їх доцільності, 

розумності, справедливості [215, с. 19], що багато в чому залежить від 

рівня їх обґрунтованості, переконливості [224, с. 213], об’єктивності та 

законності. У літературі зазначається, що завдяки судовій практиці 

відбувається не тільки індивідуально-правове, а й нормативно-правове 

регулювання суспільних відносин. Так, Мусієвський В.Є. вважає, що 

завдання судової влади полягає у здатності вирішити правовий конфлікт та 

за відсутності відповідної норми закону надати захист тим правам людини, 

які не отримали позитивного закріплення, врегулювати правовідносини, 

які не зміг передбачити законодавець. Як наслідок, постає необхідність у 

створенні судом норм права – загальнообов’язкових правил поведінки, що 

використовуються під час вирішення аналогічних справ і підтримуються 

державою [247, с. 8]. Зокрема Зміївська С.С. звертає увагу на те, що у 

певних ситуаціях, коли через відсутність необхідних норм чи галузеві 

особливості аналогія закону чи субсидіарне застосування для суду 
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недоступні, судова практика звертається до конструювання правоположень 

– якісно нового правила у регулюванні правових відносин. Правові позиції 

судів дозволяють у потрібних випадках пристосувати норму права до 

суспільних умов, що змінилися, модернізувати її зміст у ситуаціях, коли 

законодавець не має змоги цього зробити. Відтак, судова практика, 

реагуючи на соціальні потреби, корегує зміст позитивного права з метою 

приведення його у відповідність до суспільних відносин, що склалися і 

схвалені з боку соціуму [166, c. 8, 13, 17].  

Таким чином, судова правотворча конкретизація спрямована на 

створення правових регуляторів, необхідних для вирішення визначеної 

справи та аналогічних справ або на регулювання внутрішніх питань 

діяльності органів судової системи. 

Відтак, у частині реалізації повноважень зі створення та об’єктивації 

нормативно-правових приписів, така діяльність спрямована на 

відображення точності, повноти змісту норми (принципу) права та 

максимальної правової визначеності необхідних для належного 

правозастосування та правореалізації. 

У своїх дослідженнях Власенко М.О. звертає увагу на предметну 

конкретизацію. Він зазначає, що запевних обставин суб’єкт зустрічається з 

необхідністю додаткового регламентування, коли встановлюються нові 

норми, пов’язані з нормами першоджерела, ціллю та контурами предмета 

регулювання. Іншими словами, зміст, ціль, об’єкт регламентування, так 

званих, додаткових норм визначений загальним предметом регулювання, 

або ж варіантами нормування правотворчих органів [38, с. 68]. Все це 

повною мірою актуально й для норм, конкретизованих в ході судової 

правотворчості. 
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Окрім цього слід зазначити, що судова правотворча конкретизація 

здійснюється шляхом виявлення характерних ознак соціальних ситуацій, 

типових для даних суспільних відносин. 

Як зазначає Сєнякін І.М., регламентуючи певне суспільне 

відношення за допомогою створення загальної норми, законодавець 

одночасно прагне конкретизувати її, передбачивши особливості, можливі 

модифікації фактичних ситуацій [55, с. 165-166] або ж опосередковано 

задекларувати можливість такої конкретизації за певних умов в 

майбутньому. Таким чином, можна зробити висновок про те, що судова 

правотворча конкретизація зумовлена природою права, що перебуває у 

процесі постійного розвитку.  

При створенні судових нормативно-правових прецедентів, в тому 

числі й здійснюючи правотворчу конкретизацію, суддя виконує 

правотворчі функції і формулює загальне правило поведінки, яке 

відповідає чинній системі нормативно-правової регламентації і водночас 

дозволяє розв’язати як визначений, так і аналогічний, подібний за 

фактичними обставинами, правовий спір. В той же час, при створенні 

регламентів відбувається формування загальних нормативно-правових 

приписів. 

Отже, судова правотворча конкретизація, яка здійснюється в процесі 

створення судового нормативно-правового прецеденту та регламенту 

володіє всіма ознаками правоконкретизації, а також наведеними нижче 

особливостями: 

- здійснюється компетентним суб’єктом судової влади: судом, під 

яким ми розуміємо професійного суддю, колегію суддів вищих судових 

інстанцій чи колегіальний орган вищого суду, або спеціально 

уповноваженим органом судової системи; 
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- обумовлюється необхідністю врегулювати суспільні відносини за 

відсутності дієвого нормативного регулятора, закріпленого на 

законодавчому рівні; 

- за об’єктивно існуючих обставин компенсує відсутність 

нормативного регулювання шляхом створення максимально точних, 

чітких, однозначних положень; 

- створює передумови як для вирішення справи по суті, так і для 

вирішення аналогічних справ, або для вирішення внутрішніх 

організаційно-процедурних питань діяльності судових органів; 

- результати фіксуються в формально обов’язковому приписі, що 

об’єктивується у судових актах. 

Таким чином, судова правотворча конкретизація – це діяльність суду 

вищих інстанцій чи спеціально уповноваженого судового органу, 

спрямована на відображення точності, повноти та максимальної правової 

визначеності нормативно-правових приписів, що об’єктивуються у 

судових актах. 

Підсумовуючи варто зазначити, що метою здійснення судової 

правотворчості є створення норми, що не тільки вирішить визначену 

справу по суті, а й дозволить врегулювати типову ситуацію, вивчивши 

суспільні відносини та підібравши належні, актуальні та достатні правові 

засоби. Водночас, правотворча конкретизація здійснюється судом з метою 

виявлення тих ознак, які дозволять врегулювати фактичні правовідносини 

найкращим чином, створючи врешті решт типову норму.  

Таким чином, схематично судову правотворчу конкретизацію можна 

продемонструвати на такому прикладі. Скажімо, існують певні 

правовідносини А, нормативне регулювання яких законодавцем не 

здійснено. Водночас існують норма В, зміст якої визначено ознаками «1», 

«2» та «3» та норма С з ознаками «1», «2», «3» та «4», які можуть бути 
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подібними, однак не є тотожними. Єдність судової практики при 

врегулюванні зазначених правовідносин за об’єктивно існуючих обставин 

D, E та F, відсутня. Так, аналогічні справи вирішуються по суті на підставі 

конкретизованого припису, що закріплює норму А-1: [В: 1D + 3FE + 4DE] 

+ [C: (1,2)DEF], де судом вирішено що факультативна ознака «4» норми В 

матиме значення за обставин D та Е, або ж на підставі припису, яким 

зафіксовано норму А-2: [В: 1D + 3FE] + [C: (1,2)DEF + 5Е], де судом 

надано значення факультативній ознаці «5» норми С за обставин Е. 

Враховуючи вищенаведене, компетентним суб’єктом правозастосування, 

що наділений також правотворчими повноваженнями, закріплено 

конкретизований припис, що містить норму А: [В: 1D + 3FE + 4DE] + [C: 

(1,2)DEF + 5Е], яку, зважаючи на відсутність дієвого нормативного 

регулятора, закріпленого на законодавчому рівні, суди зобов’язані 

використовувати при вирішенні аналогічних справ. 

Підсумовуючи варто зазначити, що хоч судова діяльність і 

спрямована на правозастосування, проте їй притаманні і правотворчі 

функції, зокрема за умови відсутності нормативно-правової регламентації, 

невизначеності змісту норм права, необхідності вирішення внутрішніх 

організаційно-процедурних питань діяльності органів судової системи. У 

цих випадках суд чи уповноважений судовий орган, які є компетентними 

суб’єктами судової правотворчої конкретизації, як і будь-який інший 

суб’єкт правотворення, повинен досягти при формулюванні нормативно-

правових приписів точності, чіткості та повноти норми права, 

максимальної визначеності її змісту, зважаючи на те, що судові 

правотворчі акти набувають все більшої значимості серед правових 

регуляторів суспільних відносин. 
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Висновки до Розділу ІІІ. 

 

1. Правозастосовча конкретизація в діяльності судів є необхідною та 

обґрунтованою, однак не дослідженою з точки зору загальної теорії права. 

Окрім загальних рис судової правоконкретизації, їй притаманні 

наступні характерні ознаки: вона здійснюється професійним суддею 

(суддями), у проваджені якого перебуває справа, в процесі її розгляду та 

вирішення; зумовлюється необхідністю передати точний, повний зміст 

принципу, норми права, досягти правової визначеності у контексті 

визначених обставин справи; результати фіксуються в конкретизуючому 

приписі, що об’єктивується в судовому рішенні; створює підґрунтя для 

вирішення справи по суті, реалізації інтересів осіб, що беруть участь у 

справі. 

На основі зазначених ознак сформульовано визначення судової 

правозастосовчої конкретизації як спрямованої на відображення в 

конкретизуючому приписі, що об’єктивований у рішенні суду, точності та 

повноти змісту принципу, норми права у контексті визначених обставин 

справи, діяльності професійних суддів, що здійснюється в ході розгляду 

справи з метою її вирішення по суті та реалізації інтересів осіб, що беруть 

участь у справі. 

Узагальнюючи вищенаведене, запропоновано судову 

правозастосовчу конкретизацію схематично показати на такому прикладі: 

на певні правовідносини поширюється дія загальної норми А, зміст якої 

складають ознаки «1», «2», «3» та «4». Однак, за реально існуючих 

обставин B, C, D зазначені правовідносини не можуть бути безпосередньо 

врегульовані на її основі. Аналізуючи її положення, суддя приходить до 

висновку, що при конструюванні вказанї норми та її об’єктивації у 

нормативно-правовому приписі, законодавцем упущено ознаку «5», яка за 
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умови В є необхідною для правильного врегулювання зазначених 

правовідносин, а також ознаку «6», необхідну за умов С та D. 

