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АНОТАЦІЯ 

Наконечна А. М. Правове регулювання як засіб задоволення людських 

потреб та інтересів (загальнотеоретичне дослідження). – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень» (08 – Право). – Львівський національний університет імені Івана 

Франка, Львів, 2020. 

У дисертації вирішено важливе наукове завдання, яке полягало у 

комплексній загальнотеоретичній характеристиці впливу позитивного правового 

регулювання на стан задоволення людських потреб та інтересів. 

Методологічною основою дослідження слугував потребовий підхід, який 

постулює ідею про те, що сутність соціальних явищ становлять ті їхні корисні 

властивості, які можуть бути використані для задоволення людських потреб та 

інтересів. З огляду на цей підхід зауважено, що будь-яке позитивне право 

покликане, так чи інакше, бути дієвим інструментом означеного задоволення або, 

щонайменше, ефективно йому сприяти. Тому задоволення людських потреб 

(інтересів) має бути найвищою метою (мета-метою) позитивного права у 

демократичній соціальній державі. Інші його цілі повинні спрямовуватися на 

досягнення цієї мети. 

З’ясовано особливості вирішення проблеми взаємовпливу людських потреб, 

інтересів і правового регулювання в історії політико-правової думки. 

Встановлено, що саме у німецькій класичній філософії потреби у позитивному 

праві були виокремлені в окрему групу та з’явився термін «правова потреба» 

(І. Кант). 

Запропоновано дефініцію правових потреб як потреб людей у якісному й 

ефективному правовому регулюванні, а також у юридичній допомозі. Предметно-

змістовна специфіка таких потреб полягає у необхідності існування та 

використання суб’єктом певних позитивно-правових (державно-юридичних) явищ 

як засобів, що впливають на задоволення його біологічних і соціальних потреб та 
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інтересів. 

Обґрунтовано, що потреба у правовій допомозі має подвійну природу: з 

одного боку, її задоволення часто є потрібним для того, щоби у конкретних 

суспільних відносинах механізм правового регулювання був ефективним (тобто 

задоволення цієї потреби виступає гарантією задоволення деяких інших правових 

потреб); з іншого боку, потреба у правовій допомозі є тотожною потребі в одному 

з елементів механізму правового регулювання, а саме потребі у суб’єктивному 

юридичному праві на таку допомогу. 

Здійснено класифікацію правових потреб: 1) за кількісним складом їхніх 

носіїв (індивідуальні, колективні, індивідуально-колективні); 2) за сферами 

життєдіяльності людини (особистісні, економічні, політичні, у сфері соціального 

захисту, культурно-духовні); 3) за тривалістю (постійні, тимчасові); 4) за рівнем 

(ступенем) задоволення (повністю чи частково задоволені або взагалі 

незадоволені; якісно чи неякісно задоволені; своєчасно або невчасно задоволені); 

5) за юридично-галузевою ознакою (конституційні, цивільні, сімейні, 

адміністративні, кримінальні, фінансові, кримінально-процесуальні, цивільно-

процесуальні тощо); 6) за юридичним статусом їх носія (правові потреби 

громадян, іноземців, осіб без громадянства, людей з інвалідністю, дітей, 

військовослужбовців, представників інших соціальних груп); 7) за суб’єктом 

задоволення правових потреб (правові потреби, які задовольняються органами 

державної влади, місцевого самоврядування, іншими компетентними суб’єктами, 

фізичними особами); 8) залежно від безпосередньої участі суб’єкта-носія цих 

потреб у їхньому задоволенні (активні, пасивні). 

З огляду на потребовий підхід уточнено дефініцію поняття 

«правотворчість», а також виявлено кількісні показники вживання терміно-понять 

«потреба», «інтерес» і спільнокореневих у Конституції України та деяких 

кодексах України. З огляду на означені показники встановлено: 

1) цілі, для яких законодавець використовує ці терміно-поняття, а саме: 

а) для формулювання прав і обов’язків учасників правовідносин; б) для 

формулювання підстав правообмежень; в) для ідентифікації суб’єктів права; 
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г) для ідентифікації об’єктів права; ґ) для визначення функцій і повноважень 

органів та посадових осіб; д) для спрямування (обмеження) повноважень, 

функцій. Зауважено, що у тексті Конституції України терміно-поняття «потреба», 

«інтерес» та спільнокореневі найчастіше вживаються для визначення функцій і 

повноважень органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових 

осіб та у конструкціях підстав правообмежень. Тоді як у досліджених кодексах 

для останньої мети вказані терміно-поняття майже не використовуються, а 

найчастіше вживаються для формулювання прав і обов’язків учасників 

правовідносин (у т. зв. кодексах матеріального права) та для визначення функцій і 

повноважень органів, їх посадових осіб (у т. зв. кодексах процесуального права); 

2) видову належність потреб та інтересів, зафіксованих у Конституції 

України та деяких кодексах, за сферою життєдіяльності (особистісні, економічні, 

політичні, у сфері соціального захисту, культурно-духовні). Виявлено, що 

найбільшу увагу у досліджених актах приділено згадкам про потреби (інтереси) 

особистісні, економічні та політичні; 

3) видову належність зафіксованих у Конституції України та деяких 

кодексах потреб та інтересів за їх носієм (індивідуальні, колективні, 

індивідуально-колективні). Зауважено, що у досліджених нормативних актах 

сумарно найчастіше згадуються потреби (інтереси) колективні та індивідуально-

колективні. 

Встановлено, що у текстах досліджених нормативних актів законодавець 

часто використовує терміно-поняття «потреба» надлишково, не надаючи йому 

самостійного сенсу. Таке терміновживання є порушенням принципу законодавчої 

економії. 

Виходячи з потребового підходу, уточнено дефініцію поняття 

«правозастосовна діяльність» та в аналогічний до дослідження законодавчих актів 

спосіб з’ясовано кількісні показники вживання терміно-понять «потреба» й 

«інтерес» у рішеннях КС України та у деяких постановах ВС України за 2015-

2017 рр. Отримані результати демонструють, зокрема, таке: 
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1) за сферою життєдіяльності у досліджених правозастосовних актах 

найчастіше згадуються політичні, особистісні й економічні потреби (інтереси); 

2) за суб’єктом-носієм найпоширенішими є згадки про потреби й інтереси 

індивідуально-колективні та колективні, на відміну від суто індивідуальних. 

Обґрунтовано положення про те, що за обставин інтерпретаційної 

(смислової) колізії, коли юридична норма може мати декілька значень, суд 

ухвалюватиме рішення, зокрема, на підставі аналізу потреб та інтересів, які 

задовольнятимуться і одним, й іншим тлумаченням, тобто застосовуючи так 

званий потребовий критерій оцінки соціального ефекту можливих варіантів 

інтерпретації цієї норми. 

Враховуючи те, що у первинних міжнародних актах ООН з прав людини й 

основоположних свобод терміни «потреба» та «інтерес» використані лише у 

кількох положеннях, зроблено спробу виявити мінімальні кількісні показники 

конкретних гарантованих у цих актах людських потреб (інтересів) за сферою 

життєдіяльності та за суб’єктом-носієм. Отримані кількісні показники дозволили 

встановити таке: 

1) особистісні потреби (інтереси) здебільшого є або індивідуальними, або 

індивідуально-колективними; економічні, політичні індивідуальні й 

індивідуально-колективні потреби (інтереси), як і такі самі види потреб 

(інтересів) у сфері соціального захисту, кількісно домінують над відповідними 

колективними потребами (інтересами); культурно-духовні потреби (інтереси) в 

основному є індивідуально-колективними; 

2) за сферою життєдіяльності, в якій виникають та існують людські потреби 

(інтереси), з-поміж усіх тих, задоволення яких гарантоване у досліджених 

міжнародно-правових актах, найбільшу питому вагу мають потреби (інтереси) 

політичні, тобто ті, які пов’язані із залученням до їхньої реалізації державних 

інституцій, зокрема судів; 

3) за суб’єктом-носієм у таких актах більше акцентовано увагу саме на 

потребах (інтересах) індивідуальних й індивідуально-колективних порівняно з 

колективними. 
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Проведена класифікація правових потреб та кількісні показники їх 

згадування (гарантування) у позитивному правовому регулюванні мають важливе 

пізнавальне та практичне значення, оскільки демонструють, зокрема, рівень, так 

би мовити, гуманістичності зазначеного регулювання. 

Досліджено форми «зворотного» впливу правового регулювання на стан 

задоволення людських потреб та інтересів: а) пряма – стосується власне правових 

потреб (інтересів) і полягає у тому, що останні за допомогою тих чи інших 

юридичних засобів можуть бути задоволені повністю, частково або взагалі не 

можуть бути задоволені; б) опосередкована – стосується неправових (умовно 

кажучи, загальносоціальних) потреб (інтересів) і полягає, зазвичай, лише у 

сприянні (повному або частковому) задоволенню людських потреб (інтересів) за 

допомогою різноманітних юридичних засобів. 

Основними напрямами опосередкованого впливу правового регулювання на 

стан задоволення людських потреб (інтересів) є: 

1) позначальний (опредметнюючий) – окреслення змісту людських 

потреб (інтересів); 

2) орієнтаційний – вказівка людині на те, які засоби та в якій черговості 

їй слід використовувати для задоволення певних потреб (інтересів);  

3) інструментально-співвимірний – вплив на формування ієрархії потреб 

(інтересів) відповідно до їхньої значущості для життєдіяльності суб’єкта; 

4) розподільчий – слугує одним із засобів розподілу основних 

соціальних благ; 

5) охоронний – регламентує діяльність з охорони та захисту цих благ, а у 

разі їхнього пошкодження або знищення встановлює порядок їх відновлення. 

За допомогою методу факторного аналізу зроблено спробу встановити 

ефективність впливу сучасного позитивного правового регулювання на стан 

задоволення потреб (інтересів) студентів й аспірантів юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка у здобутті вищої 

юридичної освіти в Україні. Результати анкетування респондентів дали підставу 

сформулювати такі рекомендації на адресу адміністрації факультету, його Вченої 



6 

ради, кафедр: 

1) для обґрунтованого оцінювання готовності випускників до практичної 

роботи провести експертне оцінювання навчального плану юридичного 

факультету представниками основних юридичних професій, зокрема 

представниками Ради адвокатів України, Ради прокурорів України та Ради суддів 

України. З цією метою було би доречно, аби керівництво факультету звернулося 

до вказаних органів із відповідним проханням; 

2) для обговорення змін до навчального плану запрошувати на засідання 

Вченої ради факультету осіб, делегованих цими органами; 

3) проводити опитування представників основних юридичних професій 

стосовно їхніх побажань і рекомендацій, спрямованих на покращення практичної 

підготовки студентів-юристів. 

Зауважено, що задоволення правових потреб ускладнюється наявністю 

проблем, зумовлених законодавчими прогалинами, різними видами юридичних 

колізій, а також порушеннями правил законотворчої техніки. Значний внесок у 

подолання цих проблем на сьогодні в Україні робить зокрема ВП ВС. 

Дослідження її судової практики за період 2018-2019 рр. дозволило встановити 

випадки, коли ВП ВС заповнювала прогалини у законодавстві за допомогою 

аналогії закону й аналогії права, долала ієрархічні, змістовні, темпорально-

змістовні, ієрархічно-змістовні та темпорально-ієрархічні юридичні колізії, а 

також частково виражені недоліки нормативно-правових актів, спричинені 

неналежним використанням конкретних засобів законотворчої техніки. 

Ключові слова: людські потреби (інтереси), правові потреби (інтереси), 

правове регулювання, правотворча діяльність, правозастосовна діяльність, 

правоінтерпретаційна діяльність, ефективність правового регулювання, недоліки 

правового регулювання. 
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SUMMARY 

Nakonechna A. M. Legal Regulation as a Means for Satisfaction of Human 

Needs and Interests (General Theoretical Research). – Qualifying scientific work as 

a manuscript. 

Dissertation for a Candidate Degree in legal sciences in speciality 12.00.01 

“Theory and History of State and Law; History of Political and Law Doctrine”. – Ivan 

Franko National University of Lviv, Lviv, 2020. 

The dissertation resolves an important scientific issue aimed at the general 

theoretical analysis of how legal regulation affects the satisfaction of human needs and 

interests. 

The methodological basis for the research is the needs-oriented approach 

according to which the essence of all the social phenomena lies in their useful properties 

which can be applied for the satisfaction of human needs and interests. Given this 

approach, it is noticed that legal regulation is always aiming for an effective instrument 

of satisfaction and promotion of these needs and interests. Such satisfaction must be, 

hence, the primary purpose of the law in the democratic social state. All the other 

purposes must be subordinate and directed at achieving this primary one. 

In light of the history of legal and political thought, the peculiarities of solving 

the problem of interaction of human needs, interests and legal regulation are clarified. It 

is established that in the German classical philosophy the needs in positive law were 

initially articulated and the term “legal need” (I. Kant) was coined. 

The definition of the notion of “legal need” as the need for proper and effective 

legal regulation and legal aid is laid down. The subject core of this kind of needs 

involves the necessity of positive-law phenomena as a means for the satisfaction of 

biological and societal needs and interests. 

It is suggested that the need for legal aid is binary by its nature. In given areas, its 

satisfaction is needed, on the one hand, for the effectiveness of legal regulation 

mechanism (i.e., the satisfaction of this legal need owes guarantees for the satisfaction 

of the other legal needs); on the other hand, the need for legal aid is equal to the need 
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for one of the elements of the legal regulation mechanism, namely – to the need for the 

legal right to this kind of aid. 

The classification of legal needs is carried out according to the following criteria: 

(1) by the “type” of the needs’ owner (individual, collective, “mixed” (individual-

collective)); (2) by the area of human activity (personal, economic, political, cultural, in 

the field of social protection); (3) by the duration (permanent, temporary); (4) by the 

satisfaction rate (level) (absolutely and partially satisfied or unsatisfied; well- or badly-

satisfied; timely or untimely satisfied); (5) by the branch of law (constitutional, civil, 

family, administrative, criminal, financial, criminal procedure, civil procedure, etc.); 

(6) by the legal status of the needs’ owners (legal needs of the nationals, foreigners, 

stateless persons, persons with disabilities, children, military servants, members of other 

social groups); (7) by the entity that meets legal needs (such needs which are satisfied 

by public authorities, local self-government bodies, other authorized entities, natural 

persons); (8) by the personal engagement in the satisfaction of the legal needs (active, 

passive). 

From the perspective of the needs-oriented approach, the definition of the notion 

of “lawmaking activity” is specified. The quantitative research was conducted to 

discover the way terms “need”, “interest”, and the same-root words (in Ukrainian) are 

used in the Constitution of Ukraine and some of its Codes. The identified quantitative 

indicators show: 

1) aims, in the pursuit of which the legislator applies these terms, namely: (a) to 

lay down the rights and duties of the parties in legal relations; (b) to lay down the 

grounds for the human rights limitations; (c) to identify the right-holders; (d) to identify 

the legal objects; (e) to specify the functions and powers of authorities; (f) to direct (to 

limit) functions and powers. It is observed that the terms “need” and “interest”, along 

with the same-root words, are used in the Constitution of Ukraine text to specify the 

functions and powers of authorities and to construct the grounds for the human rights 

limitations. However, the analyzed Codes almost do not use these terms for the latter 

purpose, and, in contrast to the Constitution, most often apply them to lay down the 
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rights and duties of the parties in legal relations (in “material” codes) and to specify the 

functions and powers of authorities (in “procedural” Codes); 

2) group affiliations of the needs and interests enshrined in the Constitution of 

Ukraine and particular Сodes by the area of human activity (personal, economic, 

political, cultural, in the field of social protection). It is found that the greatest attention 

in those acts is paid to the mentions of personal, economic, and political needs and 

interests; 

3) group affiliations of the needs and interests, enshrined in the Constitution of 

Ukraine and particular Codes by the number of the needs’ owners (individual, 

collective, “mixed”). It is noticed that the analyzed laws have shown predominant 

references to the collective and “mixed” needs (interests). 

It is established that the law-maker frequently applies the term “need” throughout 

the analyzed acts excessively, i.e., ascribing it with no independent meaning. This 

should be assessed as a breach of the legislative economy principle. 

The definition of the notion of “law enforcement activity” is specified from the 

point of the needs-oriented approach. In a way that is similar to the analysis of statutory 

acts, the quantitative indicators of the application of terms “need” and “interest” 

throughout the judgments of the Constitutional Court of Ukraine and particular 

decisions of the Supreme Court of Ukraine in 2015-2017 are found out. The results 

gained by this research demonstrate, inter alia: 

1) by the area of human activity, the analyzed enforcement acts most frequently 

refer to political, personal and economic needs (interests); 

2) by the “type” of the needs’ owner, the most frequent are the references to 

“mixed” and collective needs and interests (in contrast to purely individual ones). 

It is justified that when a conflict of interpretations occurs so that a given 

provision of law may have a few meanings, the court shall deliver the decision based on 

analysis of needs and interests met by both contrary interpretations, i.e., applying needs-

oriented criteria to the assessment of the social effect of possible interpretations of that 

provision. 
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Taking into account that the terms “need” and “interest” are applied only in some 

provisions of the primary UN instruments in human rights and fundamental freedoms, 

the attempt is made to find out the minimal quantitative indicators of the needs and 

interests guaranteed under these acts by the area of human activity and by the “type” of 

the needs’ owner. Those indicators shows that: 

1) personal needs (interests) by the “type” of the needs’ owner are mostly either 

individual or “mixed”; economic and political individual and “mixed” needs (interests) 

– as well as the same types of needs (interests) in the field of social protection – 

quantitatively dominate the respective collective needs (interests); the cultural needs 

(interests) by the “type” of the needs’ owner are mostly “mixed”; 

2) by the area of the activity in which human needs (interests) arise and exist 

among all of those, a satisfaction of which is guaranteed by the studied international 

instruments, the greatest share is given to political needs (interests), which can be 

satisfied only with the assistance of the authorities, in particular, the courts; 

3) by the “type” of the needs’ owner, these international acts do emphasize the 

individual and “mixed” needs (interest) in contrast to the collective. 

The classification of legal needs outlined by the research and the quantitative 

indicators of such needs mentioned (guaranteed) in legal regulation are essential from 

the epistemic and practical standpoints due to the demonstration of, so to say, 

humaneness of such regulation. 

Two forms of “reverse” influence of legal regulation on the satisfaction of human 

needs and interests are investigated: (a) direct – relating to legal needs (interests), is 

about satisfying them completely, partially, or remaining unsatisfied; (b) indirect – 

relating to needs (interests) of other types than legal (to so called general social needs), 

is about partially or completely fostering the satisfaction of human needs (interests) by 

means of different legal instruments. 

The main dimensions of the indirect influence of legal regulation on the 

satisfaction of human needs (interests) are the following: 

1) designatory (objectificative) – outlining the content of human needs (interests); 
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2) orientational – an indication to a person of what means and in what order he 

should use to meet certain needs (interests); 

3) instrumental-commensurate – influence on the formation of the hierarchy of 

needs (interests) by their significance for the life of the person; 

4) distributive – it serves as one of the means of distribution of basic social 

benefits; 

5) protective – regulates the establishment of the security and protection of these 

benefits, and in case of damage or destruction – the way of their restoration. 