Встановивши вищенаведені обставини, суд, здійснивши правозастосовчу 

конкретизацію в ході розгляду справи, фіксує у мотивувальній частині 

рішення конкретизований припис, яким закріплює наступну норму А: (1, 2, 

3, 4) BCD + 5B + 6CD, яку й буде покладено в основу вирішення справи та 

створення норми індивідуального правового регулювання. 

2. Вирішено питання співвідношення тлумачення та конкретизації у 

судовій діяльності. Вони багато в чому володіють спільними рисами, але в 

той же час не тотожні, характеризуються складним співвідношенням та 

взаємним впливом, знаходяться у стані взаємної обумовленості. 

Судова правотлумачна конкретизація є одним із найбільш 

витребуваних видів юридичної діяльності. Вона характеризується такими 

особливостями: здійснюється судом в особі професійного судді (суддів), 

його колегіальних органів чи спеціально уповноважених органів судової 

системи; обумовлюється необхідністю точного та уніфікованого розуміння 

змісту норми права чи її окремих елементів в контексті визначених 

обставин; передує судовому правозастосуванню; має значення для 

ефективного врегулювання суспільних відносин, уніфікованого та 

одноманітного застосування принципів, норм права; об’єктивується в 

судових рішеннях чи інтерпретаційних актах органів судової системи. 

На основі наведених ознак дано авторське визначення судової 

правотлумачної конкретизації як діяльності суду чи спеціально 

уповноважених органів судової системи, що спрямована на забезпечення 

одноманітного та точного розуміння змісту принципу, норми права за 

визначених обставин та їх відображенні в судових рішеннях та 

інтерпретаційних актах.  
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Схематично судову правотлумачну конкретизацію можна 

продемонструвати на такому прикладі. Певні правовідносини регулюються 

нормою А, зміст якої складають ознаки «1», «2» та «3», яка, проте, за 

обставин B, C, D не може бути застосована для врегулювання суспільних 

відносин, оскільки перші дві ознаки не піддаються однозначному 

розумінню, й можуть бути відображені як «1-1» та «1-2», й «2-1» та «2-2» 

відповідно. Вибір із таких альтернативних варіантів на основі лише 

правотлумачення не можливий. Проаналізувавши матеріали справи та 

правовівши правотлумачну конкретизацію, суд може зробити висновок 

про те, що за реально існуючих обставин B, C та D ознаки «1» та «2» 

повинні розумітися як «1-1» та «2-1» відповідно. Окрім цього, в процесі 

здійснення правозастосування судом враховано, що за обставини С для 

правильного застосування норми права матиме значення факультативна 

ознака «4». Відтак, конкретизований припис, створений за результатами 

судової правотлумачної конкретизації, здійсненої в процесі 

правозастосування, закріплюватиме таку норму – А: (1-1, 2-1, 3) BCD + 4C.  

3. Судова влада також наділена і правотворчими повноваженнями. 

Інтенсивний розвиток сучасної нормативно-правової регламентації веде до 

збільшення питомої ваги правових регуляторів, серед яких все більшу 

значимість набувають і судові правотворчі акти, зокрема судові 

нормативно-правові прецеденти та судові регламенти, створені у процесі 

судової правотворчості, в тому числі й за результатами 

правоконкретизації.  

Судовій правотворчій конкретизації притаманні такі характерні 

ознаки: здійснюється компетентним суб’єктом судової влади: судом, під 

яким ми розуміємо професійного суддю, колегію суддів вищих судових 

інстанцій чи колегіальний орган вищого суду, або компетентним органом 

судової системи; обумовлюється необхідністю врегулювати суспільні 
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відносини за відсутності дієвого нормативного регулятора, закріпленого на 

законодавчому рівні; за об’єктивно існуючих обставин компенсує 

відсутність нормативного регулювання шляхом створення максимально 

точних, чітких, однозначних положень; створює передумови як для 

вирішення справи по суті, так і для вирішення аналогічних справ, або для 

вирішення внутрішніх організаційно-процедурних питань діяльності 

судових органів; результати фіксуються в формально обов’язковому 

приписі, що об’єктивується у судових актах. 

На основі наведених ознак сформульовано авторське визначення 

судової правотворчої конкретизації як діяльності суду вищих інстанцій чи 

спеціально уповноваженого судового органу, спрямованої на відображення 

точності, повноти та максимальної правової визначеності нормативно-

правових приписів, що об’єктивуються у судових актах. 

Схематично судову правотворчу конкретизацію можна 

продемонструвати на такому прикладі. Існують певні правовідносини А, 

нормативне регулювання яких законодавцем не здійснено. Водночас 

існують норма В, зміст якої визначено ознаками «1», «2» та «3» та норма С 

з ознаками «1», «2», «3» та «4», які можуть бути подібними, однак не є 

тотожними. Єдність судової практики при врегулюванні зазначених 

правовідносин за об’єктивно існуючих обставин D, E та F, відсутня. Так, 

аналогічні справи вирішуються по суті на підставі конкретизованого 

припису, що закріплює норму А-1: [В: 1D + 3FE + 4DE] + [C: (1,2)DEF], де 

судом вирішено що факультативна ознака «4» норми В матиме значення за 

обставин D та Е, або ж на підставі припису, яким зафіксовано норму А-2: 

[В: 1D + 3FE] + [C: (1,2)DEF + 5Е], де судом надано значення 

факультативній ознаці «5» норми С за обставин Е. Враховуючи 

вищенаведене, компетентним суб’єктом правозастосування, що наділений 

також правотворчими повноваженнями, закріплено конкретизований 
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припис, що містить норму А: [В: 1D + 3FE + 4DE] + [C: (1,2)DEF + 5Е], 

яку, зважаючи на відсутність дієвого нормативного регулятора, 

закріпленого на законодавчому рівні, суди зобов’язані використовувати 

при вирішенні аналогічних справ. 
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РОЗДІЛ IV.  

СУДОВА ПРАВОКОНКРЕТИЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

4.1. Проблеми вітчизняної судової правоконкретизації та способи 

їх розв’язання 

 

Протягом останніх років вітчизняна судова система перебуває у стані 

реформування та трансформації, що безсумнівно впливає на якість судової 

діяльності в цілому та здійснення правоконкретизації зокрема, а відтак і на 

ефективність правового регулювання, яке, як вже зазначалось, залежить не 

лише від якості законодавства, діяльності уповноважених суб’єктів 

правотворення, а й належного правозастосування, в тому числі й судового. 

Це зумовлює необхідність теоретичного дослідження проблем вітчизняної 

судової правоконкретизації.  

У вітчизняному праві поняття «суд» закріплене на законодавчому 

рівні, однак визначається по-різному, зокрема, як: відповідний орган 

судової системи держави (стаття 2 Закону України «Про міжнародний 

комерційний арбітраж» [248]); орган, що представляє судову владу згідно 

із чинним законодавством (стаття 4 Правил адвокатської етики [249]); 

суддя чи колегія суддів, що вирішують конкретну справу (стаття 3 Кодексу 

адміністративного судочинства України [250]). 

Аналізуючи статтю 1 Закону України «Про судоустрій та статус 

суддів» можна зробити висновок про те, що судова влада в Україні 

здійснюється відповідно до конституційних засад поділу влади 

незалежними та безсторонніми судами, що утворені згідно із законом, 

однак реалізується – професійними суддями та, у визначених законом 

випадках, народними засідателями та присяжними шляхом здійснення 
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правосуддя в рамках відповідних судових процедур. У відповідності до 

вказаного Закону, основним завданням судів є забезпечення права на 

справедливий суд та поваги до інших гарантованих законами прав та 

свобод, шляхом здійснення правосуддя на засадах верховенства права 

[251]. 

Конституцією України визначено, що правосуддя в Україні 

здійснюється виключно судами, делегування функцій яких, а також 

привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не 

допускаються. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що 

виникають у державі. Судочинство здійснюється Конституційним Судом 

України та судами загальної юрисдикції. Система судів загальної 

юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і 

спеціалізації, найвищим судовим органом у цій системі судів є Верховний 

Суд України, а вищими судовими органами спеціалізованих судів – 

відповідні вищі суди. Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві 

суди (статті 124, 125) [73]. Водночас, судову систему України складають 

не лише суди, але й спеціально уповноважені органи, до повноважень 

яких, як правило, віднесено питання регулювання організаційної 

діяльності.  

Правоконкретизація здійснюється кожним із зазначених органів, 

зважаючи на її необхідність для досягнення основної мети судової 

діяльності – ефективного врегулювання суспільних відносин, хоч такі 

повноваження прямо й не встановлені вітчизняним законодавством. 

Так, в судовій практиці України існує безліч прикладів прийняття 

мотивованих судових рішень із правильною конкретизацією змісту 

принципів та норм права, в ході якої проводиться аналіз закріплених у них 

понять і положень із встановленням висновків за правилами формальної 

логіки, а також конкретизуючих положень, вироблених Конституційним, 
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Верховним та Вищими спеціалізованими судами, а також спеціально 

уповноваженими органами судової системи щодо управлінської та 

організаційно-процедурної діяльності, до яких, зокрема, можна віднести 

акти Державної судової адміністрації, Ради суддів тощо.  

Для прикладу, судова правозастосовча конкретизація здійснюється 

господарськими судами повсякчас при винесенні рішень про стягнення 

іноземної валюти. Так, пунктом четвертим частини першої статті 55 

Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у 

позовах про стягнення іноземної валюти ціна позову визначається в 

іноземній валюті та у карбованцях відповідно до офіційного курсу, 

встановленого Національним банком України на день подання позову 

[141]. Як відомо на сьогодні національною грошовою одиницею України є 

гривня, а не карбованець, проте відповідні зміни у законодавчий акт 

своєчасно не внесено. Відтак, щоразу присуджуючи до стягнення грошові 

суми в іноземній валюті та зазначаючи їх еквівалент в національній валюті 

– гривні, використовуючи вказану норму права суд здійснює 

правозастосовчу конкретизацію. 

Водночас, варто звернути увагу на те, що Пленумом Вищого 

господарського суду України у Постанові №7 від 21 лютого 2013 року 

конкретизовано вказане законодавче положення та роз’яснено, що у 

позовах про стягнення іноземної валюти ціна позову визначається як в 

іноземній валюті, так і в національній валюті України відповідно до 

офіційного курсу, встановленого Національним банком України на день 

подання позову [252]. У цьому випадку конкретизація відбувалась не 

шляхом розширення, а шляхом звуження змісту поняття, що привело до 

розширення його обсягу. Зазначена конкретизація не є правотворчою, 

оскільки правовідносини фактично врегульовані нормативно на 

законодавчому рівні, однак зміст норми не відповідає обставинам 
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об’єктивної дійсності. Конкретизуючий припис фактично закріпив 

формально обов’язкове правило розуміння вказаної норми.  

Цивільне судочинство також передбачає подання позовів про 

стягнення сум в іноземній валюті. Водночас, на відміну від господарського 

процесу, у пункті першому частини першої статті 80 Цивільного 

процесуального кодексу України, зазначено лише, що ціна позову у 

позовах про стягнення грошових коштів визначається сумою, яка 

стягується [253]. Водночас, у пункті 11 Постанови Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 17 жовтня 2014 року № 10 роз’яснено, що порядок сплати судового 

збору за подання позовів, ціна яких визначається в іноземній валюті, у 

випадках та на умовах, встановлених законом (частина третя статті 533 

Цивільного кодексу України), передбачено в абзаці другому частини 

першої статті 6 Закону України «Про судовий збір». У цьому випадку ціна 

позову визначається як в іноземній валюті, так і в національній валюті 

України відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним 

банком України на день подання позову. Виходячи саме з такої ціни 

позову (в національній валюті), визначається розмір судового збору, що 

підлягає сплаті [254]. 

Таким чином, Пленумами Вищих спеціалізованих судів фактично 

встановлюються норми, що визначають порядок сплати судового збору за 

подання позовів в іноземній валюті. Видається доцільним, щоб 

законодавець звернув увагу на зазначені положення та вніс відповідні 

зміни у вказані процесуальні нормативно-правові акти з метою 

покращення ефективності правового регулювання суспільних відносин. 

Варто зазначити, що часто роз’яснення надані Пленумами Вищих 

спеціалізованих судів України у відповідних Постановах чи Листах містять 

значну кількість конкретизуючих положень.  
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Так, частиною першою статті 264 Цивільного кодексу України 

встановлено, що перебіг позовної давності переривається вчиненням 

особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого 

обов’язку [140]. Водночас, Пленумом Вищого господарського суду 

України у пункті 4.4.1 Постанови №10 від 29 травня 2013 року «Про деякі 

питання практики застосування позовної давності у вирішенні 

господарських спорів» роз’яснено, що до дій, що свідчать про визнання 

боргу або іншого обов’язку, можуть, з урахуванням конкретних обставин 

справи, належати: визнання пред’явленої претензії; зміна договору, з якої 

вбачається, що боржник визнає існування боргу, а так само прохання 

боржника про таку зміну договору; письмове прохання відстрочити сплату 

боргу; підписання уповноваженою на це посадовою особою боржника 

разом з кредитором акта звірки взаєморозрахунків, який підтверджує 

наявність заборгованості в сумі, щодо якої виник спір; письмове звернення 

боржника до кредитора щодо гарантування сплати суми боргу; часткова 

сплата боржником або з його згоди іншою особою основного боргу та/або 

сум санкцій [255]. Така конкретизація є правотлумачною, оскільки 

спрямована на забезпечення однозначного розуміння змісту норми права 

всіма суб’єктами відповідних правовідносин, водночас, при вирішенні 

судом в ході розгляду справи питання про переривання строку позовної 

давності з наведених підстав здійснюється правозастосовча конкретизація, 

за допомогою якої певні дії особи зважаючи на визначені обставини 

справи беруться до уваги судом як такі, що свідчать про визнання нею 

боргу чи обов’язку. Прикладом може стати рішення господарського суду 

Львівської області від 24 квітня 2013 року у справі №914/1267/13, в якому 

вирішуючи питання пропуску позивачем позовної давності щодо вимог 

про стягнення пені, суд, враховуючи юридичну природу такого виду 

неустойки як пеня, а саме нарахування її суми за кожен день прострочки 
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виконання зобов’язання окремо протягом визначеного періоду (шести 

місяців), прийшов до висновку про те, що право на пред’явлення вимоги 

про стягнення нарахованої пені за кожен конкретний день прострочення 

зобов’язання виникає у сторони зі спливом такого дня, а отже позовна 

давність для кожного дня за який нараховується пеня повинен 

обчислюватись окремо [256]. 

Варто зазначити, що вітчизняна судова практика наповнена 

судовими рішеннями, прийнятими на основі проведеної правозастосовчої 

конкретизації та з врахуванням правотлумачної й правотворчої 

конкретизації Пленумів Вищих спеціалізованих судів, наданих ними як 

колегіальними судовими органами в процесі здійснення своєї діяльності, 

що, в свою чергу, підкреслює обгрунтованість та актуальність відповідних 

правил розуміння, сформульованих судом. 

Зазначене також повною мірою стосується і положень, що містяться 

у правових висновках Верховного Суду України. 

Так, Верховний Суд України на засіданні Судової палати у 

кримінальних справах 6 березня 2014 року, розглянувши справу № 5-

2кс14, зробив правовий висновок про те, що незаконне таємне заволодіння 

майном, що фактично не вийшло з володіння власника або особи, якій 

було ввірене, але опинилося з будь-яких причин у неналежному місці, слід 

розцінювати не як привласнення знахідки, а як крадіжку чужого майна 

[257]. Таким чином, суд у даному випадку конкретизував поняття 

крадіжки, визначене законодавчо у статті 185 Кримінального кодексу 

України як таємне викрадення чужого майна [258]. Варто звернути увагу 

на те, що в даному випадку зазначене діяння не криміналізується судом, 

але роз’яснюється, що за певних обставин його слід вважати саме таким 

видом злочину як крадіжка, а не як незаконне привласнення чужого майна. 

Це, в свою чергу, має значення для правильної кваліфікації вчиненого, 
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призначення необхідного та достатнього покарання, що відповідатиме 

ступеню важкості протиправного діяння особи, а відтак і для 

справедливого вирішення справи по суті. 

Також Верховним Судом України на засіданні Судової палати у 

цивільних справах 25 червня 2014 року ухвалено постанову у справі № 6-

34цс14, при розгляді якої постановлено правовий висновок про те, що 

операції з банківськими металами, що є валютними операціями з 

валютними цінностями, мають свої особливості, визначені чинним 

банківським законодавством, порівняно з операціями, що здійснюються за 

допомогою грошових коштів. Як наслідок, договір банківського рахунку у 

банківських металах не може ототожнюватися з договором банківського 

рахунку, що відкритий у грошових коштах; платіжне доручення про 

переказ банківських металів у тройських унціях у цьому сенсі не може 

вважатись дорученням на переказ коштів. Тому для банку, який обслуговує 

вкладника при здійсненні переказу за договором банківського вкладу у 

банківських металах, не настає відповідальність, передбачена статтею 32 

Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» [259]. 

Конкретизувавши зазначені положення, суд, тим самим, вплинув на 

врегулювання відповідних суспільних відносин. 

Також цікавим з точки зору здійсненої судом правотлумачної 

конкретизації, є зроблений Верховним Судом України на засіданні Судової 

палати у цивільних справах 22 жовтня 2014 року правовий висновок у 

справі № 6-163цс14. У ньому зазначено, що згідно із частиною шостою 

статті 39 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності», рішення профспілки про ненадання згоди на розірвання 

трудового договору з працівником має бути обґрунтованим [260]. У разі 

якщо в рішенні немає обґрунтування відмови у такій згоді, роботодавець 

має право звільнити працівника без згоди виборного органу профспілки. 
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Аналіз зазначеної норми права дав підстави Верховному Суду 

України для висновку про те, що власник має право звільнити працівника 

без згоди профспілкового органу за відсутності обґрунтування 

профспілковим органом такої відмови, а не з мотивів її відмови [261]. 

Таким чином, суд роз’яснив, що вирішення питання про звільнення 

працівника не може залежати від оцінки роботодавцем обгрунтування 

позиції профспілкового органу щодо ненадання згоди на вчинення таких 

дій.  

У діяльності Конституційного Суду України можна навести наступні 

приклади конкретизації. 

У рішенні від 9 липня 1998 року №12-рп/98 за конституційним 

зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного 

тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України 

(справа про тлумачення терміну «законодавство»), Конституційний Суд 

України прийшов до висновку про те, що термін «законодавство», що 

вживається у частині третій статті 21 Кодексу законів про працю України 

щодо визначення сфери застосування контракту як особливої форми 

трудового договору [262], треба розуміти так, що ним охоплюються закони 

України, чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, а також постанови Верховної Ради 

України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету 

Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до 

Конституції України і законів України [263]. Варто зазначити, що в даному 

випадку суд здійснив тлумачення, конкретизувавши обсяг поняття 

«законодавство» визначивши вичерпний перелік тих актів, які його 

складають.  