Applying the method of factor analysis, an attempt to assess the effectiveness of 

modern legal regulation on the level of satisfaction of the needs and interests of both 

students and graduate students of the Faculty of Law of Ivan Franko National 

University of Lviv in obtaining higher legal education in Ukraine was made. The results 

of the survey of respondents made it possible to provide the following recommendations 

to the faculty management, its Academic Council, and departments: 

1) the reasonable assessment of graduates’ readiness for practical work requires 

an expert evaluation of the curriculum of the Law Faculty by representatives of main 

legal professions, in particular representatives of the Bar Council of Ukraine, the 

Prosecutorial Council of Ukraine, and the Council of Judges of Ukraine. To this end, it 

would be appropriate for the Faculty management to address these bodies with an 

appropriate request; 

2) to discuss changes to the curriculum it is advisable to invite delegates of those 

Councils to meetings of the Academic Council of the Faculty; 

3) it is worth conducting a survey of representatives of the main legal professions 

regarding their wishes and recommendations aimed at improving the practical training 

of law students. 

It is observed that the satisfaction of legal needs is made complicated by the 

problems caused by legislative gaps, various types of legal collisions, as well as 

violations of the legislative technique rules. A significant contribution to overcoming 

these problems in Ukraine nowadays is made in particular by the Grand Chamber of the 

Supreme Court. A study of its case law for the period of 2018-2019 revealed cases in 
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which the Grand Chamber filled gaps in the legislation by the analogy of statute and 

analogy of law; overcame hierarchic, substantive, temporal-substantive, hierarchic-

substantive and temporal-hierarchic legal conflicts as well as also partially expressed 

shortcomings of regulations caused by improper use of specific means of legislative 

technique. 

Keywords: human needs (interests), legal needs (interests), legal regulation, 

lawmaking activity, law enforcement activity, activity for the interpretation of the law, 

effectiveness of legal regulation, shortcomings of legal regulation. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Євроінтеграційні прагнення України, 

перебудова її державного та суспільного ладу, трансформація економічних 

відносин відповідно до ліберальних цінностей – все це дає додаткову підставу 

замислитись над призначенням сучасного позитивного правового регулювання у 

життєдіяльності кожної людини та соціуму в цілому. 

Одним із можливих дослідницьких шляхів у пошуках такого призначення є 

виявлення зв’язків правового регулювання з потребами й інтересами людини. 

Останні є визначальними чинниками людської діяльності в усіх сферах 

суспільного життя. Починаючи з найдавніших часів, роль цих чинників у 

розвитку соціуму намагалися з’ясувати мислителі різних філософських шкіл і 

напрямків. 

Чільний внесок у розвиток наукової думки стосовно впливу позитивного 

правового регулювання на стан задоволення людських потреб та інтересів 

зробили, зокрема, представники соціологічної юриспруденції (Й. В. Ґалтунґ, 

С. Дністрянський, Р. фон Єрінг, Р. Паунд). Не припинялися дослідження окремих 

аспектів взаємовпливу потреб (інтересів) та правового регулювання і у 

радянський період (С. Алексєєв, М. Барінов, А. Екімов, А. Здравомислов, 

Д. Керімов, О. Малько, П. Недбайло, Р. Халфіна, Л. Явич). 

У вітчизняній загальнотеоретичній юридичній науці суттєвий поштовх до 

досліджень ролі правового регулювання у задоволенні потреб та інтересів людини 

дало розроблення потребового методологічного підходу, який активно 

застосовується для вивчення правових явищ (Р. Гаврилюк, Д. Гудима, В. Косович, 

Ю. Лобода, О. Панкевич, Т. Пашук, П. Рабінович). Об’єктами пов’язаних із 

проблематикою дисертаційного дослідження наукових інтересів вітчизняних 

учених були, зокрема, зв’язок правотворчої та правозастосовної діяльності із 

потребами й інтересами, а також забезпечення досягнення справедливого балансу 

різних видів людських інтересів (М. Козюбра, Н. Крестовська, Б. Малишев, 

Л. Матвєєва, Ю. Оборотов, С. Стеценко та ін.). 
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Проте загальнотеоретичного монографічного дослідження правового 

регулювання як засобу задоволення людських потреб та інтересів ще не було. 

Тому низка питань, які стосуються відповідної проблематики, досі залишаються 

до кінця нез'ясованими. Йдеться, зокрема, про: зумовленість людськими 

потребами (інтересами) правотворчої та правозастосовної діяльності; специфіку 

власне правових потреб; особливості впливу різних елементів механізму 

правового регулювання на формування людських потреб (інтересів); залежність 

стану їхнього задоволення від якості правового регулювання та можливості 

підвищення його ефективності у цьому аспекті. 

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

Дослідження здійснено згідно з планом наукової діяльності кафедри теорії та 

філософії права юридичного факультету ЛНУ в межах тем «Актуальні питання 

правотворення та правозастосування в Україні» (2012-2015 рр., номер державної 

реєстрації 0112U003525), «Техніка та технологія юридичної практики» (2015-

2017 рр., номер державної реєстрації 0115U003954), «Юридичні засоби 

забезпечення прав людини в Україні: стан та основні напрями удосконалення» 

(2018-2020 рр., номер державної реєстрації 0118U000622). 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у характеристиці 

впливу позитивного правового регулювання на стан задоволення людських 

потреб та інтересів. 

Для досягнення цієї мети мають були поставлені такі основні завдання: 

− охарактеризувати стан, методологічні особливості та терміно-

поняттєвий інструментарій дослідження; 

− з’ясувати особливості вирішення проблеми взаємовпливу людських 

потреб, інтересів і правового регулювання в історії політико-правової думки; 

− виявити специфіку правових потреб і здійснити їхню класифікацію; 

− обґрунтувати зумовленість людськими потребами й інтересами 

національної правотворчої, правозастосовної та правотлумачної діяльності, а 

також міжнародної правотворчості; 
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− з’ясувати основні форми впливу правового регулювання на стан 

задоволення людських потреб та інтересів; 

− охарактеризувати методику виявлення рівня ефективності впливу 

правового регулювання на стан задоволення людських потреб та інтересів; 

− виявити можливості впливу судової практики ВП ВС на усунення 

недоліків правового регулювання, що ускладнюють ефективне задоволення 

правових потреб. 

Об’єкт дослідження – позитивне правове регулювання як засіб сприяння 

задоволенню людських потреб та інтересів. 

Предмет дослідження – закономірності впливу позитивного правового 

регулювання на стан задоволення людських потреб та інтересів. 

Методологія дослідження. Методологічною основою дослідження є 

система дослідницьких підходів та методів пізнання. З-поміж дослідницьких 

підходів застосовані діалектичний (розділ 2, підрозділ 4.2), антропосоціальний 

(підрозділ 1.2) і потребовий (розділи 1-5). З-поміж методів пізнання – 

загальнонаукові (структурно-функціональний (підрозділи 1.2, 4.1), кількісний 

аналіз (пункти 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3), якісний аналіз (розділи 1-5), синтез 

(підрозділ 5.2), класифікація (підрозділи 1.2, 3.2)), групові (соціально-

детерміністичний (підрозділ 1.2, пункти 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3), конкретно-історичний 

(розділ 2), метод факторного аналізу (підрозділ 5.1)) і спеціальнонаукові 

(формально-юридичний (підрозділи 2.1, 3.1, 5.2), порівняльно-правовий 

(підрозділи 1.2, 5.1)). 

Емпіричною базою дослідження слугували первинні міжнародно-правові 

акти ООН у галузі прав людини та основоположних свобод, Конституція України, 

кодекси й інші Закони України, а також практика ВС України у цивільних справах 

за 2015-2017 рр., КС України за вказаний період і ВП ВС за 2018-2019 рр. 

Наукова новизна результатів дослідження зумовлюється, як видається, 

тим, що воно є першим в Україні монографічним дослідженням впливу 

позитивного правового регулювання на стан задоволення людських потреб та 

інтересів. Елементи такої новизни вбачаються у таких положеннях і висновках 
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дисертації: 

уперше: 

− з’ясовано витоки ідеї правових потреб в історії політико-правової 

думки та виявлено, що саме у німецькій класичній філософії з’явився термін 

«правова потреба» (І. Кант); 

− виявлено предметно-змістовну специфіку власне правових потреб, яка 

полягає у необхідності існування та використання суб’єктом певних позитивно-

правових (державно-юридичних) явищ як засобів, що впливають на задоволення 

його біологічних і соціальних потреб та інтересів; 

− запропоновано дефініцію правових потреб як потреб людей у 

якісному й ефективному правовому регулюванні, а також у юридичній допомозі; 

− здійснено класифікацію правових потреб: за кількісним складом їхніх 

носіїв; за сферами життєдіяльності людини; за тривалістю; за рівнем (ступенем) 

задоволення; за юридично-галузевою ознакою; за юридичним статусом їх носія; 

за суб’єктом задоволення правових потреб; залежно від безпосередньої участі 

суб’єкта-носія цих потреб у їхньому задоволенні; 

− вирізнено дві неоднакові за змістом форми впливу позитивного 

правового регулювання на стан задоволення людських потреб та інтересів, а саме: 

а) пряму, яка стосується власне правових потреб і полягає у тому, що за 

допомогою юридичних засобів такі потреби (інтереси) можуть бути задоволені 

повністю, частково або ж узагалі не можуть бути задоволені; б) опосередковану, 

яка стосується неправових (умовно кажучи, загальносоціальних) потреб 

(інтересів) та полягає, зазвичай, лише у сприянні (повному або частковому) 

задоволенню людських потреб (інтересів) за допомогою юридичних засобів; 

− охарактеризовано основні напрями опосередкованого впливу 

правового регулювання на стан задоволення людських потреб та інтересів: 

позначальний (опредметнюючий), орієнтаційний, інструментально-співвимірний, 

розподільчий, охоронний; 

− виходячи з позиції потребового підходу, визначено кількісні 

показники вживання терміно-понять «потреба» й «інтерес» у Конституції України 
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та деяких кодексах України, а саме: загальну кількість згадок цих терміно-понять 

і цілі їхнього використання (для формулювання прав та обов’язків учасників 

правовідносин; для формулювання підстав правообмежень; для ідентифікації 

суб’єктів права; для ідентифікації об’єктів права; для визначення функцій і 

повноважень органів та посадових осіб; для спрямування (обмеження) 

повноважень, функцій). З огляду на означені кількісні показники встановлено 

видову належність потреб та інтересів, зафіксованих у Конституції України та 

деяких кодексах, за сферою життєдіяльності (особистісні, економічні, політичні, у 

сфері соціального захисту, культурно-духовні) та за носієм (індивідуальні, 

колективні, індивідуально-колективні); 

− в аналогічний спосіб з’ясовано кількісні показники вживання терміно-

понять «потреба» й «інтерес» у рішеннях КС України та постановах ВС України; 

− з огляду на потребовий підхід встановлені кількісні показники 

гарантованих потреб та інтересів у первинних міжнародних актах ООН з прав 

людини й основоположних свобод за сферою життєдіяльності та за суб’єктом-

носієм; 

удосконалено: 

− визначення поняття правотворчості як інтелектуально-вольової 

діяльності компетентних державних органів, народу, територіальних громад, 

фундаментом якої є людські потреби й інтереси та яка здійснюється шляхом 

встановлення, зміни чи скасування юридичних норм; 

− визначення поняття правозастосовної діяльності як владно-

регулятивної діяльності уповноважених суб’єктів, котра полягає у прийнятті 

спрямованого на задоволення людських потреб та інтересів рішення щодо 

конкретних осіб, у якому встановлені їхні персоніфіковані права й обов`язки; 

набули подальшого обґрунтування: 

− евристичні можливості застосування потребового підходу для 

дослідження позитивно-правових явищ; 

− положення про те, що будь-яке позитивне право покликане, так чи 

інакше, бути дієвим інструментом задоволення людських потреб та інтересів або, 
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щонайменше, ефективно цьому сприяти, з огляду на що саме задоволення таких 

потреб й інтересів має бути найвищою метою (мета-метою) позитивного права у 

демократичній соціальній державі; 

− ідея про те, що потреба у правовій допомозі має подвійну природу: з 

одного боку, її задоволення часто є потрібним для того, щоби у конкретних 

суспільних відносинах механізм правового регулювання був ефективним (тобто 

задоволення цієї потреби виступає гарантією задоволення деяких інших правових 

потреб); з іншого боку, потреба у правовій допомозі є тотожною потребі в одному 

з елементів механізму правового регулювання – потребі у суб’єктивному 

юридичному праві на таку допомогу; 

− положення про те, що за обставин інтерпретаційної (смислової) 

колізії, коли юридична норма може мати декілька значень, суд ухвалюватиме 

рішення, зокрема, на підставі аналізу потреб та інтересів, які задовольнятимуться 

і одним, й іншим тлумаченням, тобто застосовуючи так званий потребовий 

критерій оцінки соціального ефекту можливих варіантів інтерпретації цієї норми; 

− значення можливостей ВП ВС у заповненні прогалин, а також у 

подоланні колізій і порушень правил законодавчої техніки, які ускладнюють 

ефективне задоволення правових потреб. 

Практичне значення здобутих наукових результатів полягає в 

можливості їхнього використання у: 

− науково-дослідній діяльності – задля вдосконалення й подальшого 

розвитку загальнотеоретичних і філософсько-правових уявлень про роль 

позитивного правового регулювання у задоволенні людських потреб та інтересів, 

а також про їхній взаємозв’язок; 

− правотворчій діяльності – для спрямування такої діяльності на 

покращення стану задоволення потреб та інтересів; 

− правозастосовній діяльності – для ефективізації процесу прийняття 

правозастосовних рішень; 

− навчальній діяльності – у навчальних курсах «Теорія права та 

держави», «Філософія права», «Права людини», «Конституційне право». 
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Апробація результатів дисертації. Дисертація була обговорена на 

засіданнях кафедри теорії та філософії права юридичного факультету ЛНУ. 

Основні її положення та результати оприлюднено у доповідях на 

19 наукових і науково-практичних конференціях та круглих столах 

(14 міжнародних, 1 всеукраїнській і 4 регіональних): Міжнародній науково-

практичній конференції «Пріоритети розвитку юридичних наук у XXI столітті» 

(м. Одеса, 16-17 травня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності» (м. Одеса, 11-

12 вересня 2015 р.); Міжнародній юридичній науково-практичній конференції 

«Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ» (м. Київ, 

16 червня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи 

реалізації та захисту прав людини в умовах глобалізації» (м. Тернопіль, 30 червня 

2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації юридичної 

науки в євроінтеграційному процесі» (м. Тернопіль, 23 листопада 2016 р.); 

ХXІІI звітній науково-практичній конференції «Проблеми державотворення і 

захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 7-8 лютого 2017 р.); Всеукраїнській 

науковій конференції студентів та аспірантів «Верховенство права очима 

правників-початківців» (м. Одеса, 18 листопада 2017 р.); ІІ Міжнародному 

круглому столі «Права людини: філософські, теоретико-юридичні та 

політологічні виміри» (м. Львів, 24-26 листопада 2017 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Теоретичні та практичні проблеми правового 

регулювання суспільних відносин» (м. Харків, 19-20 січня 2018 р.); ХXІV звітній 

науково-практичній конференції «Проблеми державотворення і захисту прав 

людини в Україні» (м. Львів, 7-8 лютого 2018 р.); IV Міжнародній науково-

практичній конференції «Право: історія, теорія, практика» (м. Харків, 22-

23 лютого 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

питання розвитку юридичної науки та практики» (м. Київ, 18 травня 2018 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний стан і перспективи 

розвитку держави і права» (м. Львів, 15-16 червня 2018 р.); Міжнародній 

міждисциплінарній конференції «Ключові питання перспектив розвитку освіти та 
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наук в Україні та Польщі» (м. Стальова Воля, Республіка Польща, 20-21 липня 

2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Юридична практика у 

країнах ЄС і в Україні на сучасному етапі» (м. Арад, Румунія, 25-26 січня 2019 р.); 

ХXV звітній науково-практичній конференції «Проблеми державотворення і 

захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 7-8 лютого 2019 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Нові проблеми в юридичній науці України та 

країн ЄС» (м. Мішкольц, Угорщина, 19-20 квітня 2019 р.); ХXVІ звітній науково-

практичній конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в 

Україні» (м. Львів, 6-7 лютого 2020 р.); ХІХ Міжнародній студентсько-

аспірантській конференції «Актуальні проблеми прав людини, держави та 

правової системи» (м. Львів, 24 квітня 2020 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження знайшли 

відображення у тридцяти чотирьох публікаціях, з яких: одна колективна 

монографія, десять статей, опублікованих у вітчизняних фахових виданнях з 

юридичних наук, три статті – в іноземних наукових періодичних виданнях, дві 

статті – в інших наукових виданнях України, а також вісімнадцять тез доповідей 

– у збірниках матеріалів наукових і науково-практичних конференцій та круглих 

столів. 

Структура та обсяг дисертації зумовлені її предметом, метою та 

завданнями. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, які об’єднують 

одинадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел і десяти додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 320 сторінок, з них основного тексту – 

178 сторінок. Список використаних джерел розміщено на 47 сторінках 

(461 найменування), додатки – на 79 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Стан і методологічні особливості дослідження 

Характеризуючи методологію науки загальної теорії права, професор 

В. Сирих писав: «У кінцевому підсумку сукупність прийомів, способів, що 

складають зміст методу загальної теорії права, визначається основним завданням 

даної науки – відтворити її предмет, пізнати право як необхідну складову частину 

громадянського суспільства і розкрити закони, за якими право виникає, 

розивається та діє в сучасному суспільстві. Складний діалектичний, суперечливий 

процес вирішення цієї задачі передбачає вивчення не тільки права, а й інших 

соціальних явищ, а також вимагає проведення різних дослідницьких процедур, 

здійснюваних із застосуванням відповідних засобів, способів наукового пізнання» 

[403, с.360]. Таким чином, з погляду діалектики наші знання про правове 

регулювання (як і, зрештою, про право загалом) є неповними без з’ясування їх 

взаємовпливу з людськими потребами й інтересами. 

Збільшення питомої ваги останніх у правовому регулюванні, інтенсифікація 

їхнього введення у нормативно-правові акти є однією із сучасних тенденцій 

розвитку такого регулювання [357, c.16]. А це вимагає додаткових досліджень 

проявів зазначеної тенденції під кутом зору ролі людських потреб та інтересів у 

правовому регулюванні в Україні. 

Попри значну кількість публікацій з цієї проблематики, в сучасній 

вітчизняній юридичній науці відсутні комплексні (за усіма напрямами правової 

діяльності) загальнотеоретичні монографічні дослідження взаємовпливу 

людських потреб, інтересів та правового регулювання. Нез’ясованою залишається 

специфіка власне правових потреб. Недостатньо уваги приділено й питанням 

взаємодії права, потреб та інтересів людини у правотворчості та 

правозастосуванні, вивченню особливостей впливу різних елементів механізму 

правового регулювання на формування людських потреб (інтересів), залежності 

стану їхнього задоволення від якості правового регулювання та можливості 
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підвищення його ефективності. 

Досягнення задекларованої у вступі мети дисертації вимагає виконання 

низки складних і багатоаспектних завдань, осмислення змісту таких явищ, як 

людські потреби, інтереси та правове регулювання у їх взаємовідношенні. Для 

виконання цього завдання слід проаналізувати основні наукові розробки стосовно 

потреб й інтересів людини у їх зв`язку з правовим регулюванням і обрати ті 

підходи та методи, що дадуть змогу досягнути визначеної мети. 

Для з’ясування сутності людських потреб та інтересів проаналізовано різні 

позиції мислителів, науковців щодо вивчення цієї проблематики не лише у сфері 

права, але й загальної філософії та соціології, починаючи з доантичного й 

античного періодів (Антисфен, Антифонт, Арістотель, Демокріт, Епікур, Мо-цзи, 

Платон) і завершуючи ХХ ст. та сьогоденням (М. Барінов, Р. Гаврилюк, 

Д. Гудима, О. Гьоффе, Й. В. Ґалтунґ, С. Дністрянський, А. Екімов, 

А. Здравомислов, Ю. Лобода, А. Г. Маслоу, П. Недбайло, О. Панкевич, 

А. Рабінович, П. Рабінович, М. Тараткевич, Р. Фербер, Г. Чернобель та ін.). У 

контексті цього для уніфікації мовленнєвого апарату розглянуто співвідношення 

суміжних понять, що позначаються такими термінами: «потреба», «інтерес», 

«мотив». 

Проблемі розуміння поняття «ціль», його співвідношення з поняттями 

«мотив», «юридична (правова) ціль», «ціль у праві», їх класифікаціям присвячені 

праці А. Екімова, Р. фон Єрінга, С. Занюка, Дж. Керімова, Б. Малишева, 

О. Малька, О. Мизнікової, Ю. Оборотова, П. Рабіновича, Ф. Тарановського, 

К. Шундікова. 

Окремі наукові міркування С. Алексєєва, А. Бадиди, М. Козюбри, 

Н. Крестовської, В. Лемака, О. Леонтьєва, Ю. Лободи, Л. Матвєєвої, 

О. Панкевича, О. Петрова, О. Попова, П. Рабіновича, С. Рабіновича, І. Сенякіна, 

О. Скакун, С. Стеценка, Р. Халфіної враховані для з`ясування способів впливу 

правового регулювання на людські потреби та інтереси, а також впливу потреб й 

інтересів людини на правотворчу та правозастосовну діяльність. 
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У контексті ефективності впливу правового регулювання на задоволення 

людських потреб та інтересів з’ясовано зміст поняття «ефективність позитивно-

правового регулювання», опираючись на погляди А. Венгерова, С. Жінкіна, 

В. Косовича, О. Мельник, В. Нікітинського, О. Пашкова, Т. Пашука, 

П. Рабіновича, І. Самощенка, В. Смородинського, Ф. Фаткуліна, В. Федосової, 

Д. Чечота, Л. Чулюкіна, Л. Явича та ін. 

Зауважимо, що висновки науковців здебільшого не базувались на вивченні 

достатнього обсягу юридичної практики, через яку відбувається вплив людських 

потреб й інтересів на правове регулювання. Майже усі опрацьовані дослідження 

обмежувались питанням їхньої взаємодії у законодавчій сфері. Проте, досягти 

повного розуміння такого впливу можливо лише з аналізу усіх основних стадій 

правового регулювання.  

З’ясовуючи основні форми впливу людських потреб й інтересів на 

правотворчу та правозастосовну діяльність, визначено кількісні показники 

вживання терміно-понять «потреба» й «інтерес» у Конституції України [16], низці 

кодексів України (ГК [6], ГПК [7], ЗК [9], КАС [11], КЗпП [12], КпАП [14; 15], КК 

[17], КПК [18], ПК [20], СК [47], ЦК [50], ЦПК [51]), а також у правозастосовних 

актах (рішеннях КС України і деяких постановах ВС України за 2015-2017 рр.). 

Крім того, зроблено спробу встановлення кількості потреб, задоволення яких 

гарантоване у первинних міжнародно-правових актах ООН з прав людини і 

основоположних свобод [2, 3, 4]. 

Також охарактеризовано методику виявлення рівня ефективності впливу 

позитивно-правового регулювання на задоволення людських потреб та інтересів, 

яку використано для визначення такого впливу на задоволення потреби у здобутті 

вищої юридичної освіти в Україні. Окрім того, з’ясований вплив практики ВП ВС 

за 2018-2019 рр. на стан задоволення певних людських потреб шляхом заповнення 

судом прогалин, подолання колізій і порушень деяких правил законотворчої 

техніки. 

Методологічною основою дослідження є система дослідницьких підходів та 

методів пізнання. З-поміж дослідницьких підходів, які є, так би мовити, 
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загальною стратегією дослідження, спрямованою «на представлення права з 

позиції деякої, наперед сформованої, фундаментальної ідеї або аксіоматичної 

засади» [304, c.461], у цій роботі застосовані діалектичний, антропосоціальний і 

потребовий. А з-поміж методів пізнання – загальнонаукові (структурно-

функціональний, кількісний та якісний аналізи, синтез, класифікація), групові 

(соціально-детерміністичний, конкретно-історичний і метод факторного аналізу) 

та спеціальнонаукові (формально-юридичний, порівняльно-правовий). 

Дослідницькі підходи. Діалектичний підхід, який уможливлює «пізнання 

правової реальності в її цілісності, розвитку та суперечливості» [219, с.216], 

дозволяє пояснити причину фіксації тих чи інших прав у міжнародних актах, 

дослідити їхній взаємозв’язок, взаємозумовленість та історичний розвиток, а 

також виявити взаємозв’язок людських потреб й інтересів та позитивного 

правового регулювання, зокрема позначальний (опредметнюючий), 

орієнтаційний, інструментально-співвимірний, розподільчий та охоронний 

напрями впливу правового регулювання, через які проявляється його 

опосередкований вплив на стан задоволення людських потреб й інтересів. 

З позицій антропосоціального підходу інтерпретовано «людські потреби» та 

«людські інтереси» як прояв антропного начала. 

Потребовий підхід постулює ідею про те, що сутність соціальних явищ 

становлять ті їх корисні властивості, які можуть бути використані для 

задоволення людських потреб та інтересів. Зауважимо, що цей підхід не тотожний 

підходу діяльнісному, який передбачає зумовленість соціальних явищ 

предметною цілеспрямованою діяльністю людини [168, с.228]. Реалізація 

потребового підходу до розуміння сутності правових явищ вимагає, як вважає 

П. Рабінович, таких дій: 1) осягнути загальне розуміння потреб та інтересів різних 

суб’єктів суспільства, що потребує, зокрема, з’ясування співвідношення цих 

потреб із такими суміжними явищами, як інтереси, мотиви, цілі відповідних 

суб’єктів; 2) виокремити основні різновиди таких потреб, зважаючи на їх певну 

класифікацію; 3) здобути змістовні знання стосовно потреб: 

а) загальносоціальних; б) групових; в) індивідуальних у тому суспільстві, де 
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сформоване, функціонує та розвивається досліджуване правове явище; 

4) встановити: а) потреби яких суб’єктів (тобто, чиї саме потреби – чи окремих 

індивідів, чи певних їх спільнот, об’єднань, чи суспільства в цілому) задовольняє 

досліджуваний феномен; б) які ж види таких потреб він задовольняє; 5) з’ясувати, 

чи здатний досліджуваний правовий феномен бути засобом, інструментом 

задоволення певних потреб, а якщо здатний, то якою мірою. Зокрема, виявити, чи 

він є лише одним із таких засобів, чи ж єдиним засобом. 

Дослідницькі методи: 

 використання структурно-функціонального методу посприяло виявленню 

співвідношення поняття людських потреб із такими поняттями, як «інтерес», 

«мотив», «цілі» тощо; 

 метод якісного аналізу дозволив, зокрема, виявити сутність таких понять, як 

«мотив», «ціль», «мета», «правова ціль», «правові потреби», «ефективність 

правового регулювання», розкрити значущість людських потреб (інтересів), 

передбачених первинними міжнародними актами ООН з прав людини та 

основоположних свобод; 

 за допомогою методу кількісного аналізу визначено кількість випадків 

фіксації різноманітних видів потреб (інтересів) у Конституції України та деяких 

кодексах (див. Додатки 1-3), у правозастосовних актах (окремих постановах 

ВС України у цивільних справах і рішеннях КС України за 2015-2017 рр.) (див. 

Додатки 4-5), а також кількість потреб, задоволення яких гарантоване у 

первинних актах ООН з прав людини й основоположних свобод (див. Додатки 6-

7); 

 синтез як об’єднання ознак, властивостей, характеристик певних явищ у 

єдине ціле дозволив узагальнити знання про досліджувані явища та зробити певні 

висновки. Так, розглядаючи праворегулятивні проблеми законодавства України, 

зумовлені прогалинами у законодавстві, юридичними колізіями, а також 

порушеннями правил законотворчої техніки, опрацьована відповідна практика 

ВП ВС (2018-2019 рр.), спрямована на розв’язання зазначених проблем; 
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 класифікацію застосовано до таких понять, як «людські потреби», «правові 

потреби» тощо; 

 соціально-детерміністичний метод використаний для дослідження правових 

явищ як таких, що зумовлені суспільними чинниками; 

 конкретно-історичний метод сприяв з’ясуванню умов того чи іншого 

періоду історії, які впливали на розуміння взаємовпливів людських потреб й 

інтересів, прав людини та позитивного права; 

 метод факторного аналізу застосовано для визначення ефективності впливу 

сучасного правового регулювання на задоволення потреб студентів IV-V курсів й 

аспірантів юридичного факультету ЛНУ у здобутті вищої юридичної освіти; 

 формально-юридичний метод дав змогу вивчити складові частини 

«правоявищ», зокрема елементи механізму правового регулювання 

(правосуб’єктність, суб’єктивні юридичні права, норми права, правозастосовні 

акти, юридичні факти); 

 порівняльно-правовий метод був використаний для порівняння різних 

підходів до інтерпретації понять «право», «людські потреби», «ефективність 

правового регулювання», «правотворення» тощо. 

 

1.2. Терміно-поняттєвий інструментарій дослідження 

Перш ніж перейти до розв’язання ключових завдань дослідження, з’ясуємо, 

що ж ми розумітимемо під терміно-поняттям «право». Ним прийнято позначати 

різні, і навіть подекуди взаємовиключні явища. Їх, як вказує П. Рабінович, «існує 

щонайменше з десяток», зокрема: свобода людини; справедливість; норми; 

приписи щодо здійснення саме такої поведінки, яка вважається «справедливою»; 

інтереси тих чи інших суб’єктів; збалансованість, узгодженість інтересів останніх; 

притаманні суб’єктам особливі почуття, емоції, інші позараціональні психічні 

явища; вимоги суб’єктів стосовно надання їм певних цінностей, благ, звернені до 

соціуму, держави, інших людей або їх об’єднань; комунікація, діалог, дискурс 

суб’єктів; власне смисли (змісти) висловлювань, понять, що конституюються 

суб’єктами у процесі їх безпосереднього спілкування [359, с. 229-230; 366, с. 9-
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10]. 

У науковій юридичній літературі пропонуються та підтримуються різні 

концепції праворозуміння. Більше того, немає єдності позицій правознавців і 

стосовно різновидів таких концепцій. Перед оглядом їхнього змісту зазначимо, 

що є дві групи чинників, які зумовлюють неминучий плюралізм праворозуміння: 

1. Соціальні – неоднорідність суспільства, його закономірний поділ на 

різноманітні частини (нації, класи, професійні верстви, ідеологічні угрупування, 

біологічні групи тощо), які мають свої інтереси та потреби. При тому вважається 

цілком природним, що кожна соціальна чи біологічна група визнає правом 

насамперед те явище, яке задовольняє або сприяє задоволенню її потреб та 

інтересів; 2. Гносеологічні – поява нових методів пізнання, які дозволяють 

отримати нові знання щодо явища права та його особливостей [363, c.6-7]. 

Вчені О. Авдєєва [113; 114, с.22-25], М. Байтін [127, с.16-120], А. Заєць 

[180, с.120-124], В. Котюк [220], О. Лейст [226, с.265-279], С. Максимов [238, 

с.587-593], В. Нерсесянц [294, с.3-8; 348, с.136-187], С. Погребняк, М. Цвік [181, 

с.141-145] та інші запропонували різні критерії для класифікацій концепцій 

праворозуміння. 

«Принаймні два здавна відомі «класичні» типи праворозуміння – 

«природне» і «позитивістське» – існуватимуть, як вважає П. Рабінович, завжди (як 

діалектична єдність протилежностей). Зокрема, позитивістсько-легістське 

праворозуміння навряд чи колись зникне, насамперед з огляду на «невмирущість» 

державно-регулятивної практики, а відтак і постійну наявність певних соціальних 

груп й організацій (у т. ч., безперечно, й самої держави), зацікавлених у тому, щоб 

цю практику обґрунтовувати, виправдовувати, рекламувати саме як 

«справедливу», «праведну», «правильну», тобто як «правову». 

Що ж до його, так би мовити, невід`ємної «тіні» – праворозуміння 

«природного», то «основна причина його життєздатності, засадничої неусуваності 

полягає – пише професор П. Рабінович, – у необхідності постійного існування у 

соціально неоднорідному суспільстві певного ідеального орієнтира й протестного 

«критика» стосовно державно-вольового (юридичного) регулювання. Адже у 
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такому суспільстві теж завжди існуватимуть окремі соціальні спільноти, верстви, 

групи, які тією чи іншою мірою не вдоволені здійснюваним державою 

юридичним регулюванням (принаймні, у певній його частині). 

Втім, коли навіть у межах позитивістсько-легістського праворозуміння 

термін «право» застосовується саме для виправдовування такого регулювання (а 

не задля його критики), то й тоді – здавалося б, парадоксально! – 

використовується саме позапозитивістський ідеальний «еталон», духовний 

конструкт природно-правового ґатунку» [194, c.8]. 

Відповідно до предмету дисертаційного дослідження та поставлених 

завдань видається доцільним інтерпретувати феномен права з погляду легістсько-

позитивістського підходу. Тому розглядатимемо право як систему 

загальнообов’язкових правил фізичної поведінки – соціальних норм, 

встановлених або санкціонованих державою, які виражають волю домінуючої 

частини соціально-неоднорідного суспільства, спрямовані на врегулювання 

суспільних відносин відповідно до цієї волі, а також на задоволення 

загальносоціальних потреб, та забезпечуються державою [див. 366, с.103, 122]. 

Досліджуючи питання взаємовпливів людських потреб й інтересів та 

правового регулювання, необхідно з’ясувати поняття останнього. Як відомо, 

правове регулювання є різновидом соціального регулювання – впорядкування 

людської діяльності шляхом опрацювання та суспільного схвалення правил 

поведінки [399, c.516]. 

Згідно з легістсько-позитивістським підходом правовим регулюванням 

прийнято вважати здійснюваний державою за допомогою всіх юридичних засобів 

владно-регулятивний вплив на суспільні відносини з метою їх упорядкування, 

закріплення, охорони та розвитку. Крім такого (власне регулятивного) впливу 

право чинить також духовно-ідеологічний вплив на індивідуальну і суспільну 

свідомість (як у процесі правового регулювання, так і поза ним). Обидва ці 

різновиди впливу правової системи на особу і на суспільство відображаються 

поняттям дії права (правової системи) [366, с.195]. 
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Стосовно поняття юридичного засобу, то його розуміють як «інструмент, що 

використовується для ефективного правового регулювання та за допомогою якого 

задовольняються інтереси суб’єктів права і забезпечуються досягнення соціально 

значущих, корисних цілей» [375, с.906]. 

Зупинимось на характеристиках правового регулювання, що мають 

значення для нашого подальшого дослідження. 

Виділяються такі стадії правового регулювання: 

1) правова регламентація суспільних відносин. На цій стадії створюються 

норми права, формуються правила поведінки суб'єктів, умови появи у них прав, 

обов'язків, повноважень, відповідальності; 

2) виникнення між суб’єктами права юридичних зв’язків – правових 

відносин, учасники яких наділені суб’єктивними юридичними правами й 

обов’язками. Ключовим елементом цієї стадії є юридичний факт (юридичний 

склад), на підставі якого виникають, змінюються чи припиняються 

правовідносини. У певних випадках юридичним фактом виступає акт 

застосування права, особливо, коли йдеться про юридичний склад; 

3) реалізація юридичних норм, внаслідок чого виникають правовідносини. 

Реалізація прав і свобод людини перетворює певну абстрактну можливість у 

фактичне благо. Тому держава має створити належні умови для втілення цих 

можливостей у життя [251, c.24-26]. І у деяких випадках для реалізації норм права 

у фактичній поведінці суб'єктів необхідне видання правозастосовного акта (напр., 

виникнення прав і обов'язків у подружжя можливе за наявності акта державної 

реєстрації шлюбу). Тоді виділяють четверту, факультативну стадію механізму 

правового регулювання – стадію застосування норм права. На цій стадії 

здійснюється залучення суб’єктів владних повноважень у разі неможливості 

самостійної реалізації учасниками суспільних відносин їхніх прав та обов’язків, 

виникнення спорів та ін. Ця стадія може як передувати стадії реалізації норм 

права, так і завершувати її. Крім того, застосування норм права може 

здійснюватися під час їхньої реалізації [див. також: 145, с.283-285; 399, c.517]. 

Видається доцільним зосередити подальше дослідження на впливі потреб 
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(інтересів) на ті стадії правового регулювання, якими насамперед зумовлюється 

його ефективність, – правотворчість і правозастосування. 

З’ясувавши основні характеристики праворозуміння та правового 

регулювання перейдемо до виявлення сутності людських потреб й інтересів. 

У науковій літературі термін «потреба» не має єдиного значення [детал. 

див.: 130, с.113-117; 136, с.13-36; 148, с.29-51, 100-135; 177, с.12-19; 184, с.12-24; 

188, с.14-39; 196, с.25-39; 197, с.20-28; 221, с.20-47; 225, с.17-43; 258, с.27-51; 307, 

с.9-11; 333, с.11-75; 339, с.12-73; 340, с.12-23; 343, c.14-97; 395, c.128-133; 408, 

с.24-59; 430, с.11-13, 19-29; 438, с.65-71; 440, с.11-54; 445, c.15-35]. У 

найзагальнішому значенні потреба – це стан людини, який виникає внаслідок 

суперечності між наявним і необхідним та спонукає її до діяльності з усунення 

такої суперечності. Потреби поєднують у собі два компоненти: об’єктивний і 

суб’єктивний. Об’єктивний зумовлений властивостями зовнішнього світу та 

людського організму (нужди існують незалежно від їхнього усвідомлення), а 

суб’єктивний є наслідком усвідомлення людиною об’єктивно існуючої, 

незалежної від її волі реальності та появи бажання [307, с.10-11]. 