Відтак, можна стверджувати, що в діяльності вітчизняних судів всіх 

інстанцій присутня як правозастосовча, так і правотворча та 
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правотлумачна конкретизація у всіх галузях права. Однак, варто зазначити, 

що при її здійсненні суб’єкти зустрічаються і з певними проблемами.  

Так, здійснення судової діяльності в Україні, як і в світі, чітко 

регламентоване: спеціальними законами, процесуальними кодексами, 

регламентами судової діяльності (інструкціями, положеннями, наказами 

тощо). Водночас, судова правоконкретизаційна діяльність залишається 

поза межами відповідного нормативного регулювання. 

Так, не зважаючи на перманентно триваючий протягом останніх 

років процес реформування вітчизняної судової системи, що 

характеризується її трансформацією, слід констатувати той факт, що 

належне нормативне регулювання та науково-методологічне забезпечення 

правоконкретизації у судовій діяльності відсутнє, що має, в цілому, 

негативне значення.  

Видається доречним, щоб законодавець, опосередковано наділяючи 

суд правом на конкретизацію, для найбільш повного забезпечення 

законності, вказував на критерії її здійснення [12, с. 6]. Адже за відсутності 

апробованих науково обґрунтованих методик конкретизація норм права 

набуває разового, хаотичного за процедурою, а іноді й волюнтаристського 

характеру [5, с. 5], що також не дозволяє належним чином верифікувати 

результат такої діяльності, а саме конкретизуючі норми, на предмет їх 

законності та правомірності, що внаслідок необґрунтованих припущень 

ставить під питання легітимність судових рішень, прийнятих на їх основі.  

Саме тому відсутність нормативного регулятора правоконкретизації, 

що закріпив би механізм її здійснення, є однією із основних актуальних 

проблем правоконкретизації у вітчизняному судочинстві.  

Абстрактність правових норм, яка, як вже зазначалось, забезпечує 

відносну стійкість та гнучкість законодавства, поряд із відсутністю 

уніфікованої судової практики приводить до того, що через різне 
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суб’єктивне розуміння норм права можливе прийняття кардинально 

протилежних рішень у подібних чи аналогічних справах внаслідок 

неоднакового застосування суддями норм права. Як зазначав свого часу 

Демченко Г.В., йдучи різними шляхами, судді, природньо, приходять до 

різних висновків [264, с.112], а отже, результати правоконкретизації 

можуть привести до ухвалення протилежних рішень у подібних справах. В 

той же час, забезпечення єдності у застосуванні законів є базовим 

принципом діяльності судової системи, що нерозривно пов’язаний з 

принципом правової визначеності – одним із основоположних елементів 

верховенства права [265, с. 14]. 

Так, для прикладу, статтею 625 Цивільного кодексу України 

передбачено стягнення із боржника заборгованості, що утворилась 

внаслідок прострочення виконання грошового зобов’язання, з урахуванням 

встановленого індексу інфляції та трьох відсотків річних, якщо інший 

розмір не встановлено договором або законом, за весь час прострочення 

[140]. Проте, порядок обчислення відповідних сум законом не визначено. 

Водночас, позивач при зверненні до суду із позовною заявою зобов’язаний, 

серед іншого, визначити ціну позову, яка включає також і нарахування 

індексу інфляції та відсотків річних на суму основного боргу, а також 

подати відповідні розрахунки. Варто зазначити, що задоволення позовних 

вимог у повному обсязі рівною мірою залежить як від їх обґрунтованості, 

так і від правильності проведення відповідних нарахувань. Відтак, 

встановлені, зокрема, у пунктах 3.1, 3.2 Постанови Пленуму Вищого 

господарського суду України №14 від 17 грудня 2014року «Про деякі 

питання практики застосування законодавства про відповідальність за 

порушення грошових зобов’язань» правила, за якими необхідно проводити 

зазначені нарахування [266], можна вважати прикладом судової 

правотворчої конкретизації, оскільки норма, закріплена в 
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конкретизуючому приписі у вказаній Постанові, є формально 

обов’язковою та поширює свою дію на невизначене коло осіб. 

Водночас, слід також зазначити, що рекомендації відносно порядку 

застосування індексів інфляції при розгляді судових справ наведено також 

і в листі Верховного Суду України від 03 квітня 1997року №62-97р [267]. 

Важливо, що порядок проведення відповідних нарахувань у вказаних 

постанові та листі відрізняються, що суттєво впливає на результати 

обчислень. 

Водночас, якщо проаналізувати судову практику щодо задоволення 

позовних вимог в частині стягнення на користь позивача інфляційних 

втрат від знецінення грошових коштів, що становлять суму заборгованості, 

то можна зробити висновок про те, що єдність у проведенні таких 

нарахувань відсутня. Неодноразово судами апеляційних інстанцій 

скасовувались рішення судів першої інстанції лише внаслідок 

відмінностей, що виникли при підрахунку. Це, в свою чергу, свідчить про 

те, що результати судової правоконкретизації не повністю відповідають 

поставленій меті її здійснення, тобто не забезпечують точності, повноти та 

максимальної визначеності при врегулюванні відповідних правовідносин, 

що, серед іншого, є наслідком відсутності теоретичних основ, відповідних 

методичних напрацювань з питань здійснення судової правоконкретизації. 

Загалом, судді здійснюють конкретизацію у своїй практичній 

діяльності інтуїтивно, внаслідок практичної необхідності, зумовленої, в 

тому числі, й недоліками нормативного регулювання. У зв’язку із 

вищенаведеним також постає питання законності конкретизації у 

правозастосовчій діяльності судів та легітимності судових рішень, 

прийнятих на основі положень, конкретизованих судом. За таких обставин, 

важливе значення у даному контексті набуває питання компетенції, 

професійної належності суб’єкта правоконкретизації. 
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Формування внутрішнього переконання судді, на основі якого 

приймається рішення по справі, це не просто результат впливу на його 

свідомість сукупності доказів, встановлених та верифікованих у процесі 

судового розгляду. Воно завжди формується на основі раціонального 

пізнання причинно-наслідкових та інших зв’язків між фактами об’єктивної 

реальності, їх аксіологічної оцінки та співвідношення з дозволами та 

заборонами в праві [268, с. 424]. Для того, щоб легітимність судового 

рішення, в основу якого покладено конкретизуючу норму права, не 

викликала сумнівів, необхідно, щоб конкретизація норм права судами 

проводилась тільки у зв’язку із її застосуванням на практиці за умови 

відсутності відповідного дієвого нормативного врегулювання, зважаючи 

на загальний, абстрактний характер норм, коли застосування права у 

строгому сенсі є неможливим зважаючи на фактичні обставини. 

Зазначається, що в очах суспільства судова влада повинна 

уособлювати справедливість. Адже саме в суді зіштовхуються протилежні 

інтереси сторін, а уповноважений суб’єкт при здійсненні правосуддя діє у 

сфері конфліктів як міжосібних, так і соціальних. За таких умов до нього 

висуваються підвищені моральні вимоги. Він також повинен володіти 

високими діловими якостями, здатністю протидіяти можливим спробам 

впливу на нього зі сторони різних сил, керуючись тільки законом, бути 

справедливим [79, c. 82].  

Так, у статті 6 Кодексу суддівської етики, затвердженого З’їздом 

суддів України, встановлено, що суддя повинен виконувати свої 

професійні обов’язки незалежно, виходячи виключно з фактів, 

установлених на підставі власної оцінки доказів, розуміння закону, 

верховенства права, що є гарантією справедливого розгляду справи в суді 

[269].  
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Як бачимо, особливе значення тут відводиться питанню суддівського 

розсуду. Зокрема, Рісний М.Б. аналізуючи у своєму дослідженні значення 

розсуду в правовозастосуванні прийшов до висновку про те, що це 

передбачене юридичними нормами повноваження правозастосовчого 

суб’єкта обирати один з декількох дозволених ними варіантів рішення 

щодо встановлення застосовуваної норми, з’ясування (тлумачення) її 

змісту або визначення міри конкретизації суб’єктивних юридичних прав і 

обов’язків, яке реалізується у певній процесуальній формі зважаючи на 

зміст цієї норми та конкретні обставини справи, а також беручи до уваги 

інші юридично значимі факти з метою забезпечення законності, 

справедливості, доцільності та ефективності державно-правового 

регулювання [270, c. 172]. Водночас, Марчак В.Я. стверджує, що 

внутрішнє переконання судді не є чимось несвідомим, але елементом 

розумової діяльності з дослідження та оцінки доказів і виражає фактичний 

склад правовідносин, встановлених у справі. Воно складає суб’єктивну 

частину діяльності судді, яка виражається в об’єктивно ухвалених ним у 

справі рішеннях при дослідженні судом обставин провадження [271, с. 87]. 

Відтак, актуальними у цьому контексті є й питання правової 

свідомості та правової культури суддів, юридичного мислення, рівня 

професійної кваліфікації. Все це безумовно впливає на якість здійснення 

конкретизації у судовій діяльності, правову визначеність її результатів, 

можливість їх використання для безпосереднього врегулювання 

суспільних відносин.  

Не дивлячись на те, що більшість вчених вважають конкретизацію в 

судовій діяльності необхідною, при її здійсненні часто виникають гострі 

дискусії з приводу того, що той, хто застосовуватиме право, може вийти за 

межі своєї компетенції необґрунтовано звузивши чи розширивши сферу дії 
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права. Зазначене актуалізує значення аргументації судового рішення, 

прийнятого, зокрема, й на основі конкретизуючих норм. 