Схожого розуміння потреб дотримується П. Рабінович. На його думку, 

потреба людини – це стан нестачі певних благ, який спричиняє у неї фізичний та 

психічний дискомфорт і є необхідним для її нормального – за конкретно-

історичних умов – існування та розвитку [361, c.164]. Професор стверджує, що 

буттєві (екзистенціальні) потреби людини – це «генератор» основоположних прав 

[361, c.164]. У цьому твердженні, виходячи з теорії інтересу, в якій 

обґрунтовується інструментальна цінність прав людини, є відповідь на ключове 

питання філософії прав людини: «Чому людина має права?» або «Чому людина 

повинна мати права?» [383, c.923]. Зрештою, людські потреби виступають 

засадами (основами, підвалинами) права загалом, тобто «визначальними, 

вихідними умовами права, детермінантами його змісту, на які, – як зазначає 

професор С. Максимов, – спирається право і які становлять його фундамент» [235, 

c.273]. У такому сенсі людські потреби й інтереси набувають якості правових 

цінностей – «феноменів, що визначають сутність і мету права, лежать у його 
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основі та виступають засобами пояснення правової реальності» [161, с.541]. 

Зауважимо, що деколи вчені відмежовують поняття «потреба» від таких 

понять, як «бажання» («прагнення») та «нужда». Бажання – це зовнішнє 

вираження потреби, що усвідомлена людиною. Нужда – це спрощена потреба, 

яка має суто об’єктивний спонукальний характер. У нужді є наявний об’єктивний 

компонент, який визначається законами природи і людського організму, а не 

усвідомленим вибором чи суб’єктивними пристрастями людини [307, c.9-10]. 

Підсумовуючи викладені вище позиції, можемо визначити, що потреба – це 

стан людини, який виникає у зв’язку з необхідністю у чому-небудь та зумовлений 

властивостями зовнішнього світу, а також усвідомленням людиною об’єктивної 

реальності. Таке усвідомлення, з одного боку, може зумовлювати конструювання 

людиною певної картини світу, в якій вона бачитиме можливості для досягнення 

життєвих цілей через існуючі правові інститути (правова свідомість [431, c.645]). 

А з іншого боку, породжувати необхідність у засобах механізму правового 

регулювання (правові потреби). 

Потреби перебувають у тісному взаємозв’язку з інтересами [184, с.74-86; 

188, с.39-64; 395, c.172-175; 445, c.15-77], мотивами [119, с.138-145; 438, c.65-66; 

379, c.68-73], цінностями [126, с.33-35; 161, с.541-545; 305, с.1052-1055; 307, 

c.100-104; 340, с.53-64]. 

Стосовно явища «інтерес», то він у певному сенсі є віддзеркаленням, 

«двійником» явища «потреби». Інтерес визначається як прояв соціальної потреби, 

як усвідомлене вираження ставлення людини чи соціальної групи до своїх потреб 

і умов їх задоволення. 

Тобто, і потреби, і інтереси є детермінантами діяльності людини; вони 

відображають ставлення людей до корисних властивостей предметів і явищ. 

Однак, сутність такого ставлення є різною для інтересів і потреб: інтерес носить 

завжди усвідомлений характер та не є обов’язково зумовлений нестачею чогось, 

тоді як потреба зумовлена нестачею та необхідністю певного блага саме для 

існування і розвитку людини. Інтерес має суб’єктивний характер, може бути 

зумовлений явищами психіки (емоціями, бажаннями, примхами тощо). Потреба ж 
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має біологічний або соціальний характер і зумовлена історичними умовами життя 

конкретного суспільства. 

Ведучи, так би мовити, заочну дискусію з І. Кантом, Р. фон Єрінг поставив 

питання про те, чи можлива яка-небудь діяльність людини, що не була би 

пов’язана із реалізацією інтересів? У концепції І. Канта відповідь на це питання 

позитивна, бо його категоричний імператив, яким є моральний закон, не потребує 

інтересів для втілення у реальне життя. Проте Р. фон Єрінг вважав, що 

незацікавленої вольової дії не існує, а «інтерес необхідно присутній в будь-якому 

діянні; діяльність без інтересу – це таке ж безглуздя, як діяльність без цілі, вона є 

неможливою психологічно. Інтерес може бути незначним, віддаленим, але, яким 

би він не був, він неминучий і без нього ціль не мала би влади над волею» [193, 

с.42]. Ці та деякі інші міркування привели Р. фон Єрінга до відомої тези про те, 

що право – це охоронюваний законом інтерес. 

Такий інтерес згідно із позицією КС України «відбиває лише легітимне 

прагнення свого носія до того, що не заборонено законом, тобто тільки його 

бажання, мрію, потяг до нього, а отже – й не юридичну, а фактичну (соціальну) 

можливість» (абз. 2 п. 3.6 мотивувальної частини рішення від 01.12.2004 р. [104]). 

Тому КС України визначив охоронюваний законом інтерес як прагнення до 

користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як 

зумовлений загальним змістом об'єктивного права і прямо не опосередкований у 

суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом 

судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення 

індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції України та 

законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, 

розумності й іншим загальноправовим засадам (п. 1 резолютивної частини 

зазначеного рішення) [див. також: 289, с.191-193]. 

С. Рабінович звернув увагу на те, що за такої – антрополого-потребової – 

інтерпретації основами охоронюваних позитивним правом інтересів є прагнення, 

бажання, мрії, потяги, що існують як усвідомлені індивідуальні та колективні 

людські потреби. Більше того, використання КС України терміну «мрія», на 
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думку професора, «змінює загальний вектор інтерпретації правоохоронюваного 

інтересу в бік суб’єктивної людської реальності духовного порядку. Потенційно 

тут міститься вихід на духовні, ідеальні потреби людини, а відтак, і на відповідне 

розуміння права» [347, с.225]. 

Щодо поняття мотивів, то є різні підходи до його визначення: 

− мотиви як спонукальні причини діяльності людини щодо задоволення 

потреб (С. Орлов [307, c.11]); 

− мотиви як процес. Вони мають чітко виражений процесуальний 

характер: початок, хід і результат. Виходячи з цього, мотиви підлягають законам 

функціонування психічних процесів і спрямовують увагу на предмет задоволення 

потреб (В. Соловйова [400, c.52]); 

− мотив як конкретизована потреба, що виявляється в тих чи інших 

предметах, сам предмет потреби (О. Леонтьєв [228, с.432; 229, с.11]); 

− мотиви як стійкі риси особистості, які проявляються у виявленні 

людиною інтересу до змісту і процесу діяльності (С. Занюк [183, с.7]). 

На нашу ж думку, мотив – це безпосередня рушійна причина діяльності 

людини, спрямована на задоволення її потреб та інтересів. 

Стосовно поняття цінності, то єдиного бачення його змісту у науці теж 

немає. Йому надають як об’єктивний, так і суб’єктивний сенси, або ж 

стверджують про суб’єкт-об’єктний характер цінностей [340, с.35-37]. У цьому 

дослідженні під цінностями у найбільш загальному значенні ми розуміємо 

позитивну значущість предметів, явищ, процесів для людини та суспільства. 

Важливим є питання про класифікацію людських потреб (інтересів). 

Залежно від завдань вивчення людських потреб (інтересів) у сучасній науці 

застосовують різні класифікації, зокрема, за такими критеріями: походження; 

суб’єкт (носій); форми та сфери людської діяльності; послідовність задоволення 

(ієрархія); значущість; орієнтованість на споживання чи на продукування благ; 

поширеність; вплив на самозбереження людини; тривалість; можливість 

задоволення; рівень (ступінь) задоволення. Розглянемо їх: 
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− за походженням – біогенні (біологічні, первинні, фізіологічні) та 

соціогенні (соціальні, вторинні, нефізіологічні) (М. Амосов, І. Бестужев-Лада, 

А. Здравомислов, А. Г. Маслоу, С. Орлов) [120, c.113;132; 184, c.14-15, 25-26; 248, 

с.15; 307, 82-84; 340, c.19]. Одним із різновидів соціальних потреб (інтересів) є 

правові потреби, які детально аналізуватимуться у розділі другому; 

− за суб’єктом (носієм) – індивідуальні, колективні (групові, суспільні) 

(І. Бестужев-Лада, Н. Конопльова, С. Орлов) [132; 216, с.144; 307, с.89-92]. Як 

носій можуть виступати: окремі індивіди, спільнота людей (сім’я, рід, плем’я, 

народ), соціальна група або соціальний прошарок (клас, нація, стан, покоління, 

професійна група); 

− за формами людської діяльності – у праці, пізнанні, спілкуванні, 

відпочинку (С. Каверін [196, с.49-56]); 

− за сферами життєдіяльності – матеріальні, духовні (І. Бестужев-Лада, 

Н. Конопльова, С. Орлов), а у деяких авторів – також соціальні, політичні або 

соціально-політичні (А. Маргуліс) [132; 188, с.18; 216, с.144; 307, с.84-89]; 

− за послідовністю задоволення (за ієрархією) – нижчі та вищі 

(А. Г. Маслоу [248, с.123-131]); 

− за ступенем значущості (соціальної чи індивідуальної) – життєві 

(базові) та другорядні (І. Бестужев-Лада, А. Г. Маслоу [132; 248, с.67-81]); 

− залежно від орієнтованості на споживання чи на продукування благ – 

рутинні і творчі (С. Орлов [307, с.92-94]); 

− за ступенем поширеності – глобальні та локальні (І. Бестужев-Лада 

[132]); 

− залежно від впливу на самозбереження людини – істинні, тобто 

потреби у благах, що сприяють самозбереженню, та хибні – які переслідують 

протилежну мету (Ю. Литвиненко [230, c.37-38]); 

− за тривалістю – постійні і тимчасові (І. Бестужев-Лада, Н. Конопльова 

[132; 216, с.145]); 

− за можливістю задоволення – реальні та нереальні (І. Бестужев-Лада); 
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− за рівнем (ступенем) задоволення – повно, частково чи взагалі не 

задоволені; якісно чи неякісно задоволені; своєчасно чи невчасно задоволені 

тощо. 

Зупинимось детальніше на характеристиці окремих різновидів людських 

потреб (інтересів). 

Найчастіше зустрічається схема потреб (інтересів), побудована за 

принципом походження. Біологічні потреби людини (у їжі, воді, одязі, житлі, 

продовженні роду, у необхідному для організму середовищі існування) є 

базовими; без їхнього задоволення людина не може існувати. Проте такі потреби 

не можна чітко відмежувати від соціальних, оскільки суспільство надає засоби 

для задоволення як перших, так і других. Внаслідок цього біологічні потреби 

«соціалізуються» [див. також: 408, с.61]. Крім того, слід мати на увазі, що і 

соціальні потреби, на думку деяких авторів, не втрачають біологічну основу та 

потребують для їхнього задоволення біологічну (фізичну) енергію [307, c.84]. 

У концепції американського психолога А. Г. Маслоу базові потреби людини 

отримали поділ, який отримав назву «піраміди». В її основі – фізіологічні 

потреби, над ними – потреби у безпеці (захищеності, стабільності, залежності, 

відсутності страху, тривоги та хаосу, у структурі, порядку, праві й обмеженнях, 

силі покровителя). Вище йдуть: потреби у любові та приналежності (до соціальної 

групи, зокрема сім’ї, тобто потреби у співучасті, причетності); потреби у повазі (у 

стабільній, обґрунтованій, зазвичай, високій самооцінці, у самоповазі, почутті 

власної гідності, в оцінці від оточуючих); потреби у самоактуалізації (бажання 

виявляти потенціал). Автор також виявив такі базові когнітивні потреби, як 

бажання знати та розуміти й естетичні потреби, але вказав, що вони є менш 

дослідженими за вищевказані [248, c.67-81]. А. Г. Маслоу зауважив, що потреби 

кожного наступного, тобто вищого рівня, актуалізуються лише після задоволення 

потреб нижчого щабля. А передумовами для такого задоволення, як вказував 

автор, є, зокрема, свободи слова, дії, якщо це не заважає іншим, доступу до 

інформації, самовираження, самозахисту, а також правосуддя, справедливість, 

чесність, дисципліна у групі [248, c.77]. Таким чином, бачимо, що згідно з 



43 

вказаною концепцією певні права та свободи людини виступають попередніми 

умовами для задоволення базових потреб. 

Російський філософ В. Туєв критикував ідеї А. Г. Маслоу, зокрема, через 

відсутність в останнього чіткого критерію як для вибору базових потреб, так і для 

їх задоволення. На думку цього філософа, потреби людини «організовуються» не 

за порядком їхнього задоволення, а за зумовленою соціальною діяльністю 

суб’єкта «логікою» народження нових потреб, що надбудовуються над 

попередніми, інтегруючись у цілісну систему. А ступінь домінування одних 

потреб над іншими визначається декількома чинниками: обсягом і рівнем 

розвитку потреб; формою її прояву; ступенем актуалізації потреби [408, с.64-67, 

78-79]. 

Ідею про «вертикальність» потреб розвинув С. Каверін, розробивши 

оригінальну таблицю потреб згідно з видами людської діяльності (праця, 

спілкування, пізнання, рекреація), з одного боку, та рівнями потреб (біогенні, 

психогенні, соціогенні та духовні), – з іншого. У його концепції на кожному рівні 

є чотири види потреб, які відображають відповідний вид діяльності, а саме: на 

рівні біогенних потреб – потреба у безпеці (відповідає такому виду діяльності, як 

праця), потреба в емоційному контакті (відповідник – спілкування), 

«орієнтувальна потреба» (відповідник – пізнання), потреба у рухливості, грі 

(відповідник – рекреація); на рівні психогенних потреб – гедоністичні потреби, 

включаючи статеві (відповідник – праця), потреба в емоційній насиченості та 

нових враженнях (відповідник – спілкування), потреба у свободі (відповідник – 

пізнання), потреба у відновленні енергії (відповідник – рекреація); на рівні 

соціогенних потреб – потреба у самоствердженні (відповідник – праця), потреба у 

спілкуванні (відповідник – спілкування), потреба у пізнанні (відповідник – 

пізнання) і потреба у самовираженні (відповідник – рекреація); на рівні духовних 

потреб – потреба бути особистістю (відповідник – праця), моральна й естетична 

потреби (відповідник – спілкування), потреба у сенсі життя (відповідник – 

пізнання) та потреба у підготовленості та подоланні (відповідник – рекреація). А 

замикає «піраміду» С. Каверіна потреба у творчості, яка «поглинає» всі чотири 
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види діяльності [196 с.49-50]. Особливістю такого підходу до класифікації є не 

лише «накладання» потреб певного рівня на відповідний вид діяльності, але й те, 

що потреби розвиваються у межах кожного такого виду діяльності. Напр., у 

межах праці біогенна потреба у безпеці змінюється психогенними 

гедоністичними потребами, які змінюються соціогенною потребою у 

самоствердженні, а та своєю чергою – духовною потребою бути особистістю і 

потребою у творчості як вінцем усієї «піраміди». 

Наведені вище класифікації людських потреб (інтересів) мають 

методологічне значення для досліджуваної у цій роботі проблематики. Особливо 

важливою вона видається для аналізу такого їхнього різновиду, як правові 

потреби, про що мова йтиме у розділі 3 [частину матеріалу опубліковано: 280, 

с.16-20]. 

 

Висновки до Розділу 1 

1. Однією з основних методологічних особливостей дослідження є його 

спрямованість на демонстрацію евристичних можливостей потребового 

дослідницького підходу у виявленні соціальної сутності позитивно-правового 

регулювання, а також у з`ясуванні впливу такого регулювання на стан 

задоволення людських потреб й інтересів. 

2. Для цілей цього дослідження встановлено зміст терміно-понять, які є для 

нього базовими («право», «правове регулювання», «юридичний засіб», «потреба», 

«інтерес», «мотив», «цінність» тощо). 

Потреби (інтереси) можуть бути класифіковані, зокрема, за такими 

критеріями: їхнє походження; суб’єкт (носій); форми та сфери людської 

діяльності; послідовність задоволення (ієрархія); значущість; орієнтованість на 

споживання чи на продукування благ; поширеність; вплив на самозбереження 

людини; тривалість; можливість задоволення; рівень (ступінь) задоволення.  

Градація людських потреб (інтересів) має не тільки дослідницьке і 

навчальне значення, але й може бути корисною у конструюванні та вдосконаленні 

юридичних механізмів їхнього задоволення, оскільки ефективність таких 
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механізмів значно зумовлюється специфікою відповідних потреб (інтересів), яка 

саме і відображається їхньою класифікаційно-видовою належністю. 
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РОЗДІЛ 2. 

ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОВПЛИВУ ЛЮДСЬКИХ ПОТРЕБ, 

ІНТЕРЕСІВ І ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

В ІСТОРІЇ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ 

 

2.1. Стародавній світ і Середньовіччя 

Потреби (інтереси) чи, точніше, процес їхнього задоволення становлять 

значну частину життя кожної людини. Саме вони задають ритм життя людини та 

суспільства загалом. Тому і не дивно, що потреби (інтереси) вже досить давно 

потрапили у поле зору мислителів, які розглядали їх як своєрідний ключ до 

вирішення фундаментальних питань людства. 

2.1.1. Стародавній світ. Проблема потреб й інтересів проявилася ще у 

давньосхідній філософії. Так, засновник давньокитайської філософської шкоди 

моїстів, яка розробляла програму удосконалення суспільства через знання, Мо-цзи 

(480-400 р. до н. е.) писав, що «голодні не мають їжі, замерзлі не мають одягу, 

втомлені не мають відпочинку» [256, c.197], тобто у певному сенсі виділив три 

базові людські потреби: у їжі, одежі та відпочинку. Він стверджував, що потреби 

можна задовольнити тільки в «старанній праці»: «Хто старанний [у праці], той 

має можливість жити, а хто не старанний в праці, той не має можливості жити» 

[257, c.200]. 

В античний період розвитку філософії (VII ст. до н. е. – V н. е.) проблема 

потреб й інтересів була розкрита у матеріалістичних поглядах і пов’язана, 

насамперед, з філософськими уявленнями гедонізму й евдемонізму, згідно з 

якими людська поведінка визначається потягом до задоволення та щастя 

відповідно. Саме в епоху античності була відзначена роль потреб у житті людини 

та суспільства, а також відбувся поділ потреб на матеріальні й ідеальні (духовні) 

[332, с.153]. 

Античний мислитель-софіст Антифонт Афінський стверджував, що «по 

природі ми всі у всіх відношеннях рівні, притому [однаково] і варвари, і елліни… 

у всіх людей потреби від природи однакові. … І справді, ми всі [однаково] 
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дихаємо повітрям – через рот і ніс, і їмо ми всі [однаково] – за допомогою рук» 

[122, c.321]. 