Прикладом правозастосовчої конкретизації у діяльності судів першої 

інстанції може слугувати вирішення господарським судом Львівської 

області справи №914/3601/14 [272]. У ній, зокрема, вирішувався правовий 

спір між авіаперевізником (позивачем) та аеропортом (відповідачем) з 

приводу встановлення тарифів для базування повітряних суден. Правова 

позиція позивача ґрунтувалась на тому, що аеропорт відповідача є 

аеропортом базування двох повітряних суден позивача, відтак останній 

безпідставно відмовляється встановити тариф для базування вказаних 

повітряних суден авіакомпанії. В той же час, відповідач стверджував, що 

перебування повітряних суден позивача в аеропорту не може вважатись 

базуванням, за відсутності законодавчого визначення такого поняття. 

Дослідивши норми чинного законодавства, суд прийшов до висновку про 

можливість вирішення вказаного спору по суті не зважаючи на відсутність 

законодавчого визначення поняття «базування».  

Так, суд, проаналізувавши законодавчо зафіксовані норми права, які 

не мають прямого відношення до врегулювання спірних правовідносин, 

конкретизував їх, визначивши характерні ознаки правовідносин базування 

суден авіакомпаній на території аеропортів цивільної авіації в цілому та 

відповідно до визначених обставин справи, і прийшов до висновку про 

можливість задоволення позову в цій частині. 

В той же час, можна говорити про те, що суд при здійснені 

правоконкретизації при вирішенні спору допустив помилку, не 

зафіксувавши у тексті рішення конкретизуючи норму, покладену ним в 

основу прийнятого рішення, не відобразивши конкретизоване визначення 

поняття базування, не зазначивши, які ознаки дозволили ідентифікувати 

правовідносини сторін по справі саме як базування, тобто мотивував його 
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не достатньо повно, фактично позбавивши сторони можливості 

верифікувати результати здійсненої ним роботи, що в цілому може 

поставити від сумнів законність прийнятого рішення.  

Таким чином, при здійсненні правоконкретизації вітчизняні суди 

(судові органи) систематично стикаються з наступними проблемами:  

- відсутність нормативного регулювання такої діяльності;  

- відсутність визначеної процедури здійснення конкретизації;  

- відсутність визначеного правового статусу норм, конкретизованих 

судом в процесі своєї діяльності. 

Це, в свою чергу, приводить до помилок при здійсненні 

правоконкретизації судом, впливає на якість такої діяльності та її 

результатів, а відтак, і на ефективність правового регулювання суспільних 

відносин..  

Виходячи із сутності зазначених проблем при здійснення 

правоконкретизації вітчизняними судами, можна запропонувати наступні 

основні способи їх розв’язання: 

- належне формування теорії судової правоконкретизації; 

- формалізацію основних положень судової правоконкретизації в 

системі джерел права;  

- визначення характеру конкретизуючи норм, їх місця в ієрархії норм 

права;  

- наявність методичних рекомендацій щодо здійснення судової 

правоконкретизації;  

- підвищення кваліфікації суб’єктів судової правоконкретизації за 

відповідною програмою. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, що хоч 

правоконкретизація й не має формального закріплення, вона здійснюється 

вітчизняними судами як у правозастосовчій, так і у правотлумачній та 
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правотворчій діяльності. Проблеми які при цьому виникають можуть бути 

вирішені на основі запропонованих у цьому дослідженні способів. 

 

4.2. Розвиток судової правоконкретизації в Україні 

 

Як вже неодноразово зазначалось, глобалізація світових 

інтеграційних процесів в цілому та зближення загальної та 

континентальної правових систем зокрема, призводять до значних змін у 

правовій системі України, в тому числі й у судовій. 

Варто зазначити, що реформування судової системи в цілому носить 

позитивний характер та є своєчасним, свідчить про демократизацію 

вказаного суспільно-правового інституту, його наближення до ідеалів 

правової держави, задекларованих у Конституції. 

Результати анонімного опитування громадської думки в рамках 

Всеукраїнської акції «Зміцнення довіри громадян до суду», проведеного 

Центром суддівських студій спільно з Радою суддів України та Державною 

судовою адміністрацією України в рамках Проекту Ради Європи 

«Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової влади 

в Україні» з 1 по 5 вересня 2014 року в українських судах (за виключенням 

Автономної Республіки Крим, Луганської та Донецької областей), 

засвідчили, що 55,84% опитаних довіряють судам, в яких розглядаються 

їхні судові справи, однак лише 31,88% довіряють судовій владі загалом. 

Всього в опитуванні взяли участь 21732 респонденти – відвідувачі судів 

[273]. В той же час, за результатами соціологічного опитування «Оцінка 

роботи судової системи України», проведеного у листопаді-грудні 2014 

року компанією Research&BrandingGroup, рівень довіри до судової влади 

України серед осіб, які брали участь у судових процедурах, складає 40 %, а 

серед осіб, які не були учасниками судових процедур, - 13% [274]. 
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Таким чином, тенденція до зниження у населення рівня довіри до 

судової влади, що спостерігається у сучасному українському суспільстві, 

зумовлена не так неналежною діяльністю суду, а скоріше внаслідок 

зацікавлення інших гілок влади у формуванні негативної думки про судову 

систему в цілому, в тому числі й з метою посилення контролю над 

судовою системою. Водночас, варто зазначити, що кількість звернень осіб 

до суду за захистом своїх невизнаних, оспорюваних чи порушених прав, 

інтересів зростає, що свідчить про те, що суд в свідомості людей 

залишається ефективним регулятором суспільних відносин.  

Як відомо, протягом тривалого часу Україна не мала жодної системи 

оцінювання діяльності судів, а проводилися лише дослідження окремих 

напрямків їх роботи, як правило, за галузевим критерієм, або з огляду на 

категорії справ, що розглядаються. 

5 лютого 2015 року на своєму засіданні Рада суддів України 

затвердила в цілому «Систему оцінки якості роботи суду: стандарти, 

критерії, показники та методи», проект якої розроблений та 

рекомендований робочою групою з розробки системи оцінювання якості 

роботи суду за підтримки Проекту USAID «Справедливе правосуддя» у 

співпраці з Радою суддів України і Державною судовою адміністрацією 

України.  

Проект системи включив чотири напрямки оцінювання: ефективність 

судового адміністрування, своєчасність судового розгляду, якість судових 

рішень, рівень задоволеності громадян – учасників судових проваджень 

роботою суду [275]. 

Зазначене дозволить не лише модернізувати інститути судової 

системи, а й стимулюватиме їх до підвищення рівня якості роботи, а відтак 

і якості прийнятих судових рішень. Все це допоможе уникнути 

необґрунтованого заперечення легітимності судових рішень, в тому числі й 
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таких, що засновані на конкретизуючих нормах, зі сторони осіб, що не 

задоволені результатами судового процесу. 

Довіра до демократично прийнятих законів та загальновизнаний, 

прийнятий принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову, 

привели до висновку про те, що бажано підпорядкувати суддю строгій 

прив’язаності до закону аби саме закон вирішував питання щодо 

справедливості [49, с. 249]. Однак, зважаючи на абстрактість та загальний 

характер окремих правових норм, що регулюють правовідносини, 

відсутність чіткої регламентації прав та обов’язків суб’єктів, постає 

питання: чи можливе за таких обставин ефективне правосуддя – покликане 

забезпечити реалізацію прав суб’єкта, який звернувся за їх захистом до 

держави, як гаранта? 

На фоні світових глобалізаційних та інтеграційних процесів, 

суспільно-політичний рух в країні призводить до зміни місця суду в 

системі розподілу гілок влади, посилення його ролі в забезпеченні 

ефективного функціонування механізму стримувань та противаг. 

Очевидно, що суд виконує не лише правозастосовчу функцію, 

безпосередньо покладену на нього законом, а й правотлумачну, що 

створює фундамент для належного правозастосування та ефективного 

врегулювання суспільних відносин, а результати такої діяльності 

забезпечують уніфіковане праворозуміння та сприяють однотипному 

правозастосуванню. Після внесення змін у процесуальні кодекси в частині 

перегляду справ Верховним Судом України та врегулювання питання 

обов’язковості його рішень – висновків щодо застосування норм права, 

можна також говорити про те, що в Україні зроблено перші кроки до 

визнання судового прецеденту джерелом права, а відтак, заперечення 

судової правотворчості позбавлене очевидного підґрунтя, як було раніше.  
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Місце, яке займають вітчизняні суди в системі загального розподілу 

праці зумовлює їх можливість найбільш об’єктивно та в короткий строк 

виявити прогалини, колізії діючого законодавства [276, с. 51], 

неефективність чи недостатню дієвість певних норм, їх недосконалість, 

незрозумілість для суб’єктів застосування. В той же час, у разі якщо за 

певних обставин суд позбавлений можливості самостійно вирішити 

правове питання у наведеному контексті, передання його для 

врегулювання іншому уповноваженому суб’єкту шляхом звернення за 

роз’ясненням правового питання чи норми права, відносно яких він бажає 

отримати інструкції для ухвалення справедливого рішення у справі, що 

перебуває на його розгляді, не передбачено чинним законодавством 

України.  

Зокрема, у пункті 2 Постанови №8 від 30 травня 1997 року «Про 

судову експертизу в кримінальних і цивільних справах», Пленум 

Верховного Суду України вказав судам на неприпустимість порушення 

перед експертом правових питань, вирішення яких віднесено законом до 

компетенції суду [277]. Для прикладу, в новому Кримінальному 

процесуальному кодексі України, зазначене обмеження, що носило з 

огляду на юридичну силу акту, в якому було закріплено, радше 

рекомендаційний характер, встановлено через пряму заборону щодо 

проведення експертизи для з’ясування питань права (частина перша статті 

242) [238].  