Представники школи кініків, як писав А. Шопенгауер, ціною задоволення 

найнагальніших потреб лише мінімальними засобами та відмовою від будь-яких 

надмірностей думали відкупитися від «життєвих скорбот» [437, с.127]. Засновник 

цієї школи – Антисфен – вважав, що більшість політично вільних людей є рабами 

їхніх потреб, жадань, претензій на благополуччя. Єдиним способом для них стати 

щасливими та вільними – це відмовитися від більшості їхніх потреб [427, с.233]. 

Цю ідею розвивав і втілював у життя учень Антисфена – Діоген Синопський [427, 

с.233-234]. 

Демокріт Абдерський розглядав потреби як брак чогось. Вважав, що ті є 

джерелом дій людини: «Справді, сама нужда слугувала людям вчителькою у 

всьому, скеровуючи їх відповідним чином до пізнання кожної [речі]» [421, c.150]. 

Послідовник Демокріта Епікур пов’язував мету життя людини із 

задоволенням, яким вважав «свободу від тілесних страждань і від душевних 

тривог» [334, с.212]. Філософ обґрунтовував існування у людини системи бажань, 

які за змістом є людськими потребами. У листі до Менекея він зазначав, що 

«бажання бувають одні – природні, інші – пусті, і з числа природних одні – 

необхідні, а інші – тільки природні, а з числа необхідних одні – необхідні для 

щастя, інші – для спокою тіла, треті – для самого життя» [334, с.210]. Реалізація 

природних і необхідних бажань призводить до задоволень спокою, а відповідно – 

до щастя. Реалізація природних, але не необхідних, – може зумовлювати 

задоволення руху або страждання, чим урізноманітнювати життя. Натомість 

неприродні і не необхідні («пусті») бажання – потяг до суспільно-політичної 

діяльності, влади, багатства, бажання вічного життя та самогубство – зумовлюють 

страждання, а тому їх слід відкидати як такі, що загрожують тілесному та 

душевному здоров’ю [135, c.126, 132]. 

Сутність концепції Епікура полягає в обов’язковому задоволенні природних 

і необхідних потреб. Інакше кажучи, людина може отримувати задоволення від 

звичайних речей: «Прості наїдки приносять таке ж задоволення як і дорога їжа, 
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коли все страждання від нестачі усунуто. Хліб і вода приносять найвеличніше 

задоволення, коли людина підносить їх до уст, відчуваючи потребу. Таким чином, 

звичка до простої, недорогої їжі сприяє покращенню здоров’я, робить людину 

діяльною щодо насущних потреб життя, зумовлює у нас кращий настрій, коли ми 

після довгого проміжку отримуємо доступ до предметів розкоші, і робить нас 

безстрашними перед випадковістю» [334, c.211]. 

Фактично саме в рамках розвитку матеріалістичного напряму відбувалось 

формування уявлень про потреби як детермінанту діяльності людини. Однак з 

огляду на те, що ці дослідження були початковими спробами у вирішенні питання 

про роль потреб у життєдіяльності, то для античних філософів було звично 

розглядати потребу як нужду. 

Античні філософи-ідеалісти основний акцент робили на розмежуванні 

потреб тварин і людей, маючи на меті показати особливості людської діяльності. 

Подібний підхід до питання про потреби, мабуть, був зумовлений, з одного боку, 

недостатнім знанням про механізм розвитку діяльнісного процесу, а з іншого – 

загальною установкою на визначальну роль ідеальних категорій. Так, предтечею 

гедоністичних поглядів на потреби стали філософські погляди Платона. У діалозі 

«Держава» він передав розмову Сократа з Адімантом, в якій словами першого 

вказав, що «державу… створять саме людські потреби» [335, с.54]. За Платоном, 

держава «виникає тоді..., коли будь-хто з нас не може забезпечити собі вкрай 

необхідні речі, а має потребу ще багато в чому. … хтось бере собі в товариство 

когось для задоволення то однієї потреби, то іншої. А постійно що-небуть 

потребуючи, багато людей збираються разом, щоб спільно жити й допомагати 

одне одному; таке об’єднане поселення ми називааємо державою. … Таким 

чином, вони одне одному приходять на допомогу, ніби взаємно чимось 

обмінюються або взаємно щось отримують, і кожний вважає, що так для нього 

краще» [335, с.54]. Іншими словами, як писали, аналізуючи платонівську теорію, 

Дж. Г. Себайн і Т. Л. Торсон, «зв’язок однієї людини з іншою в суспільстві 

залежить від взаємних потреб і обумовленої ними необхідності обміну товарами і 

послугами». … суспільство – це взаємне задоволення потреб людьми, чиї 
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здібності доповнюють одна одну» [386, с.67-68]. 

Оскільки для Платона потреба – це нужда, він визначив певну ієрархію 

базових потреб: «… перша і найважливіша серед потреб – це здобуття їжі для 

існування і життя… Друга потреба – житло, а третя – одяг і так далі» [335, c.54] 

(щоправда, зауважимо, що у діалозі «Закони» в уста афінянина Платон вклав 

дещо іншу ієрархію, в якій після потреб у їжі та воді зазначена потреба у 

продовженні роду [336, с.280]). Вказане дозволило філософу розвинути ідею про 

те, що кількість бажань суб’єкта необмежена. Причину цього Платон вбачав у 

прагненні людини до «власної користі як до блага» [335, с.44], що, на його думку, 

зумовлено природою людини, і лише за допомогою закону її силоміць скеровують 

до пошанування погоджених правил» [335, c.44]. 

Проте, чи була у людей потреба у законах? Відповідь на це питання Платон 

дав у діалозі «Закони», в якому він передав розмову афінянина з Клінієм. У цій 

розмові перший, відповідаючи на поставлене вище питання, стверджує, що давні 

люди не мали потреби у законах, бо не мали писемності, а жили династіями за 

звичаями та т. зв. «стародідівськими законами» [336, с.160]. Надалі роди, керовані 

законами їхніх дідів, почали об’єднуватися, обробляючи земельні наділи та 

захищаючи їх терновими огорожами. І потреба у законах виникла в силу того, що 

кожен рід мав свої правила [336, с.161-162], з яких обрані родами представники 

мали виокремити «ті, які їм більше сподобаються» [336, с.162], та передати, 

виклавши їх зрозуміло, на загальну раду провідників і вожаків, що ставали 

законодавцем [336, с.162]. 

Як і Платон, Арістотель розумів потребу як нужду. Але вважав, що остання 

є єдиною мірою всього, яка сприяє встановленню суспільних взаємовідносин і 

процесу обміну: «… якби у людей не було ні в чому нужди чи якби вони 

відчували нужду по-різному, тоді або не було б обміну, або він був би не таким 

[тобто несправедливим]» [124, с.156]. 

На думку цього філософа, саме нужда змушує людей «вести певний спосіб 

життя [125, с.389]. Тобто, потреби людини визначають її існування. А оскільки 

«людина за природою своєю є істотою політичною, в силу чого навіть ті люди, які 
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ніскільки не потребують взаємодопомоги, несвідомо прагнуть до спільного 

проживання» [125, с.455], то потреби людини у такому проживанні зумовлюють 

виникнення держави. Як писав Арістотель, «суспільство, яке складається з 

декількох поселень, є цілком завершеною державою», яка «виникла заради потреб 

життя», але існує «заради досягнення благого життя. Звідси слідує, що будь-яка 

держава – продукт природного виникнення, як і первинні спілкування: вона є 

їхнім завершенням» [125, с.378]. А «той, хто не здатний вступити у спілкування 

чи вважати себе істотою самодостатньою, не відчуває потреби ні в чому, вже не 

становить елемента держави, стаючи або твариною, або божеством» [125, с.379]. 

Арістотель, за висновком В. Полозової, всі потреби та здібності поділяв на 

рослинні, тваринні та розумні (власне людські) відповідно до видів душі [339, 

с.15]. Він вважав, що, на відміну від людини, «в інших живих істот нема ні 

мислення, ні здатності розмірковувати» [123, c.442]. У порівнянні з 

ідеалістичними позиціями Платона щодо питання про роль потреб у діяльності, 

Арістотель, з одного боку, писав про природне походження людських бажань, а з 

іншого, – надав велике значення душевним прагненням [339, с.15; 382, c.6]. У 

його системі потреби у державі та законах є вищим рівнем потреб: «… потреба 

мати те, що необхідно, зрозуміло, вчила людей, якими засобами потрібно 

користуватися; коли ж перші потреби були задоволені, то, цілком природно, 

повинні були виникнути прагнення надати життю благопристойність і достаток. 

Слід думати, що так само було із державними установами» [125, с.607]. Крім того, 

потреба у законах, на думку Арістотеля, з’являється у людини після того, як вона 

отримає «правильне виховання» й увагу [124, с.288]. 

2.1.2. Середньовіччя. Ідеалістична традиція Платона знайшла продовження 

у середньовічній філософії (V–XV ст.), в якій першочергове значення набули 

духовні потреби й інтереси, протиставлені матеріальним. Так, християнський 

теолог, представник західної патристики Аврелій Августин Іпонійський 

(Блаженний Августин) писав, що «коли ми їмо або п’ємо, то це для підтримання 

життя, але до того долучається й розкіш, як невідступна і небезпечна супутниця, 

яка частенько намагається навіть вести перед, аби те, що я заявляю і хочу зробити 
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для здоров’я, робилося для неї» [385, с.196]. І, як вказував філософ, «часто 

невідомо, чи то фізична потреба ще домагається обов’язкового підкріплення, чи 

розкішна омана похоті накидає свої лицемірні послуги» [385, с.196]. У такій 

ситуації душа радіє, що має виправдання в означеній непевності у тому, скільки 

треба для підтримання здоров’я, і таким чином «потребами здоров’я легко 

прикриває потурання розкоші» [385, с.196]. Святий Августин опирався цим 

спокусам, закликаючи на допомогу Бога та підкоряючи Йому свої хвилювання, 

про які не мав чіткого уявлення [385, с.196]. Іншими словами, у концепції 

мислителя усвідомлення матеріальних потреб залежить від задоволення потреб 

трансцендентних. З-поміж останніх основними є потреба у Божій допомозі [385, 

с.174, 196, 212, 237, 242] і у Божій любові та любові до Бога [385, с.22, 28, 127, 

132, 135, 149, 153, 172, 189-190, 194, 206, 212, 219, 235, 246, 247, 254, 257, 268-269, 

287, 293, 295]. 

Філософ-схоласт Тома Аквінський неодноразово звертався до поняття 

потреб, зокрема характеризував його як властивість людської природи поряд із 

гідністю [419, с.72-73], як гріх у контексті питань про тілесні потреби [419, с.218], 

як благо – «те, що бажане всіма» та «містить момент цілі (потреби, яка спонукає 

речі рухатися до неї)» [418, с.58]. Мислитель писав, що «все настільки благо, 

наскільки воно бажане, і воно (благо) є межею руху до того, у чому відчувається 

потреба» [418, с.61-62]. 

Проте поняття «потреба» Тома Аквінський використовував і у ширшому 

контексті. Так, вирішуючи питання про те, чи можна і коли саме використати 

чуже майно для благодійництва на користь близьких, філософ вказував, що «у 

кожному конкретному випадку належить ретельно дослідити потреби всіх сторін 

з погляду тих обставин, які враховує розсудлива людина» [420, с.400]. «Оскільки 

один індивід не може задовольнити потреби всіх, то ми не зобов’язані допомагати 

всім, хто цього потребує, а тільки тим, кому, крім нас, нема на кого сподіватися» 

[420, с.414]. Як вважав мислитель, «було би нерозумно, подаючи іншим, 

позбавляти себе власності до такої міри, що залишку не вистачило би для життя, 

яке відповідає суспільному становищу та загальноприйнятним потребам, бо ніхто 
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не має жити погано» [420, с.417]. 

Крім того, Аквінат класифікував «потреби ближнього» на ті, які 

«торкаються душі та задовольняються духовними милостями», а також ті, які 

«торкаються тіла та задовольняються тілесними милостями» [420, с.406]. Останні 

виникають або впродовж життя, або після його завершення. Впродовж життя 

виникають або загальні (спільні для всіх людей) тілесні потреби, або особливі, 

тобто ті, які є наслідком певних обставин. Загальні потреби є внутрішніми та 

зовнішніми. Перші задовольняються або «твердою їжею» (голод), або «рідкою 

їжею» (спрага), тоді як другі задовольняються або одягом, або дахом над головою. 

Особливі тілесні потреби виникають або внаслідок внутрішньої причини (напр., 

хвороби), або внаслідок зовнішньої причини (як-от, взяття у полон). А після 

завершення життя людини виникає «тілесна потреба» поховати померлого [420, 

с.406-407]. 

Духовні потреби згідно з поглядами Томи Аквінського задовольняються 

теж двояко: шляхом звернення за допомогою до Бога чи до іншої людини. 

Причому у другому випадку – або для заповнення недостатності з боку 

споглядального розуму (задовольняється навчанням) чи практичного розуму 

(задовольняється наставництвом), або для заповнення зумовленої насамперед 

сумом недостатності з боку «бажаючої здатності» (задовольняється втішанням), 

або для заповнення недостатності, що є наслідком «невпорядкованого акта» 

(задовольняється: осудом грішника, який має невпорядковану волю; прощенням 

того, проти кого вчинений гріх, крім випадку вчинення гріха проти Бога, який ми 

прощати не можемо; «довготерпінням» щодо грішника, який навіть поза його 

волею може дратувати тих, хто живе поруч) [420, с.407-408]. 

Після смерті Томи Аквінського, як зазначив С. Шевцов, сформувалася 

численна генерація коментаторів його творів, а вчення Аквіната зберігає 

актуальність у католицькій теології і донині [432, с.866]. 
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2.2. Новий час 

Поступ у розвитку уявлень про вирішення означеної проблеми відбувся в 

європейській філософії Нового часу (епохи модерну). Нові потреби економічного 

розвитку вимагали використання здобутків науки та техніки у виробничому 

процесі, а також забезпечення свободи взаємодії учасників суспільного життя, що 

почала осмислюватися як право кожного індивіда [170, с.968]. 

2.2.1. Великобританія. Засновник англійського матеріалізму Ф. Бекон 

розмежовував потреби людей і потреби держави. Він писав, що уряду понад усе 

треба турбуватися, щоби гроші та коштовності не накопичувалися у руках 

небагатьох; в іншому разі держава може мати великий їх запас і все ж терпіти 

нужду [138, с.384]. А стосовно потреб людей, то їх задоволення є завданням будь-

якого уряду. Причому «воістину мудрий той уряд, який уміє присипляти людей 

надіями, коли він не може задовольняти їхні нужди» [138, с.385]. Стосовно 

значення у житті людей речей філософ зауважував, що «із сукупності речей слід 

вичленити те, що найбільше задовольняє життєві потреби» [137, с.198]. 

Шотландський філософ-просвітник Д. Г’юм, пишучи про дослідників 

природного права зауважував, що в якості «остаточної основи» правил, які вони 

встановлювали, були «вигоди та потреби людства» [447, с.201]. Сам автор теж 

визнавав, що власне схильності людей та їхні потреби спонукають їх до 

об’єднання, а це неможливо «там, де ніхто не керується певними нормами та не 

відчуває поваги до власності інших» [447, с.301]. Оскільки Д. Г’юм визнавав, що 

всі суспільні інститути виникають лише з потреб людського соціуму [447, с.207], і 

що ці потреби й інтереси формують загальне зобов’язання людей і уряду держави, 

то звідси слідує і те, що право теж є продуктом таких потреб й інтересів [449, 

с.674]. 

Філософ зазначав, що людині для того, аби відчувати себе щасливою 

потрібно задовольнити «необхідні потреби джентльмена» [450, с.373], головною з 

яких, «первісним принципом людського суспільства» є природний потяг обох 

статей один до одного [450, с.527]. Без задоволення природних потреб існування 

людини було би нікчемним [448, с.139]. А для їхнього задоволення треба 
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небагато: «Голод і спрага у кінцевому рахунку приводять до їжі та пиття», 

внаслідок чого виникає відчуття задоволення, що «може стати об’єктом інших 

видів бажань або схильностей – вторинних і корисливих» [447, с.280, 295]. 

Автор вважав, що, з одного боку, природа «точно розрахувала всі потреби 

своїх істот і подібно до суворого хазяїна забезпечила їх лише трохи більшою 

кількістю сил і здібностей, ніж та, якої ледь досить для задоволення цих потреб» 

[446, с.461]. Але, з іншого боку, природа дуже жорстоко повелася з людиною 

порівняно з твариною, бо наділила першу незліченною кількістю «нужд і потреб», 

а також незначними засобами для їхнього задоволення, тоді як у тварин ці засоби 

зазвичай урівноважені з потребами [450, с.525-526, 528]. Компенсатором 

недоліків, немочів людини виступає суспільство, яке, хоч і збільшує її нужди, але 

й сприяє зростанню людських можливостей, що робить особу задоволеною та 

щасливою [450, с.526]. Крім того, саме через означений брак засобів задоволення 

потреб у поєднанні із зумовленим таким браком егоїзмом, а також із обмеженою 

щедрістю виникає справедливість [450, с.534-536, 559]. Це – природне почуття 

[447, с.301], заснована не на ідеях, а на враженнях чеснота, яка зумовлює 

«задоволення та схвалення в силу певного штучного пристосування, що випливає 

з різних умов життя та нужд людства» [450, с.518, 536]. «Якби природа 

задовольняла всі наші нужди та бажання, то боротьба інтересів, яка є 

передумовою виникнення справедливості, вже не могла би мати місця» [450, 

с.535]. Тому справедливість необхідна як в індивідуальних, так і у загальних 

інтересах. Останні є джерелом такого «акта нашого духу» як обіцянка, внаслідок 

якої формується відмінна, на думку Д. Г’юма, від почуття обов’язку схильність до 

виконання обіцяного в очікуванні «зустрічної люб’язності» [450, с.559]. Інтерес у 

такому виконанні філософ вважав «загальновизнаним» і «важливим для життя», 

особливо якщо мова йде про «більше задоволення та більшу безпеку» (напр., до 

обов’язку дотримати обіцянки автор вважав за можливе звести обов’язок 

утриматися від посягання на чужу власність) [450, с.583]. 

Якщо слідувати цьому підходу (який дещо нагадує концепцію імперативно-

атрибутивних обов’язків Л. Петражицького [329, с.99-104]) та розглядати будь-
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який вступ однієї людини у відносини з іншою як мовчазну обіцянку не завдавати 

останній шкоду, то потребу у праві на повагу до гідності, на рівне ставлення, у 

праві не зазнавати будь-якого жорстокого поводження тощо теж можна вважати 

наслідком зазначеного «акта нашого духу» з погляду тієї особи, якої стосувалася 

обіцянка. 

Уявлення про роль потреб й інтересів у людській діяльності поглибили 

відомі представники англійського лібералізму Дж. Бентам і Дж. С. Мілль [див.: 

402, с.17-35]. 

Дж. Бентам вважається основоположником утилітаризму, відповідно до 

якого необхідно забезпечити найбільше щастя для найбільшої кількості людей. 