Однак, надання роз’яснень із правових питань нижчестоящому суду 

в процесі розгляду справи вважаються допустимими та доцільними у праві 

інших країн. Так, за правилами відповідної процедури, Апеляційний суд 

США може звернутись до Верховного суду США за роз’ясненням 

правового питання чи норми права, відносно яких він бажає отримати 

інструкції для ухвалення справедливого рішення у справі. Якщо 
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Апеляційний суд США звертається до Верховного суду США з 

пропозицією дати роз’яснення з приводу застосування закону, останній за 

заявою чи власною волею може розглянути і ухвалити рішення у справі 

[278, c. 287]. 

Для прикладу, у законодавстві Німеччини також закріплена 

можливість зверенння Спільного сенату до одного з вищих судів з 

проханням висловити позицію стосовно важливого для прийняття рішення 

правового питання. Також і без запиту вищий суд може висловити 

Спільному сенату позицію свого уповноваженого сенату стосовно 

відповідного правового питання. Головуючий Спільного сенату 

повідомляє отриманні пояснення учасникам провадження [279]. 

Таким чином, судова діяльність в Україні, маючи неабияке значення 

для ефективного правового регулювання, як вже зазначалось, часто є 

неможливою без конкретизації, зважаючи на характер законодавства. Саме 

тому перспективне прогнозування та питання тенденцій розвитку як 

судової системи в Україні в цілому, так і правоконкретизації в діяльності 

вітчизняних судових органів зокрема, є актуальними. 

Зважаючи на те, що створені судами конкретизуючі норми часто не 

лише логічно продовжують запрограмовану законодавцем модель 

регулювання суспільних відносин, розвиваючи право, але й доповнють 

норми права, що зафіксовані в законодавстві, трансформуючи правове 

регулювання, видається доцільним включити в компетенцію вітчизняних 

судових органів повноваження з ініціювання законодавчої конкретизації 

норм права. 

З огляду на належну правоконкретизацію, що здійснюється 

вітчизняними судами в процесі їх діяльності й позитивно впливає на якість 

правового регулювання, суди приділяють все більше уваги при розгляді 
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справ судовій практиці, все чіткіше прослідковується тенденція до 

уподібненого правозастосування. 

В літературі звертається увага на те, що абсолютизація форми 

обумовлена самим характером юриспруденції. У фахівців-юристів виникає 

думка, що правові акти є альфою і омегою суспільного життя. Звідси 

з’являється прагнення врегулювати все, а відсутність уміння працювати з 

правовими нормами, які закріплені в актах законодавства не текстуально, а 

лише логічно, тобто уміння виявляти весь юридичний зміст нормативних 

положень, додатково зміцнює думку про те, що нормативна формалізація 

суспільних відносин є недостатньою, а тому має посилюватись. У практиці 

чітко позначились дві взаємопротилежні тенденції, перша з яких до 

дотримання форми з одночасним ігноруванням сутності, мети відповідного 

юридичного положення, а друга – ігнорування правової форми і пошук 

сутності речей за межами правової форми [47, с.364, 367]. 

Для вирішення цієї проблеми держави передбачають у своєму 

законодавстві механізми, які дають можливість уніфікувати судову 

практику.  

Так в процесі реалізації судової реформи процесуальні кодекси 

України доповнено статтями, в яких встановлено, що висновки Верховного 

Суду України про застосування норми права, викладені в його постанові, 

прийнятій за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, є 

обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, що 

використовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить 

відповідну норму права. Ці висновки повинні враховуватись іншими 

судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права. Суд 

вправі відступити від правової позиції, наведеної у висновку Верховного 

Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів (наприклад, 

частина перша статті 360-7 Цивільного процесуального кодексу України 
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[253], частина перша статті 111-28 Господарського процесуального 

кодексу України [141], частина перша статті 244-2 Кодексу 

адміністративного судочинства України [250] та частина перша статті 458 

Кримінального процесуального кодексу України [238]).  

Таким чином, норми права, конкретизовані у висновках Верховного 

Суду України, набувають обов’язкового характеру, зокрема, при їх 

використанні суддями в процесі вирішення аналогічного правового спору, 

та роблять неможливим двозначне трактування однієї і тієї ж норми 

стосовно правовідносин, що виникають за схожих обставин. 

Така новела в цілому має позитивне значення для уніфікації, єдності 

судової практики, уподібненого правозастосування й прогнозованості 

судових рішень. Таке своєрідне зв’язування переконання судді 

обов’язковістю попереднього рішення Верховного Суду України не може 

вважатись таким, що суперечить нормі статті 129 Конституції України, в 

якій закріплено один із основоположних принципів функціонування 

вітчизняної судової системи про те, що судді при здійсненні правосуддя 

незалежні і підкоряються лише закону [73], адже передбечано також і 

процесуальну можливість суду відійти від такого правового висновку. 

В контексті наведеного варто також зазначити, що законне та 

справедливе на момент його прийняття рішення суду не може бути 

скасоване судом вищестоящої інстанції на підставі невідповідності 

правовому висновку, зробленому Верховним Судом України вже після 

його прийняття, хоч би й конкретизовані у ньому положення були взаємно 

суперечливими із тими, що наведені у рішенні.  

По факту, юридична природа правоположень, викладених у 

висновках Верховного Суду України, подібна до норм права, 

конкретизованих в рішеннях Європейського суду з прав людини, які 

повинні, згідно зі статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та 



168 

 

 

 

 

застосування практики Європейського суду з прав людини», 

застосовуватись судами як джерело права [280], а також до роз’яснень 

Конституційного Суду України, до повноважень якого, зокрема, належить 

офіційне тлумачення Конституції України та законів України у випадку 

наявності практичної необхідності у з’ясуванні або роз’ясненні, офіційній 

інтерпретації положень Конституції України та законів України, або ж 

наявності неоднозначного застосування положень Конституції України або 

законів України судами України, іншими органами державної влади, якщо 

суб’єкт права на конституційне звернення вважає, що це може призвести 

або призвело до порушення його конституційних прав і свобод, а ухвалені 

з цих питань рішення суду є обов’язковими до виконання на території 

України, остаточними і не можуть бути оскаржені (частина друга статті 

150 Конституції України [73]; частина перша статті 93, частина перша 

статті 94 Закону України «Про Конституційний Суд України» [172]).  

Так, Козюбра М.І. зазначає, що з прямої дії норм Конституції 

випливає, що їх конкретизація можлива також правозастосовчими 

органами, насамперед судами, шляхом тлумачення. Суди повинні 

безпосередньо застосовувати положення Конституції України в тих 

випадка, коли виявляється неможливість вирішення справи на основі 

закону. Лише у разі неоднозначного тлумачення відповідних положень 

Конституції різними державними органами або вагомих сумнівів щодо 

конституційності закону, який підлягає застосуванню при вирішенні 

конкретної справи, суди мають звертатися до Конституційного Суду 

України дотримуючись визначеного законом порядку [281]. 

Однак, варто звернути увагу на те, що повноваження 

Конституційного Суду України на офіційне тлумачення норм права 

зафіксовані на найвищому законодавчому рівні, в той час як процедурне 

врегулювання правоконкретизації в діяльності судів загальної юрисдикції, 
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в тому числі й Верховного Суду України, відсутнє, визначений лише 

правовий статус результатів діяльності останнього. Також не достатньо 

врегульованою залишається діяльність Вищих спеціалізованих судів 

(суддів та колегіальних судових органів) із надання керівних роз’яснень 

судам нижчих інстанцій та до кінця не визначеною залишається юридична 

природа правових положень, сформульованих зазначеними суб’єктами за 

наслідками перегляду судових рішень на предмет правильності 

узагальнення судової практики та застосування норм права. Водночас, 

суди нижчих інстанцій використовують такі конкретизуючі приписи у 

своїй практиці.  

Все це свідчить про фактичне збільшення повноважень суддів, 

зростання ролі суду в правовому регулюванні суспільних відносин, а 

відтак і підвищення значення судової правоконкретизації у правовому полі 

України. Водночас, як вже зазначалось, не зважаючи на деталізацію в ході 

проведення реформ повноважень органів судової системи, 

правоконкретизація у судовій діяльності залишається поза належною 

увагою, а відтак, нормативне регулювання правоконкретизації у судовій 

діяльності відсутнє.  

Відтак, видається своєчасним та обґрунтованим створення та 

прийняття нормативно-правового, або хоча б регламентарного, акта, що 

регулюватиме процедуру здійснення судової правоконкретизації в Україні, 

певних «Правил конкретизації в судовій діяльності», котрі могли б якісно 

доповнити процесуальне законодавство, підвищивши тим самим 

ефективність правового регулювання. 

В їх основу можна покласти наведені нижче методичні рекомендації, 

своєрідний алгоритм здійснення правоконкретизації у вітчизняній судовій 

діяльності. 
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Так, судову правоконкретизуючу діяльність можна поділити на такі 

послідовні етапи: початковий, основний та завершальний. 

На початковому етапі впершу чергу слід з’ясувати наявність підстав 

для проведення правоконкретизації. Так, підставою для здійснення судом 

правозастосовчої конкретизації є абстрактність норми, правова 

невизначеність її змісту, і як наслідок не можливість врегулювати 

суспільні відносини та вирішити справу, застосувавши нормативно-

правовий припис, в якому вона об’єктивована. Підставою для здійснення 

правотлумачної конкретизації судом є неоднозначне розуміння змісту 

норми права, що утруднює належне застосування нормативно-правових 

присів, у яких вони об’єктивовані, для врегулювання суспільних відносин. 