Проте, оскільки максимізація щастя може одночасно зменшити сукупне щастя, 

філософ з часом відійшов від первинного постулату утилітаризму [222, с.886], 

обравши критерієм для оцінювання будь-якої людської дії її користь. Він писав, 

що принцип корисності «схвалює чи не схвалює яку-небудь дію залежно від того, 

чи має вона (як нам видається) прагнення збільшити чи зменшити щастя тієї 

сторони, про інтерес якої йде мова, або, кажучи те саме іншими словами, сприяти 

чи перешкоджати цьому щастю» [131, с.10]. І далі: «Під корисністю розуміється 

та властивість предмета, через яку він має прагнення приносити благодіяння, 

вигоду, задоволення, добро чи щастя. … попереджувати шкоду, страждання, зло 

або нещастя тієї сторони, про інтерес якої йде мова: якщо цією стороною є все 

суспільство, то щастя суспільства; якщо це окрема особа, то щастя цієї окремої 

особи» [131, с.10]. З огляду на вказане дію можна вважати відповідною принципу 

корисності щодо всього соціуму, «якщо її прагнення збільшити щастя суспільства 

є більшим, аніж прагнення його зменшити» [131, с.10]. 

На думку Дж. Бентама, законодавець має єдину мету – щастя людей, з яких 

складається соціум, тобто їхнє задоволення та безпеку, чи, іншими словами, 

уникнення страждань. А досягнути такої мети можна, коли людину у межах 

можливостей законодавця буде примушено узгоджувати її поведінку зі 

«стандартом» щастя кожного члена суспільства [131, с.35]. 
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Дж. С. Мілль продовжив обґрунтування «принципу найбільшого щастя», 

відповідно до якого «дії є правильними чи неправильними настільки, наскільки 

вони відповідно сприяють чи перешкоджають збільшенню щастя», тобто 

задоволення чи відсутності болю [252, с.45]. Аналізуючи епікурейське вчення, 

філософ звертав увагу на те, що оскільки людина може мати більш високі 

почуття, ніж ті, які пов’язані із задоволенням тваринних потреб, вона вважає 

насолоду невід’ємним атрибутом щастя [252, с.47]. 

З огляду на те, що людина, як і будь-яка інша жива істота, зацікавлена у 

збереженні життя, Дж. С. Мілль вважав найважливішою потребою потребу у 

безпеці. Тому він закликав людей об’єднати зусилля, щоби побудувати такий 

«фундамент нашого існування, який би був заснований на безпеці», і 

стверджував, що почуття, для яких вимога безпеки «стає центром тяжіння, 

настільки інтенсивніші за інші, котрі стосуються менш значних аспектів 

застосування принципу користі, що ця кількісна відмінність … перетворюється у 

відмінність якісну» [252, с.203]. Вказане почуття є дуже сильним, і людина 

небезпідставно, на думку філософа, розраховує на підтримку всіх інших, 

зацікавлених у безпеці. А тому до цього почуття, як він вважав, доречно 

використовувати слова «ви зобов’язані»: «… усвідомлена таким чином 

необхідність перетворюється у моральну потребу, практично аналогічну до 

фізичної, причому таку, яка не поступається останній за примусовою силою» 

[252, с.204]. 

Видається, що за такої постановки питання потреби людини можна 

розглядати не тільки як джерело її прав, але і як джерело її обов’язків. 

Опосередковано це підтверджує й інший фрагмент праці Дж. С. Мілля, в якому 

він виділив потребу турботи про суспільство, яка притаманна не всім людям. 

Вважав цю потребу водночас обов’язком тих, «хто здатний впливати на 

суспільство в цілому» [252, с.85]. Отож, невипадково у науковій літературі 

потребу у безпеці в інтерпретації Дж. С. Мілля розглядають як основу і 

невідчужуваних прав людини, і «безумовних обов’язків», що кореспондують цим 

правам [394, с.101]. 
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Валлійський філософ, один із засновників англійського соціалістичного 

руху Р. Оуен розмежовував потреби людини з потребами держави [311, с.262]. 

Стверджував, що за допомогою «найпростіших і найлегших прийомів» всі 

природні потреби людської природи можна з лишком задовольнити [311, с.258]. 

Він намагався узгодити потреби робітничого класу, зокрема дітей, з потребами 

промисловців, які все більше використовували у виробничому процесі техніку та 

на догоду «пристрасті до накопичень» жертвували «найкращими почуттями 

людської природи» [313, с.70]. Мислитель вважав, що машини, через які ця 

природа страждала [312, с.87; 313, с.81], мають сприяти праці робітників, а не 

замінювати її [312, с.90-91]1. Саме праця на противагу золоту мала стати мірилом 

цінності [311, с.186-190, 208-209] та забезпечувати задоволення «розумних 

людських потреб» [312, с.97] у «новому моральному світі», який у вигляді комун 

намагався побудувати автор [309, с.460; 314, с.58-83]. З цією метою він 

пропонував реформувати систему виховання, обмежити дитячу працю та 

тривалість робочого дня, щоби умови існування людини відповідали її потребам 

[311, с.240-243; 313, с.74-81; 316, с.526]. 

Людську природу Р. Оуен вважав однаковою для всіх людей [316, с.526] і 

підпорядкованою «законам природи» [311, с.238, 246; 314, с.18-20, 27-29, 33-34, 

44-45, 69-71, 96-98]. Стверджував, що за природою людина сприймає інших як 

друзів, які знаходяться у «дещо інших умовах» [313, с.74], і що потяг до власності 

не є природною властивістю людського індивіда [310, с.121-122]. Вважав, що 

людина народжується «з відомою комбінацією схильностей і властивостей, які 

різні за їхньою яскравістю та за їхнім поєднанням». Але, незважаючи на ці 

відмінності, що впливають на виникнення індивідуальностей і на відмінності 

особистостей, вроджені схильності та властивості людини можна «регулювати» 

так, що виникнуть основні типи характерів [315, с.142-143]. Іншими словами, 

людську природу можна удосконалити, сформувавши характер, який людина 

«повинна мати в інтересах і для благополуччя всіх» [313, с.83]. Необхідність 
 

1 Приблизно у той самий час у Німеччині К. Маркс і Ф. Енгельс також звертали увагу на проблеми для задоволення 

людських потреб, що були зумовлені застосуванням машинного виробництва. Вони вказували на те, що інтереси й 

умови життя пролетаріату все більше урівнюються відповідно до того, як машини все більше стирають різницю 

між окремими видами праці та зменшують зарплату до однаково низького рівня [246, с.432]. 
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формування у людей «вищого характеру» є однією зі «справжніх потреб» 

суспільства поряд з існуванням багатства для всіх і проникненням «духу єдності, 

милосердя та доброзичливості» у всі народи та нації [314, с.107]. 

Для цього треба замінити обставини на ті, що «розраховані на створення 

звичок до порядку, регулярності, стриманості, праці» [316, с.526-527]. І в цьому 

допомогу має надати «наука про вплив обставин на людську природу» [311, с.229-

230]. Самостійно ж вплинути на власні властивості, здібності, їхнє поєднання, а 

також на характер людина не може [311, с.243, 270]. Вона, на думку Р. Оуена, 

потребує законів, які би були узгоджені із законами природи [317, с.214-267]. 

2.2.2. Франція. Матеріалісти-просвітники (К. А. Гельвецій, П. А. Гольбах, 

Д. Дідро) поняттям потреб оперували, насамперед, як явищами фізіології, а не 

суспільно-історичними [255, с.39]. П. А. Гольбах писав, що «потреба – це перше із 

зол, які відчуває людина; однак це зло необхідне для самозбереження людини… 

Без потреб ми були би лише бездумними машинами подібно до рослин, нездатних 

зберегти себе чи вжити заходи для підтримання свого існування» [158, с.357]. 

У силу потреб люди прагнуть один до одного, «утворюють об'єднання, які 

називають подружніми союзами, сім'ями, суспільствами, дружбами, зв'язками» 

[158, с.97]. Філософ вважав, що соціум утворюють багато сімейств та індивідів, 

які об'єдналися, зокрема, для того, щоби з більшою легкістю задовольняти свої 

потреби [158, с.171]. Так само і народ є «об'єднанням багатьох людей, пов'язаних 

один із одним своїми потребами та задоволеннями» [158, с.324]. Якби ж кожен міг 

обходитися власними силами, то у нього «не було би потреби жити у суспільстві» 

[158, с.324]. Саме взаємні потреби людей лежать в основі їхніх обов’язків [158, 

с.414, 449, 541]. 

З огляду на вказане, беручи до уваги концепцію єдності прав та обов'язків, 

можна зробити висновок, що саме потреби лежать і в основі людських прав. 

Однак у поглядах П. А. Гольбаха вказана ідея не знайшла чіткого вираження. Він 

вважав, що, аби твердо йти життєвим шляхом, людина має побудувати власну 

моральність «на своїй природі, на своїх потребах, на реальних перевагах, які 

забезпечує життя у суспільстві» [158, с.57]. І далі: «… людина має шукати в самій 
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природі та у своїх власних силах засоби задоволення своїх потреб, ліки від своїх 

страждань і шляхи до щастя» [158, с.63]. Через незнання власної природи, 

власних прагнень, потреб і прав «людина, живучи у суспільстві, втратила свободу 

та стала рабом» [158, с.63]. Вказане особливо чітко демонструє зв'язок між 

знаннями про потреби та права, з одного боку, і збереженням людиною свободи у 

соціумі, з іншого. Відсутність указаних знань зумовлює ситуацію, за якої людина, 

на думку П. А. Гольбаха, не може зрозуміти її істинні інтереси [158, с.64]. 

Вплив суспільства на людину розглядався як детермінуючий. Полегшити 

людському індивідові пошук засобів для задоволення потреб – ось єдина мета 

існування суспільства та людини у ньому [158, с.566]. Суспільство є 

справедливим, добрим, гідним нашої любові тоді, «коли воно забезпечує всім 

своїм членам задоволення їх фізичних потреб, забезпечує їм безпеку, свободу, 

гарантує дотримання їх природних прав» [158, с.247]. У цьому, стверджував 

філософ, полягає щастя, яке може дати людині життя у соціумі. Саме для 

задоволення потреб і досягнення благополуччя та щастя людина живе у 

суспільстві [158, с.658]. Інтерес у щасті є, за словами П. А. Гольбаха, «єдиним 

двигуном усіх вчинків людини» та залежить від природної організації останньої, її 

потреб, ідей і звичок [158, с.313]. І найбільш щасливі ті суспільства, в яких 

найменше потреб і які мають найбільше засобів для їхнього задоволення [158, 

с.334]. А в суспільстві «з незліченними потребами та взаємно перехрещеними 

інтересами доводиться створювати для встановлення єдиномишлення уряди, 

закони, публічне богослужіння, одноманітні релігійні системи» [158, с.655]. 

П. А. Гольбах звернув увагу і на те, що зростання потреб є необхідним, 

заснованим на природі людини. Це він продемонстрував, класифікувавши 

потреби на природні (фізичні) й уявні (умовні): «Коли задоволені природні 

потреби, то вони неминуче замінюються потребами, які ми називаємо уявними або 

умовними…; останні стають такими ж необхідними для нашого щастя, які і 

перші» [158, с.324]. А «разом зі зростанням потреб людей стає все складніше їх 

задовольнити; кожна людина потрапляє у залежність від більшої кількості собі 

подібних» [158, с.325]. А тому «настільки, наскільки зростають наші потреби, ми 
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вимушені примножувати і засоби їхнього задоволення» [158, с.325]. Крім 

наведеної вище класифікації, П. А. Гольбах поділяв потреби на тілесні та душевні 

і вважав, що як перші, так і другі безперервно поновлюються, бо є суто фізичними 

явищами [158, с.348]. 

Інший французький просвітник-матеріаліст К. А. Гельвецій теж розглядав 

потреби людини, насамперед, як природні явища, починаючи з потреби в їжі, яку 

відчуває новонароджений [154, с.19, 181]. З усіх потреб «потреба у тамуванні 

голоду повторюється найчастіше та найбільш наказово» [154, с.100]. Саме 

завдяки голоду, на думку філософа, люди навчаються працювати та виконувати 

будь-які обов'язки. Проте, виконуючи їх, кожен забуває мотиви, які змусили його 

до цього; «це тому, що наш розум цікавиться не потребою, а засобами її 

задоволення» [154, с.100]. 

Отже, К. А. Гельвецій бачив у потребах джерело насамперед людських 

обов'язків. Але вказане не виключає те, що потреби є і джерелом людських прав. 

Опосередковано це підтверджує і той фрагмент трактату «Про людину», в якому 

філософ зазначив, що першоначалом людських вчинків є страждання та 

задоволення [154, с.100]. «Природа за посередництва почуттів голоду, спраги, 

холоду та спеки попереджає людину про її потреби та пов'язує безліч задоволень 

або страждань із задоволенням або незадоволенням цих потреб» [155, с.375]. У 

випадку голоду – страждання є джерелом діяльності для бідних, тоді як 

«задоволення є джерелом діяльності для людей, які стоять вище нужди, тобто 

багатих» [154, с.101]. У певному сенсі згідно з наведеною концепцією, якщо 

бажання припинити страждання голоду зумовлює необхідність працювати для 

здобуття їжі, то бажання отримати певне задоволення породжує можливості 

(права) щодо індивідуальних або соціальних благ. Для прикладу, К. А. Гельвецій 

визнавав природною свободу думки в силу того, що мислення зумовлює потребу 

повідомляти свої думки іншим людям [154, с.231]. І така потреба пов'язана, як 

видається, із, так би мовити, задоволенням від генерування ідей і від їхнього 

поширення серед інших людей, а не з подоланням страждання від цього. 
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На думку К. А. Гельвеція, потреби «оживляють» людину, а «заглушити» їх 

можна, лише змінивши людську природу [154, с.37]. «Наші бажання рухають 

нами, і сила наших бажань, – писав філософ, – визначає силу наших вад і чеснот» 

[154, с.60]. На його переконання, «люди всюди народжуються з однаковими 

потребами і з однаковим бажанням їх задовольнити» [154, с.282]. Цим вони схожі 

до тварин, бо мають нужди – «генії-охоронці, створені природою для того, щоби 

зберегти тіло та просвітити дух» [154, с.513]. Тому «у всі часи у людей були 

майже одні і ті самі потреби, і у всі часи вони їх задовольняли» [154, с.99]. Саме 

«узи потреб» пов'язують людей з «великими світу цього» [153, с.80]. Але 

однаковими є не всі потреби [154, с.395]. 

У концепції К. А. Гельвеція людські потреби отримують значення 

першопричини створення держави та позитивного права. Саме для того, щоби 

краще задовольнити потреби, люди «уклали між собою угоду та створили закони. 

Ці закони закріпили узи союзу, в основі якого лежали їхні потреби і який був 

безпосереднім результатом фізичної чуттєвості» [154, с.94]. Сила такого союзу 

«завжди домірна силі звички та потреби» [154, с.94]. Тобто, К. А. Гельвецій 

помітив те, що у законах, які приймають люди, відображаються їхні потреби та 

вважав останні рушієм соціальності: «Інтерес і потреба – ось джерело всілякої 

соціальної активності» [154, с.94], діяльності та щастя [154, с.390]; «позбавлена 

потреб людина не мала би діяльного начала» [154, с.101]. Саме потреби виводять 

її з природної відсталості [154, с.155]. А «народ, який позбавлений бажань, 

позбавлений активності: він слугує предметом зневаги для своїх сусідів» [154, 

с.333]. На думку філософа, «будь-який автор, який, бажаючи вселити думку про 

свою добросердість, засновує соціальну активність на іншому принципі, а не на 

фізичних і звичних потребах, обманює недалекоглядних людей» [154, с.96]. 

Критик ідей К. А. Гельвеція – французький енциклопедист Д. Дідро – 

вважав потреби природним явищем, зокрема первинним щодо моралі. Він 

зазначав, що «священне писання та всі отці церкви, разом узяті, безсилі змінити 

закони природи і ніколи не доможуться, щоби пізнання бога та поняття 

морального добра і зла передували в людині почуттю власного існування й 
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відчуттю потреб свого тіла» [174, с.23]. В основі моралі лежить «тотожність 

організації» людей. Така тотожність – «джерело одних і тих самих потреб, одних і 

тих самих задоволень і страждань, симпатій і антипатій, одних і тих же 

пристрастей» [172, с.415], адже саме організація визначає функції та потреби [175, 

с.505]. Тому витоки суспільства – в однаковості людських потреб: усі люди 

тяжіють до об’єднання з подібними собі, оскільки «відчувають ті ж потреби» і 

«так само зацікавлені в їхньому задоволенні». А об’єднання дозволяє отримати 

для такого задоволення «значні переваги» [174, с.24]. Отже, якщо припустити що 

права людини є явищами, покликаними забезпечити задоволення відповідних 

потреб їхнього носія, то якнайкраще таке забезпечення можливе лише у 

суспільстві. 

Хоча для існування людині потрібно небагато, але загальна кількість її 

потреб не є незначною. Вона була би такою, «якби стриманість дозволяла їх 

скоротити, та якби люди виявляли стриманість, помірність і вели природний 

спосіб життя хоча би наполовину так старанно та сумлінно, як вони віддаються 

хтивості і розкошують» [173, с.152-153]. Незважаючи на те, що у людей однакові 

потреби, останні Д. Дідро поділяв на необхідні потреби та потреби у розкоші. 

Перші не потрібно ототожнювати з природними потребами. На думку філософа, 

вони є необхідними з огляду на статус громадянина у суспільстві. Якщо ж людина 

задовольняє лише її природні потреби, то вона не є чеснотливою [173, с.77]. 

Інший різновид потреб – потреби у розкоші – є своєрідною надбудовою над 

необхідними, оскільки їх перевершують [172, с.469]: «Одних нужда прирікає на 

працю, тоді як інші, повністю забезпечені, жиріють за рахунок тягот і поту 

перших» [173, с.140]. Якщо багатство людини зумовлює у неї необхідність 

задоволення певних смаків, пристрастей і примх, і таке задоволення «не виходить 

за розумні межі», то, як вважав Д. Дідро, про розкіш у багача говорити не можна 

[172, с.469]. Так само не може бути мови про розкіш у заможної людини, якщо у 

неї нема «руйнівних смаків, пристрастей і примх» [172, с.470]. Причиною розкоші 

є «безрозсудне споживання багатства» [172, с.470], а таке споживання є наслідком 

«надто великого значення, яке надається багатству та надто нерівномірного його 
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розподілу». Через це суспільство розпадається на два класи: дуже малочисельний 

клас багатих і дуже багаточисельний клас бідних. Перший потребує розкіш, аби 

демонструвати багатство, а інший – аби приховувати злидні [172, с.470]. 

Пояснюючи, зокрема, причини та наслідки надмірного споживання у 

суспільстві, Д. Дідро зауважив, що «єдиним дійсно бажаним багатством є 

багатство, що задовольняє всі життєво необхідні потреби та дозволяє батькам 

запрошувати до своїх дітей відмінних учителів» [172, с.473]. Якщо ж людина 

нестримно женеться за задоволенням бажань, то це робить її залежною, оскільки 

примножує потреби. На думку філософа, через це незабаром людина буде 

вважати її засоби, якими би значними вони не були, недостатніми для покриття 

всіх видатків. А тому для задоволення потягу до розкоші «доведеться вдатися до 

крайніх заходів, можливо, пожертвувати честю заради зростання доходів і 

принизитися до безлічі безчесних учинків для збільшення статків» [173, с.150]. 

Ж.-Ж. Руссо писав, що люди об’єднуються у «велике суспільство» для 

задоволення взаємних потреб, а тісніше об’єднання у суспільство громадянське 

відбувається задля забезпечення кожному члену користування майном, життям і 

свободою завдяки захисту з боку всіх [377, с.47]. У такому забезпеченні полягає 

слідування загальній волі як перше й основне правило законного чи народного 

правління [377, с.47]. Для реалізації цієї волі потрібно, щоби їй відповідали всі 

окремі волі, що можливо, коли пануватимуть чесноти [377, с.51-52]. Тому 

громадян треба виховувати. Але цього для законного правління мало. Потрібно 

ще дбати про задоволення потреб громадян: «Турбота про суспільні нужди є 

очевидним результатом дії загальної волі». Це є найважливішим обов’язком уряду 

[377, с.62]. Якщо продовжити цю думку та зауважити, що однією зі суспільних 

нужд є гарантування прав людини, необхідних для задоволення людських потреб, 

то закономірним буде висновок про те, що «утвердження і забезпечення прав і 

свобод людини є головним обов'язком держави» (речення третє частини другої 

статті 3 Конституції України) [16]. 

Ж.-Ж. Руссо вважав, що «народ завжди бажає блага, але він не завжди у 

стані самостійно побачити, у чому воно полягає» [376, с.147]. Через те, що окремі 
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особи «бачать благо, яке їм не до вподоби», а суспільство «бажає блага, якого 

воно не бачить», і окремі особи, і соціум потребують керівників. Останні мають 

«зобов’язати одних узгоджувати свою волю з розумом, а інше навчити розуміти 

те, що воно бажає» [376, с.147]. Внаслідок цього має виникнути союз розуму та 

волі у суспільному організмі, а з нього – правильна взаємодія частин і, нарешті, 

найбільша сила цілого» [376, с.148]. З огляду на вказане виникає потреба у 

законотворці [376, с.148]. 

Описуючи правила законного (народного) правління, Ж.-Ж. Руссо виділив 

поряд з потребами приватних осіб також потреби держави [377, с.67]. Останні, які 

автор називав також «потребами політичної організації» [376, с.210], мають таку 

ж властивість, як і перші, до зростання через появу невиправданих бажань [377, 

с.67]. Одне з таких бажань, що зумовлює зростання потреб, – бажання завоювань. 

Незважаючи на те, що, як зазначав філософ, «нікого так не пригноблюють і 

не зневажають, як народ завойовників» [377, с.68], бажання завоювань 

залишається актуальним каталізатором зростання ролі потреб і у ХХІ столітті. 

Причому, якщо ще у першій половині ХХ століття таке бажання реалізовували 

здебільшого держави через завоювання територій і відповідних природних 

ресурсів інших держав, то з другої половини ХХ століття на зростання потреб 

людей впливають бажання транснаціональних компаній завойовувати ринки 

збуту їхніх товарів і послуг, породжуючи все нові та нові потреби у споживанні. І 

якщо до держав-завойовників негативне ставлення (зневага та пригноблення через 

застосування політичних й економічних санкцій) зберігається, то до компаній-

завойовників негативне ставлення виявляють лише окремі суспільні групи. 

Вольтер (Ф. М. Аруе) розмірковував про природні потреби людини як 

суспільної істоти [142, с.265-268], проводячи паралелі з потребами тварин [142, 

с.251; 144, с.118-119], оскільки вважав, що і люди, і тварини належать до одного 

роду, але різних видів [144, с.119]. Крім того, філософ зазначав, що «саме наші 

взаємні потреби роблять нас корисними для людства» [144, с.199]. Одна із них – 

взаємна потреба один в одному [143, с.362]. Із цих взаємних потреб 

«народжувалися нові зручності» [142, с.265], тобто завдяки людським потребам 
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з’явилося багато винаходів, які збагатили світ [142, с.268]. Зрештою, потреби 

разом із розумом, любов'ю до самого себе, доброзичливістю до особин нашого 

виду та пристрастями Вольтер вважав засобами, за допомогою яких люди 

«заснували суспільство» [142, с.272]. 

Внесок у потребовий аспект позитивного правового регулювання зробили і 

діячі Великої французької революції. Так, Ж.-П. Марат, зокрема, стверджував, 

що закони мають бути справедливими, пов’язаними з благом суспільства, 

забезпеченими належним виконанням. Він наполягав на відповідальності 

суспільства за соціальний захист громадян, захист їхньої власності. Основними 

громадянськими правами, на його думку, є права на особисту безпеку, свободу, 

власність, що є природними правами людини. Забезпечувати їх має незалежний 

суд. А єдиним обмеженням свободи людини в суспільстві, як наголошував 

мислитель, є заборона завдавати шкоду іншим [195, c.105]. 

М. Робесп’єр вважав, що важливою основою громадянських прав є 

індивідуальна та суспільна свобода, а також потреби людини. Головними 

засадами розбудови нової держави (політичного союзу), згідно з його поглядами, 

були охорона та забезпечення природних прав громадянина [195, c.106], зокрема 

права кожного на участь у законотворенні й управлінні, а також верховенство 

влади народу в державі. 

Як відзначав М. Михайлов, «французькі матеріалісти не сумніваються, що 

низка потреб породжуються суспільством, але домінуючими потребами вважають 

природні нужди людини, які визначають її суспільне життя і потребують розвитку 

за "природними законами"» [253, c.8]. Однак це не завадило їм звернути увагу на 

залежність стану задоволення певних потреб та інтересів від позитивного права, 

правового регулювання. 

Представники утопічного соціалізму кінця XVIII – першої половини 

XIX століття граф Сен-Сімон і Ф. М. Ш. Фур`є під впливом промислової 

революції XVIII століття розробляли проблеми задоволення потреб й інтересів 

промисловців, з одного боку, та найманих працівників, з іншого. 
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Французький мислитель К. А. де Рувруа, граф де Сен-Сімон вважав, що 

найбільшу владу над людьми мають «перші життєві потреби» [391, с.136], але 

будь-які з них характеризуються тим, що породжують засоби їхнього задоволення 

[388, с.141]. Автор стверджував, що темперамент, виховання та середовище 

мають над людьми більшу владу, ніж знання. Тому всупереч голосу розуму та 

досвіду впродовж усієї історії люди діяли під впливом палкості характеру, сили 

звичок дитинства і навколишньої обстановки [387, c.350-351]. З огляду на вказане 

для впровадження бажаних соціальних змін усілякі системи, теорії та світогляди 

мають обмежені можливості, а коли вони вичерпались, то залишається тільки 

«створити нову систему, нову теорію чи новий світогляд, щоби задовольнити 

відчутну потребу» [393, с.356]. 

Філософ визнавав, що особистий інтерес – це «єдиний агент, який може 

керувати суспільними інтересами» [388, с.157]. Проте критикував ідеї тогочасного 

лібералізму за те, що вони були засновані не на «реальній і усвідомленій потребі», 

а на «уявних потребах», внаслідок чого «любов до свободи поступово обернулася 

у ненависть до влади», а те, що «повинно було бути лише боротьбою інтересів, 

проявилося як війна» [392, c.345, 346; про те, що війна є різновидом боротьби 

інтересів граф де Сен-Сімон писав і в іншій праці: 391, с. 132]. На думку 

мислителя, основним завданням лібералів має бути установлення правління у 

загальних інтересах відповідно до «мудрості та просвітництва століття» [392, 

c.326], бо єдиним спільним інтересом усіх людей є прогрес науки [391, с.132].  

Філософ стверджував, що «найкращий суспільний устрій – це той, що 

робить життя людей, які складають більшість суспільства, найбільш щасливим, 

надаючи їм максимум засобів і можливостей для задоволення їхніх 

найважливіших потреб» [393, с.277]. За такого устрою має бути якомога 

чисельніше населення та максимум засобів для спротиву іноземцям і для 

важливих відкриттів, прогресу цивілізації та просвітництва; «гідні люди, істинна 

цінність яких найбільша», повинні мати можливість для досягнення «найвищого 

становища» незалежно від того, в яке вони потрапили за народженням [393, 

с.277]. Побудувати такий устрій найкраще могли б, організувавши суспільство 



67 

відповідно до їхніх потреб, учені та промисловці, оскільки перші мають сили 

інтелектуальні, а другі – матеріальні [389, с.90]. Єдиною та постійною метою 

соціальної організації у новому політичному устрої має бути «якнайкраще 

застосування для задоволення потреб людини знань, здобутих науками, 

мистецтвами та ремеслами» [390, с.441]. А це можливо тоді, коли промисловці 

скажуть ученим, що згідні давати їм їжу, житло й одяг і взагалі задовольняти їхні 

фізичні потреби тільки на певних умовах [388, с.255]. 

З промисловим розвитком граф де Сен-Сімон пов’язував перетворення 

«витворів природи» для задоволення людських потреб [389, с.82], розширення 

кола цих потреб і насолод [389, с.35], звикання людей до зумовлених 

результатами виробництва насолод, які перетворилися на потреби [387, c.408], а 

також «повне здійснення свободи» [392, c.340], основою якої є саме 

промисловість: «Потреба у свободі та любов до неї народжуються разом з 

промисловістю та з її допомогою. Свобода може зростати тільки разом з нею, 

може бути затверджена лише нею» [392, c.346]. Тому, на його думку, 

проголошена Декларація про права людини не вирішила проблеми суспільної 

свободи [387, c.356]. Підтримання порядку можуть забезпечити тільки 

промисловці [387, c.370], тобто люди, які трудяться для виробництва чи доставки 

членам суспільства «одного або декількох матеріальних засобів, які 

задовольняють їхні потреби чи фізичні схильності» [388, с.121]. Філософ визнавав 

наявність у людей потреби в уряді, але тільки як учасника «простих грошових 

відносин», в яких беруть участь правителі та ті, ким управляють [392, c.340]. Він 

також визнавав наявність у політичних організацій власних потреб і вважав, що, 

як і у випадку з людськими потребами, перші продовжують «жити» доти, поки не 

будуть задоволені, і виявляються з усе більшою енергією, чим довше це 

задоволення відкладається [389, с.24]. 

Інший представник французького утопічного соціалізму Ф. М. Ш. Фур’є 

зазначав, що тварині, на відміну від людини, не властива турбота про задоволення 

потреб до того, як «вони дадуть себе відчути» [423, с.273-274], тоді як людина 
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дбає про майбутні її потреби, внаслідок чого не насолоджується моментом і хибно 

«жертвує благом сущим благу прийдешньому» [423, с.293]. 

Мислитель розвивав ідею про те, що все суще створене заради задоволення 

людських потреб – матеріальних, душевних та інтелектуальних пристрастей, з-

поміж яких немає жодної «безкорисної та поганої» [423, с.292]. «Природа показує 

картину пристрастей» [423, с.279], кількість яких – незліченна (філософ 

сформував багаторівневу їхню систему), а засоби задоволення – обмежені [423, 

с.98]. Своєю чергою пристрасті відображають «таємницю природи та її систему» 

[423, с.280], будучи незмінними у всіх народів [423, с.98]. Хоча можна змінити 

перебіг пристрастей, не змінюючи їхнього характеру [423, с.40, 42]. Напр., бідний 

чоловік, який має відразу до шлюбу, погодиться на шлюб, якщо йому 

запропонувати наречену з великим приданим. Пристасті цього чоловіка не 

змінилися, але любов до багатства змінила напрям, обравши шлях, який раніше 

був неприйнятним [423, с.40, 41]. 

Тому суспільний устрій має бути таким, щоби задовольняти людські 

пристрасті, змінюючи їхній «рух», а також породжувати у людей нові пристрасті 

[423, с.290-291, 293], бо «душа, як і тіло, потребують різноманіття», а будь-яка 

насолода з часом «набридає, притуплює органи, послаблює задоволення» [422, 

с.81]. Ф. М. Ш. Фур’є назвав такий устрій «прогресивними серіями» («серіями 

груповими», «серіями пристрастей») [423, с.40, 42] на противагу «цивілізації», у 

законодавстві якої «панують обман і несправедливість, що зростають відповідно 

до прогресу промисловості та наук» [422, с.23]. Успішність цих «серій» залежить, 

зокрема, від того, наскільки узгодженими пристрасті будуть між собою, а вони 

гармонізуються тим краще, чим вони «більш полум’яні та різноманітні» [423, 

с.41]. Так, на думку мислителя, за умови «правильної організації» «серій» 

жадібності мало би бути достатньо, щоби встановити «сувору справедливість» 

[422, с.272]. Сприяти ж процесу означеної гармонізації мають не філософи 

(«творці неточних наук» [423, с.34]), а представники двох «відкритих» ним наук: 

«теорії притягування пристрастей» («теорії пристрасного потягу та 

відштовхування») та «аналогії чотирьох рухів – матеріального, органічного, 
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тваринного і соціального» («аналогії модифікації матерії з математичною теорією 

пристрастей, властивих людині та тварині») [423, с.43-44], які він також називав 

«наукою пристрастей» [423, с.306]. 

Права людини Ф. М. Ш. Фур’є вважав «мріяннями греків», які відроджені у 

«смішній формі» [423, с.258] і серед яких є близько 30 «старих», «хибних» прав 

[422, с.7]. Але, незважаючи на таке скептичне ставлення до цього інституту, 

розвиваючи ідею «неспроможності неточних наук» сприяти розвитку суспільства, 

мислитель вказував на необхідність визнання та проголошення «права слабкої 

статі, пригнічення якої знищує справедливість у зародку», а також права на працю 

як принципу, який «при цивілізації» неможливо реалізувати, але без якого «нічого 

не варті всі інші права» [423, с.43-44, 258]. 

2.2.3. Німеччина. Представник німецької класичної філософії І. Кант 

писав, що у людини достатньо рано розвиваються ті здібності, за допомогою яких 

вона задовольняє потреби, що «зумовлюються її залежністю від зовнішніх речей»; 

«можливість зв’язувати абстрактні поняття та вільно розпоряджатися пізнаннями, 

управляти своїми пристрастями з’являється пізно», а у деяких людей – ніколи 

[201, с.246]. 

Філософ вважав, що люди, хоч і мають деякі тваринні потреби, як-от 

статеві, але природа людей обділила та виявилася «надзвичайно бережливою»: 

«…так суворо націлила вже першопочаткове існування їх [людей] на вищу 

потребу, як якщо би вона хотіла, щоби людина, коли вона від найбільшої грубості 

возвиситься до найбільшої майстерності, до внутрішньої досконалості стилю 

думок (оскільки це можливо на землі) та завдяки цьому досягне щастя, – щоби 

тільки вона [людина] скористалася плодами своїх трудів і була зобов’язана ними 

тільки самій собі» [202, с.15]. За змістом вказаного впродовж життя людини її 

потреби та засоби їх задоволення змінюються. Проте «потреби зростають значно 

швидше, ніж засоби їхнього задоволення» [203, с.210]. 

Поряд з природними, зокрема тваринними [199, с.302], потребами, що 

зумовлюються інстинктами (у тому числі інстинктом харчування та статевим), 

І. Кант виокремлював потреби, спричинювані уявою розуму, а з-поміж них – 



70 

протиприродні («зайві») потреби у розкоші [207, с.75-76]. Він зазначав, що саме 

розум здатний, так би мовити, трансформовувати природні потреби шляхом 

відмови від їхнього задоволення (так, для прикладу, відмова перетворила 

«тваринну потребу» у любов) [207, с.76]. «До пробудження розуму не було ні 

наказу, ні заборони, відповідно не було і злочину» [207, с.80]. З цього можна 

зробити висновок, що потреба у позитивному праві, у правовому регулюванні 

зумовлена уявою розуму та залежна від цієї уяви як у виникненні, так і у засобах 

її задоволення. 

Більше того, у концепції І. Канта розум має притаманне йому почуття 

«власної потреби» [198, с.376, 541-544; 204, с.53, 54; 210, с.93]. Як писав філософ, 

«право потреби розуму» є «суб'єктивною підставою наводити чи припускати те, 

що йому не дозволено знати, виходячи з об'єктивних підстав, відповідно, право 

орієнтуватися у мисленні» [210, с.94]. Незалежність розуму від власної потреби 

І. Кант називав «зневірою» – «відреченням від віри розуму», «невірою у розум» – 

жалюгідним станом духа людського, який «спочатку позбавляє моральні закони 

сили впливів на душу, а з часом і їх авторитету та породжує такий образ 

мислення, який називається свободомисленням, тобто принципом, який не визнає 

ніякого обов'язку» [210, с.104]. Тому, на думку філософа, потрібне втручання 

державної влади, щоби не допустити безладу. І це втручання може дійти аж до 

ліквідації свободи мислення. Таким чином, «свобода в мисленні, якщо вона хоче 

діяти незалежно від законів розуму, руйнує в кінці кінців саму себе» [210, с.105]. 

Вказане можна інтерпретувати так, що свободи думки та слова за І. Кантом не 

можуть бути вільними від моральних законів суспільства та не звільняють від 

обов’язків перед суспільством, оскільки визнання таких обов’язків випливає з 

власної потреби людського розуму. 

Природу, а відповідно і потреби, змінює культура, яку формує розум. 

Завдяки йому найбільшою потребою людини стає філософія [200, с.251]. 

Культура нерозривно пов’язана і тривалий час, поки буде розвиватися, як писав 

І. Кант, без плану, ще буде пов’язана з «нерівністю всезагальних людських прав», 

до якої люди не призначені природою. Остання «дала їм свободу та розум 
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обмежувати цю свободу нічим іншим, як тільки її власною всезагальною та саме 

зовнішньою закономірністю, що називається цивільним правом» [207, с.82]. 

Наведене дозволяє зробити висновок, що філософ простежив зв’язок між 

потребами людини, їх зміною та розвитком завдяки розуму, з одного боку, і 

правовим регулюванням, покликаним забезпечити рівність «всезагальних 

людських прав», з іншого боку. Позитивне право як прояв людського розуму та 

частина культури є засобом трансформації та забезпечення задоволення людських 

потреб, зокрема і через права людини. Більше того, позитивне право є тим 

елементом культури, який розвивається, так би мовити, заплановано. Саме тому 

«нерівність всезагальних людських прав», про яку писав І. Кант, завдяки 

правовому регулюванню поступово усувається. Це підтверджують, зокрема, такі 

тенденції розвитку та забезпечення основоположних прав людини як 

універсалізація концепції цих прав і розповсюдження принципу правової рівності 

на дедалі більше коло людей [366, с.29; детал. про поняття рівності див.: 165, 

с.735-738; 338, с.669-675]. Зауважимо, що І. Кант пропонував батькам поступово 

пояснювати дітям соціальну нерівність людей, спершу стверджуючи, що вона 

виникла внаслідок того, що «одна людина намагалася отримати переваги перед 

другою», а надалі розвивати «усвідомлення рівності людей за їхньої цивільної 

нерівності» [206, с.461]. 