Підставою ж для здійснення судової правотворчої конкретизації є 

відсутність нормативно-правової регламентації суспільних відносин або 

необхідність вирішення внутрішніх організаційно-процедурних питань 

діяльності органів судової системи. 

Відтак, для того, щоб з’ясувати відсутність дієвого нормативного 

регулювання правовідносин на законодавчому рівні або виявити такі 

норми права, які перманентно чи тимчасово не забезпечують ефективного 

регулювання суспільних відносин за визначених обставин, слід провести 

комплексний аналіз законодавства (законів та підзаконних нормативно-

правових актів), узагальнити та систематизувати практику регулювання 

відповідних правовідносин судом. 

Водночас, у кожному конкретному випадку необхідно з’ясувати 

причини відсутності належного нормативно-правового регулювання 

відповідних суспільних відносин – соціальні, економічні, політичні, 

юридичні тощо та врахувати їх при здійсненні конкретизації. Це допоможе 

уникнути ситуації, за якою конкретизуюча норма буде позбавлена 
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можливості, в силу певних об’єктивно існуючих обставин, здійснити 

необхідний вплив на ті відносини, що потребують врегулювання. 

Окрім цього, потрібно також з’ясувати рівень необхідності 

правоконкретизації з врахуванням обставин, що склались. Можливо 

суспільні відносини можна врегулювати користуючись наявними 

правовими засобами, а судова конкретизація лише затягне відповідний 

процес. 

Основний етап передбачає проведення підготовчих дій та власне 

здійснення конкретизації. 

Так, перед початком правоконкретизації необхідно встановити чи 

для врегулювання відповідних відносин слід конкретизувати усю норму, 

чи тільки її окремі елементи, або ж навпаки, що для створення дієвого 

правового регулятора суспільних відносин потрібна конкретизація змісту 

кількох норм чи принципів права.  

Перед здійсненням конкретизації у кожному окремо взятому випадку 

необхідно чітко встановити цілі, яких необхідно досягти за її результатами. 

В їх основі повинно лежати розуміння того, що конкретизація завжди 

повинна спрямуваватись на створення передумов правового регулювання 

суспільних відносин. 

Власне конкретизація здійснюється шляхом звуження чи розширення 

змісту понять норми чи принципу права. Важливо пам’ятати що 

конкретизуюча норма права не з’являється «з нуля» – вона логічно 

виводиться із існуючих норм, об’єктивованих та текстуально закріплених у 

нормативно-правових приписах. 

Також важливо, щоб результат судової правоконкретизації – 

конкретизуюча норма не заперечувала норму, що конкретизується, по суті, 

але спрямовуватись на її розвиток, адаптацію, оптимізацію до реально 

існуючих умов її застосування.  
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Також важливо, щоб конкретизуючи норма була сумісною з діючими 

нормами права, не перешкоджала їх комплексному застосуванню. 

Конкретизуюча норма повинна бути чіткою, точною за змістом у 

контексті існуючих обставин, а також зрозумілою тим суб’єктам, чиї права 

та обов’язки нею фактично регулюються.  

Результати конкретизації верифікуються шляхом аналізу можливості 

ефективного врегулювання суспільних відносин на підставі 

конкретизуючих норм в умовах, визначених реально існуючими 

обставинами у соціальному контексті. 

Завершальний етап судової правоконкретизації полягає у 

об’єктивації її результатів у конкретизуючому приписі. 

Конкретизуюча норма є основою аргументації. Так, норма права, 

конкретизована при здійсненні судового правозастосування, закріплюється 

не в резолютивній частині рішення, як індивідуалізоване правове веління, а 

в мотивувальній. Водночас, норма права створена в процесі 

правотлумачної чи правотворчої конкретизації, як правило, закріплюється 

у приписі резолютивної частини відповідного судового акту. В іншому 

випадку, навіть за умови, що така норма створена уповноваженим 

суб’єктом, не матиме загальної обов’язковості та повинна буде знайти своє 

підтвердження в інших судових актах, перетворившись на норму усталеної 

судової практики.  

Конкретизуючий припис, у якому об’єктивовано конкретизуючу 

норму, повинен бути логічним, точним та зрозумілим як учасникам 

судового процесу, так і кожній зацікавленій особі. 

Варто зазначити, що зазначені рекомендації дозволять впорядкувати 

здійснення правоконкретизації у судовій діяльності, а їх дотримання у 

процесі такої діяльності приведе до покращення її результатів. 
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Таким чином, до основних тенденцій розвитку правоконкретизації у 

вітчизняному судочинстві, можна віднести:  

- зростання ролі правоконкретизації у судовій практиці, зокрема, 

зростання кількості судових рішень заснованих на конкретизуючих 

нормах;  

- підвищення компетентності суб’єктів конкретизації, що 

досягається, в тому числі, й внаслідок галузевої спеціалізації судочинства; 

- уніфікацію судової практики та результатів правоконкретизації, що 

веде до підвищення прогнозованості судових рішень;  

- методологічний розвиток правоконкретизації у теорії права, 

застосування відповідних рекомендацій у практичній діяльності. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що сучасний етап розвитку 

вітчизняного судочинства потребує реформування, основними напрямками 

якого є створення наукового підґрунтя – теорії судової діяльності, яка 

необхідно має включати судову правозастосовчу, правотворчу та 

правотлумачну конкретизацію. 

 

Висновки до розділу IV. 

 

1. При здійсненні судової правоконкретизації вітчизняні суди (судові 

органи) систематично стикаються з такими проблемами: відсутність 

нормативного регулювання такої діяльності; відсутність визначеної 

процедури здійснення конкретизації; відсутність визначеного правового 

статусу норм, конкретизованих судом в процесі своєї діяльності. 

До основних способів їх розв’язання слід віднести: належне 

формування теорії судової правоконкретизації; формалізацію основних 

положень судової правоконкретизації в системі джерел права; визначення 

характеру конкретизуючи норм, їх місця в ієрархії норм права; наявність 
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методичних рекомендацій щодо здійснення судової правоконкретизації; 

підвищення кваліфікації суб’єктів судової правоконкретизації за 

відповідною програмою. 

2. З метою покращення процедури здійснення судової 

правоконкретизації в Україні запропоновано проект методичних 

рекомендацій, що містить своєрідний алгоритм здійснення 

правоконкретизації в діяльності вітчизняних судів. 

Виокремлено три послідовні етапи здійснення судової 

правоконкретизації: початковий, основний та завершальний. 

Так, на початковому етапі впершу чергу слід з’ясувати наявність 

підстав для проведення правоконкретизації, для чого потрібно провести 

комплексний аналіз законодавства, узагальнити та систематизувати 

практику регулювання відповідних правовідносин судом; з’ясувати причин 

відсутності належного правового регулювання відповідних суспільних 

відносин та врахувати їх при здійсненні конкретизації; з’ясувати 

необхідність правоконкретизації з врахуванням обставин, що склались.  

Основний етап передбачає проведення підготовчих дій – 

встановлення предмету правоконкретизації та цілей, яких необхідно 

досягти за її результатами, та власне здійснення конкретизації шляхом 

звуження чи розширення змісту понять норми чи принципу права; 

результат судової правоконкретизації – точна та чітка, зрозуміла 

конкретизуюча норма не повинна заперечувати норму, що конкретизується 

по суті, але спрямовуватись на її розвиток, бути сумісною з діючими 

нормами права, не перешкоджати їх комплексному застосуванню. 

Результати конкретизації верифікуються на підставі аналізу можливості 

ефективного врегулювання суспільних відносин на підставі 

конкретизуючих норм в умовах, визначених реально існуючими 

обставинами у соціальному контексті. 
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Завершальний етап судової правоконкретизації полягає у 

об’єктивації її результатів у конкретизуючому приписі, який повинен бути 

логічним, точним, зрозумілим. Конкретизуюча норма є основою 

аргументації та може міститись як в мотивувальній, так і в резолютивній 

частинах рішення.  

3. До основних тенденцій розвитку правоконкретизації у 

вітчизняному судочинстві, можна віднести: зростання ролі 

правоконкретизації у судовій практиці, зокрема, зростання кількості 

судових рішень заснованих на конкретизуючих нормах; підвищення 

компетентності суб’єктів конкретизації, що досягається, в тому числі, й 

внаслідок галузевої спеціалізації судочинства; уніфікацію судової 

практики та результатів правоконкретизації, що веде до підвищення 

прогнозованості судових рішень; методологічний розвиток 

правоконкретизації у теорії права, застосування відповідних рекомендацій 

у практичній діяльності. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено нове наукове завдання, що полягає в 

виявленні закономірностей судової правозастосовчої, правотлумачної та 

правотворчої конкретизації, зокрема й в Україні. 

Отримані в процесі дослідження результати дають змогу зробити 

такі висновки. 

1. Аналіз точок зору, висловлених у юридичній літературі щодо 

природи та поняття правоконкретизації дозволяє стверджувати, що 

вітчизняна теорія правоконкретизації формується, проте низка питань і до 

нині є малодослідженими.  

Узагальнено позиції в науковій літературі, поглиблено знання про 

ознаки правоконкретизації, а саме: вона є юридично значимою діяльністю 

компетентного суб’єкта; є необхідною передумовою реалізації 

нормативно-правового припису; її метою є відображення точності і 

повноти змісту принципу, норми права та досягнення її максимальної 

правової визначеності; здійснюється шляхом звуження чи розширення 

змісту понять принципу, норми права; здійснюється шляхом виявлення 

особливих ознак багатовимірної реальності соціальної ситуації, типових 

для фактичних обставин; її результат фіксується у правотворчих, 

правозастосовчих та правотлумачних актах. 

Також узагальнено та виокремлено факультативні ознаки, що 

характеризують правоконкретизацію: необхідність у цій діяльності 

виникає лише за наявності відносин: абстрактне – конкретне, загальне – 

особливе – одиничне; вона спрямована на переведення із належного 

(загальнообов’язкове правило поведінки) у дійсне (реалізація норми 

права); на з’ясування змістовної граничності, вичерпності норми права. 

Сформульовано авторське визначення поняття правоконкретизації як 

юридично значимої діяльності компетентного суб’єкта, спрямованої на 
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відображення точності та повноти змісту принципів, норм права, 

досягнення їх максимальної правової визначеності для створення 

необхідних передумов реалізації нормативно-правового припису, в якому 

вони об’єктивовані.  

2. Виявлено, що в юридичній літературі відсутня єдність щодо 

розуміння поняття судової діяльності, розмежовано судову діяльність у 

широкому та вузькому розумінні.  

Запропоновано судову діяльність в широкому розумінні розглядати 

як комплексну діяльність із забезпечення функціонування судової системи 

та створення ефективного правового регулювання суспільних відносин, що 

обумовлюється тими завданнями, які ставляться перед судовою системою 

та органами судової влади для реалізації покладених на них державою 

функцій в межах їх компетенції. 

Цій діяльності притаманні такі ознаки: вона є професійною; 

здійснюється уповноваженим та компетентним суб’єктом судової влади; 

здійснюється з метою задоволення інтересів суб’єктів права шляхом 

впорядкування, узгодження суспільних відносин з вимогами права; 

поширюється на всі сфери суспільного життя. 

Поглиблено знання про основні ознаки судової діяльності у вузькому 

розумінні, а саме: її суб’єктом є суд в особі професійного судді чи суддів; 

вона спрямована на відправлення правосуддя; здійснюється в особливій 

процесуальній формі та відповідно до встановлених 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 по суті.  
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Під судовою діяльністю у вузькому розумінні слід розуміти 

правозастосування професійних суддів, спрямоване на здійснення 

правосуддя шляхом розгляду та вирішення справи по суті, індивідуалізації 

нормативно-правового припису щодо учасників судового процесу. 

3. Констатується, що правоконкретизація є характерною складовою 

судової діяльності, необхідною для її здійснення. Окрім загальних ознак, 

що характеризують правоконкретизацію як родове явище, судовій 

правоконкретизації притаманні певні особливості: це юридично значима 

діяльність компетентного суб’єкта судової системи держави: суду як 

професійного судді (суддів), його колегіальних органів, інших спеціально 

уповноважених органів судової системи; зумовлена потребою передати 

точний та повний зміст принципу, норми права у контексті реально 

існуючих соціально-правових умов; спрямована на досягнення 

максимальної правової визначеності змісту норми права задля її 

ефективного використання у врегулюванні суспільних відносин; її 

результати об’єктивуються у приписах, що фіксуються у судових актах: 

рішеннях, нормативно-правових прецедентах, судових регламентах, 

інтерпретаційних актах. 

Під судовою правоконкретизацію розуміється юридично-значима 

діяльність компетентного суб’єкта судової системи держави, що 

спрямована на відображення у судових актах точного та повного змісту 

принципу, норми права, досягнення максимальної правової визначеності 

задля її ефективного використання у врегулюванні суспільних відносин за 

об’єктивно існуючих умов. 

4. Проведено класифікацію судової правоконкретизації за 

наступними критеріями: за видами судової діяльності, в межах якої 

здійснюється правоконкретизація: правотворча, правозастосовча та 

правотлумачна; за рівнем обов’язковості конкретизуючих норм: 
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нормативна (офіційна) та казуальна; за інстанційністю: 

правоконкретизація, що здійснюється судом першої інстанції, апеляційної, 

вищої судової, в тому числі й колегіальними судовими органами, а також 

компетентними органами судової системи; за суб’єктами здійснення: 

делегована та автентична; за кількісним складом суб’єктів: одноосібна та 

колегіальна; за галузями права: у конституційному, цивільному, 

господарському, адміністративному, кримінальному праві, тощо. 

Найбільш доцільною для цього дослідження є класифікація за видами 

судової діяльності на правотворчу, правозастосовчу та правотлумачну, 

яким притаманні як загальні ознаки правоконкретизації, так і видові 

особливості. 

5. Встановлено, що судова правозастосовча конкретизація 

здійснюється професійним суддею (суддями), у проваджені якого 

перебуває справа, в процесі її розгляду та вирішення; зумовлюється 

необхідністю передати точний, повний зміст принципу, норми права, 

досягнення правової визначеності у контексті визначених обставин справи; 

результати фіксуються в конкретизуючому приписі, що об’єктивується в 

судовому рішенні; створює підґрунтя для вирішення справи по суті, 

реалізації інтересів осіб, що беруть участь у справі. 

Під судовою правозастосовчою конкретизацією слід розуміти 

спрямовану на відображення в конкретизуючому приписі, що 

об’єктивований у рішенні суду, точності та повноти змісту принципу, 

норми права у контексті визначених обставин справи, діяльність 

професійних суддів, що здійснюється в ході розгляду справи з метою її 

вирішення по суті та реалізації інтересів осіб, що беруть участь у справі.  

6. Виявлено, що тлумачення та конкретизація у судовій діяльності, 

які багато в чому володіють спільними ознаками, є взаємообумовленими, 

але не тотожними. 
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Встановлено, що судова правотлумачна конкретизація має такі 

ознаки: здійснюється судом в особі професійного судді (суддів), його 

колегіальних органів чи спеціально уповноважених органів судової 

системи; обумовлюється необхідністю точного та уніфікованого розуміння 

змісту норми права чи її окремих елементів у контексті визначених 

обставин; передує судовому правозастосуванню; має значення для 

ефективного врегулювання суспільних відносин, уніфікованого та 

одноманітного застосування принципів, норм права; об’єктивується в 

судових рішеннях чи інтерпретаційних актах органів судової системи. 

Таким чином, судова правотлумачна конкретизація – це діяльність 

суду чи спеціально уповноважених органів судової системи, що 

спрямована на забезпечення одноманітного та точного розуміння змісту 

принципу, норми права за визначених обставин та їх відображенні в 

судових рішеннях та інтерпретаційних актах.  

7. Встановлено, що судова правотворча конкретизація має такі 

ознаки: здійснюється компетентним суб’єктом судової влади: судом, під 

яким ми розуміємо професійного суддю, колегію суддів вищих судових 

інстанцій чи колегіальний орган вищого суду, або компетентним органом 

судової системи; обумовлюється необхідністю врегулювати суспільні 

відносини за відсутності дієвого нормативного регулятора, закріпленого на 

законодавчому рівні; за об’єктивно існуючих обставин компенсує 

відсутність нормативного регулювання шляхом створення максимально 

точних, чітких, однозначних положень; створює передумови як для 

вирішення справи по суті, так і для вирішення аналогічних справ, або для 

вирішення внутрішніх організаційно-процедурних питань діяльності 

судових органів; результати фіксуються в формально обов’язковому 

приписі, що об’єктивується у судових актах. 
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Судова правотворча конкретизації – це діяльність суду вищих 

інстанцій чи спеціально уповноваженого судового органу, спрямована на 

відображення точності, повноти та максимальної правової визначеності 

нормативно-правових приписів, що об’єктивуються у судових актах. 

8. З’ясовано, що при здійсненні судової правоконкретизації 

вітчизняні суди (судові органи) систематично стикаються з такими 

проблемами: відсутність нормативного регулювання такої діяльності; 

відсутність визначеної процедури здійснення конкретизації; відсутність 

визначеного правового статусу норм, конкретизованих судом в процесі 

своєї діяльності. 

До основних способів їх розв’язання слід віднести: належне 

формування теорії судової правоконкретизації; формалізацію основних 

положень судової правоконкретизації в системі джерел права; визначення 

характеру конкретизуючи норм, їх місця в ієрархії норм права; наявність 

методичних рекомендацій щодо здійснення судової правоконкретизації; 

підвищення кваліфікації суб’єктів судової правоконкретизації за 

відповідною програмою. 

9. Виокремлено три послідовні етапи здійснення судової 

правоконкретизації: початковий, основний та завершальний. 

На початковому етапі в першу чергу з’ясовується наявність потреби 

в проведенні правоконкретизації на підставі здійснення комплексного 

аналізу законодавства, узагальнення та систематизації практики 

регулювання відповідних правовідносин судом; з’ясовуються причини 

неналежного правового регулювання відповідних суспільних відносин та 

врахування їх при здійсненні конкретизації; з’ясовується необхідність 

правоконкретизації з врахуванням обставин, що склались.  

Основний етап передбачає проведення підготовчих дій – 

встановлення предмету правоконкретизації та цілей, яких необхідно 
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досягти за її результатами, та власне здійснення конкретизації шляхом 

звуження чи розширення змісту понять норми чи принципу права; 

результат судової правоконкретизації – точна та чітка, зрозуміла 

конкретизуюча норма не повинна заперечувати норму, що конкретизується 

по суті, але спрямовуватись на її розвиток, бути сумісною з діючими 

нормами права, не перешкоджати їх комплексному застосуванню. 

Результати конкретизації верифікуються на підставі аналізу можливості 

ефективного врегулювання суспільних відносин на підставі 

конкретизуючих норм в умовах, визначених реально існуючими 

обставинами у соціальному контексті. 

Завершальний етап судової правоконкретизації полягає в 

об’єктивації її результатів у конкретизуючому приписі. Конкретизуюча 

норма є основою аргументації та може міститись як в мотивувальній, так і 

в резолютивній частинах судових актів. 

Ці положення відображені у методичних рекомендаціях по 

здійсненню судової правоконкретизації в Україні. 
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