Поняття права філософ розумів як «сукупність умов, за яких зволення 

одного сумісне зі зволенням іншого з погляду всезагального закону свободи» 

[205, с.253]. На його думку, це поняття стосується зовнішніх, практичних 

відносин, а саме сумісності форми вчинку однієї особи зі свободою другої, що 

узгіднена із загальним законом. А крім того, поняття права «означає не 

відношення зволення до бажання (відповідно, до чистої потреби)» іншого, як це є 

у доброчинних або безсердечних учинках, а лише відношення до зволення 

іншого» [205, с.253]. Іншими словами, термін «право» характеризує відношення 

вияву волі однієї людини до вияву волі іншою людиною, а не до потреби 

останньої. Вказане знаходить вияв у кантівському правовому імперативі 

(загальному правовому принципі): вчиняй так, щоб вільне виявлення твоєї 
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свободи було сумісним зі свободою кожного відповідно до загального закону 

[детал. див.: 187, с.326-327]. 

Крім того, І. Кант не ототожнював право людини з її потребою. Він 

відмежовував «закон того, що вимагає потреба людини», від «закону того, що 

вимагає право людини»: перший установлює несуттєві обов'язки, а другий – 

суттєві (аналогічно до відмінності між «законом, який тільки дає підставу для 

обов'язковості», та «законом, який дійсно обов'язковий») [198, с.560]. 

Нарешті, зауважимо, що саме в І. Канта у праці «Суперечка факультетів» 

зустрічається термін «правова потреба» («rechtliches Bedürfniß») [208, с.107; 209, 

с.212, 213], коли автор описував завдання «вільних учителів права», тобто 

філософів, «просвітителів», з проголошення та тлумачення природних – таких, що 

випливають зі спільного людського розуму (глузду), – прав. Ці учителі, як писав 

І. Кант, внаслідок їхньої свободи невигідні для держави, до якої вони шанобливо 

звертаються, благаючи взяти до уваги «правову потребу народу» [208, с.107]. 

Вивчення людських потреб отримало продовження у філософії 

Г. В. Ф. Геґеля. Він вважав, що система потреб разом із захистом судом власності 

та «турботою про попередження … випадковостей і увагою до особливого 

інтересу як до загального з допомогою поліції та корпорацій» складають 

громадянське суспільство [152, с.233]. Таке суспільство, як писав В. Нерсесянц, 

аналізуючи погляди Г. В. Ф. Геґеля, – це «опосередкована працею система потреб, 

яка спочиває на пануванні приватної власності та загальній формальній рівності 

людей» [293, с.22]. 

Людина як жива істота, за визначенням Г. В. Ф. Геґеля, «має право робити 

свої потреби своєю метою» [152, с.167]. Без задоволення потреб приватних осіб 

згідно з його концепцією ніколи нічого не відбувається. Причому серед цих 

потреб є як «потреба у тому, щоби володіти власними потребами та власною 

волею», так і в тому, щоби у людей були «власне розуміння, переконання чи хоча 

би думка, що відповідає їхнім особистим поглядам, як тільки пробудилася 

потреба мати судження, глузд і розум» [151, с.75]. Проводячи паралелі з вказаним 

твердженням мислителя, можна констатувати, що якщо у людини є потреба 
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володіти власними потребами, то так само у неї є право володіти правами, що 

забезпечують задоволення відповідних потреб, а також володіти волею, завдяки 

якій ці права можна реалізовувати. 

Для задоволення потреб необхідний набір певних засобів. «Те, що всі люди 

повинні володіти засобами, які би дозволяли їм задовольняти свої потреби, – за 

словами Г. В. Ф. Геґеля, – частково моральна вимога» [152, с.107]. Ці засоби 

«здобуваються потом і працею людини» [152, с.239]. Причому «праця індивіда, 

спрямована на задоволення його потреб, у такій же мірі є задоволенням потреб 

інших, як і своїх власних, і задоволення своїх потреб він досягає лише завдяки 

праці інших» [150, с.181]. Саме «у такій взаємозалежності праці та задоволення 

потреб суб’єктивний егоїзм перетворюється у сприяння задоволенню потреб усіх 

інших» [152, с.240]. А здійснюване у державі правове регулювання може 

виступати одним із засобів, який уможливлює перетворення егоїстичного 

бажання однієї людини задовольнити її потребу у сприяння задоволенню діями 

цієї особи потреб інших (для прикладу, гарантування державою права на вищу 

освіту, спрямоване на задоволення потреби абітурієнта у здобутті такої освіти, 

одночасно сприяє задоволенню потреб роботодавців в отриманні фахівців 

відповідного рівня). 

Г. В. Ф. Геґель писав, що «дії людей випливають з їхніх потреб, їхніх 

пристрастей, їхніх інтересів, їхніх характерів і здібностей, причому так, що 

спонукальними мотивами у цій драмі є лише ці потреби, пристрасті, інтереси, і 

лише вони відіграють головну роль» [151, с.73]. Це, на думку мислителя, 

зумовлено тим, що вказані «сили природи» не визнають ніяких меж, які право та 

мораль прагнуть встановити. А крім того, вони значно ближчі до людини, ніж 

«штучне та тривале виховання, завдяки якому людина привчається до порядку та 

помірності, до дотримання права і моралі» [151, с.73]. Іншими словами, у 

гегелівській концепції потреби й інтереси зумовлюють появу права та моралі 

насамперед як обмежувачів цих «сил природи», а не як засобів їх реалізації. 

Філософ вважав, що право, мораль і держава є «позитивною дійсністю» та 

забезпеченням свободи. Тобто, свобода є первинною щодо держави, основою 
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останньої [151, с.94]. «Та свобода, яка обмежується, є свавіллям, що стосується 

подробиць потреб» [151, с.89]. Отже, належне задоволення потреб, зокрема 

потреб у державі (законному правлінні, державному устрої) та в уряді (урядовій 

владі) [151, с.94, 132, 259, 260, 318, 450; 152, с.315], можливе в унормованій, 

«формальній свободі» [152, с.231], що існує у «позитивній дійсності». Причому 

мислитель зауважував, що, як і будь-які закони, конституцію, що втілює у життя 

поняття держави (зокрема всупереч абстрактній ідеї свободи встановлює різницю 

між тими, які наказують, і тими, які підкоряються [151, с.94]), можна зберегти 

лише тоді, якщо вона не втратила «живий дух». Вказані акти неможливо зберегти, 

коли вони «не відповідають правам, потребам і поглядам людей» [149, с.50]. 

Отже, в останніх є певні потреби у тому, щоби існували конституція й інші акти, 

спрямовані на задоволення інших потреб – потреб у можливостях для реалізації 

прав, для свободи вираження поглядів тощо. 

Саме Г. В. Ф. Геґель чи не вперше в історії філософії виокремив потреби у 

позитивному праві в окрему групу потреб. Він писав: «Замість суто суб’єктивних 

розпоряджень, достатніх для задоволення потреб цієї хвилини, община, 

возвишена до того, щоби стати державою, потребує приписів, законів, спільних і 

загальнообов’язкових ухвалах» [151, с.109; про потреби у законодавстві див. 

також: 151, с.278, 385]. Такі потреби можна назвати правовими, про що мова 

йтиме далі у цій роботі. 

Ще один представник німецької класичної філософії – творець 

антропологічного матеріалізму Л. А. Феєрбах – вважав марним існування без 

потреб: «Що взагалі позбавлене потреб, те не має потреби і в існуванні… Істота 

без нужди є істотою без ґрунту» [415, с.79]. На думку філософа, людина у 

фізичному розумінні – це «істота, яка має потреби» [413, с.112]. Термін «людина» 

зазвичай стосується людини як особистості – з усіма її потребами, відчуттями, 

умонастроями [415, с.86], які, так чи інакше, характеризують прагнення до щастя. 

Де нема такого прагнення, там немає і волі, «а якщо і є, то це щонайбільше тільки 

шопенгауерівська, яка нічого не хоче» [413, с.337]. 
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Первинною умовою волі є відчуття. Без відчуття нема, як стверджував 

Л. А. Феєрбах, ні страждання, ні болю, ні нужди, ні потреб тощо [417, с.428]. 

Тобто, потреби є засновані на відчуттях. Останні уможливлюють існування волі, а 

тому і прагнення до щастя. Це прагнення – це ніщо інше, як здоровий, 

нормальний стан живої істоти, стан, за якого вона «може безперешкодно 

задовольняти і дійсно задовольняє індивідуальні, характерні потреби та 

прагнення, які стосуються її сутності та її життя» [417, с.427-428]. 

Більше того, на думку Л. А. Феєрбаха, право є вторинним щодо того, що не 

є правом: «Істина та достовірність права опираються тільки на істинність і 

достовірність почуттів» [414, с.476]. А свобода полягає у тому, щоби «надати 

людині необмежену сферу дій, яка відповідає цілісності людини, всім її силам і 

здібностям» [414, с.477]. Так, філософ писав, що «у людини є спонука, потреба не 

тільки думати, відчувати й уявляти, але і говорити, виражати свої думки, 

повідомляти їх іншим» [416, с.88]. З цього, як видається, слідує, що внормовані у 

позитивному праві свободи думки, творчої діяльності, вираження поглядів є 

закономірним вираженням означеної природної потреби людини. Така потреба 

через форму закону отримує нормативну гарантію можливостей не тільки її 

реалізації, але і захисту. Близький за змістом висновок, аналізуючи погляди 

Л. А. Феєрбаха, сформулював Ф. Енгельс, зазначивши, що «всі потреби 

громадянського суспільства – незалежно від того, який клас наразі панує, – 

неминуче проходять через волю держави, щоби у формі законів отримати 

загальне значення» [444, с.40]. І саме ці мінливі потреби визначають державну 

волю [444, с.41]. 

Власне німецькі філософи-основоположники історичного матеріалізму 

К. Маркс і Ф. Енгельс приділили значну увагу проблемам задоволення людських 

потреб й інтересів. Останній зазначав, що пояснення дій людей, виходячи з 

мислення, замість такого пояснення, виходячи з потреб, які мають бути 

усвідомленими, є звичкою, що сформувала ідеалістичний світогляд, який 

завоював уми, особливо починаючи з часу падіння античного світу [443, с.493]. 

Філософи розглядали потреби, з одного боку, як стимули для розвитку 
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суспільства, пов’язані з матеріальним виробництвом і детерміновані його рівнем, 

а з іншого, – як детермінанти дій людини. На їхнє переконання, потреби та спосіб 

виробництва зумовлюють матеріалістичний зв'язок людей між собою [247, с.28, 

439], оскільки задоволення потреб – покликання людини [247, с.279]: «…ніхто не 

може зробити що-небудь, не роблячи це разом з тим заради якої-небудь зі своїх 

потреб і заради органу цієї потреби» [247, с.245]. Більше того, первинно люди 

дбають про задоволення потреб у їжі, питті, житлі, одежі та «ще у дечому». Тому 

першим «історичним актом» є виробництво засобів, необхідних для задоволення 

вказаних потреб [247, с.26]. У разі, якщо «життєві відносини» заважають людині 

«задовольнити свій шлунок, то цей шлунок стає паном» над нею, «потяг до їжі 

стає нав’язливим потягом, а думка про їжу – нав’язливою ідеєю. Це, на думку 

авторів, демонструє вплив «життєвих умов» на процес «закостеніння бажань та 

ідей» [247, с.245]. 

З огляду на вказане очевидно, що задоволення базових, первинних потреб 

людини, «потреб, які випливають із її безпосередньої людської природи» [247, 

с.279], необхідне для задоволення інших потреб. І таке задоволення відбувається 

«тільки за посередництвом діяльності, за якої Ти вимушений користуватися також 

і своєю свідомістю» [247, с.281]. Більше того, К. Маркс і Ф. Енгельс вказували на 

те, що задоволена потреба, дія з її задоволення та відповідний засіб зумовлюють 

появу нових потреб [247, с.27]. На їхнє виникнення, зокрема на появу потреби в 

нових засобах виробництва [247, с.21], також впливає приріст населення [247, 

с.27, 30], зміна клімату [443, с.493] тощо. Примноження ж потреб породжує нові 

суспільні відносини [247, с.27], а ті своєю чергою відповідно до ступеню розвитку 

виробництва зумовлюють способи задоволення потреб [247, с.433-434] і заміну 

одних потреб іншими [246, с.428]. Отже, будь-яка організація матеріального 

життя залежить від уже існуючих потреб, поява та задоволення яких є історичним 

процесом [247, с.71]. У цьому процесі під впливом зміни потреб відбуваються 

зміна соціального устрою [247, с.42], зміна соціального стану людей [247, с.51]. 

Саме «потреби часу, в який вони виникли», формують зміст соціальних 

систем [247, с.464] і в усі періоди історії зумовлювали об’єднання виробничих сил 
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[247, с.61] та виступали як поштовхом до виробництва [247, с.177], так і до 

революцій [247, с.376]. Матеріальні потреби й інтереси настільки сильні, що 

зумовлюють боротьбу між класами «не на життя, а на смерть» [349, c.269]. 

Пропагуючи ідею побудови нового суспільного ладу, філософи вказували, що 

комуністи «прагнуть тільки такої організації виробництва та спілкування, яка би 

уможливила нормальне, тобто обмежене лише самими потребами, задоволення 

всіх потреб» (щоправда, незрозуміло, чи автори відмовилися від наведеного 

твердження, оскільки у рукописі праці «Німецька ідеологія» вказаний текст 

перекреслений) [247, с.246]. Тому автори пропонували втілювати у життя 

принцип «кожному за його потребами», бо різниця у діяльності, спрямованій на 

таке задоволення, не зумовлює нерівності, не надає привілею [247, с.542]. 

Право К. Маркс і Ф. Енгельс, як і Ґ. В. Ф. Геґель, виводили з емпіричних 

потреб людей [247, с.311]. У «Маніфесті Комуністичної партії», звертаючись до 

капіталістів, вони писали: «… ваше право є лише піднесена до закону воля вашого 

класу, воля, зміст якої визначається матеріальними умовами життя вашого класу» 

[246, с.443]. Така інтерпретація права відрізняється від легістської його 

інтерпретації як «норми, утвердженої для проводу розумної істоти іншою 

розумною істотою, що має владу над нею» (Дж. Остин) [308, с.41]. Означена 

відмінність заснована на тому, що у марксистському баченні право є 

об’єктивацією волі, детермінованої інтересами панівного класу, які зумовлені 

економічним становищем цього класу. Така воля «розуміється не як абсолютне 

свавілля, що характеризується вічною мінливістю та непередбачуваністю» [245, 

с.454]. 

К. Маркс вважав фантазією юристів те, що суспільство засновується на 

законі, та під час судового процесу щодо притягнення його до відповідальності за 

заклик не сплачувати податки перед судом присяжних стверджував, що закон має 

засновуватися на суспільстві, він має бути виразником загальних суспільних 

інтересів і потреб на противагу свавіллю окремого індивіда. А «збереження 

старих законів всупереч новим потребам і запитам суспільного розвитку є ні що 

інше, як прикрите благочестивими фразами відстоювання невідповідних часу 
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приватних інтересів проти назрілих загальних інтересів» [349, c.259]. Іншими 

словами, філософ доводив згубність для суспільства застосування законів, які не 

відповідають суспільним потребам, і пояснював такий стан речей тим, що певні 

приватні інтереси через їхнє формальне закріплення у законах намагаються і 

надалі панувати над соціумом всупереч його стану розвитку. Вказане дозволяє 

підняти й деякі інші теоретико-світоглядні проблеми, вирішення яких виходить за 

межі цього дослідження: хто має вирішувати, чи відповідає закон суспільним 

потребам у конкретній правовій ситуації? чи можна не застосовувати закон, який 

є чинним, коли, на думку, напр., слідчого, прокурора, суду, він не відповідає 

суспільним потребам, і якщо так, то якою має бути юридична аргументація такого 

підходу? 

Німецький філософ-ідеаліст А. Шопенгауер розглядав потребу людини як 

явище, тотожне нужді та стражданню, таке, що невіддільне від тіла, передує 

бажанню і зводиться до самозбереження та продовження роду. Потреба 

припиняється у момент її задоволення, яке є змістом вольового акта. Таке 

задоволення є нетривалою і уявною «усуненою мукою», бо виконане бажання 

уступає місце новому. Якщо ж задоволення потреб дається людині надто легко, 

так що не залишається об’єктів бажань, то нею оволодіває «страшна пустка та 

нудьга», а життя стає «нестерпним тягарем». Так між бажаннями, які за природою 

є стражданнями, та їх виконанням, на думку мислителя, минає людське життя 

[436, с.173-174, 266-267, 268, 273, 279, 320]. 

А. Шопенгауер вважав прокляттям світу те, що у ньому все має служити 

«нуждам і потребам», на задоволення яких ідуть всі сили і для задоволення яких 

дані обмежені умови – «не більше того, скільки потрібно» [436, с.9; 437, с.236-

237, 470, 491]. Чим складнішою у висхідному ряду тварин стає організація, тим 

більше зростають її потреби й урізноманітнюються засоби для їхнього 

задоволення, а тому ускладнюються шляхи, якими цього можна досягнути, та 

зростає роль випадковості; тим більше акти волі у напрямку такого задоволення 

скеровують зумовлені оточенням мотиви, а не прості подразники [437, с.168, 208, 

233]. Так виникає «середовище мотивів», яке є об’єктивно існуючим «світом як 
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уявленням» [437, с.232]. 

Частиною цього світу є, як ми можемо зрозуміти, позитивне право, під 

впливом якого формуються мотиви задоволення певних людських потреб. На 

думку філософа, право є похідним від неправа та протилежним до нього [детал. 

про поняття неправа див.: 302, с.513-516]. Поняття неправового характеризує 

поняття несправедливості. Її змістом є «ті особливості діяння індивіда, в силу 

яких він так далеко розширює утвердження волі, яка є в його тілі, що воно стає 

запереченням волі, яка є в інших тілах». Відповідно правом є «заперечення 

неправового» – будь-яке діяння, що «не заперечує чужої волі заради 

найсильнішого утвердження власної» [436, с.289]. Таке розуміння права та 

несправедливості має лише моральний сенс, який, як зазначав А. Шопенгауер, є 

єдиним для людини, але не для громадянина [436, с.291]. Отже, діяння може бути 

аморальним і правовим водночас, якщо не буде втручатися у сферу здійснення 

волі іншої людини. Напр., таким діянням є ненадання допомоги особі, яка 

перебуває у небезпечному для життя стані. Проте це діяння має не лише 

морально-правовий, але і, так би мовити, юридичний сенс, бо є криміналізованим 

(ст.136 КК [17]). 

Філософ розглядав людину як «складну, багатогранну, здатну до розвитку, 

сповнену потреб і доступну для незліченних ударів» істоту, що є 

найнужденнішою [436, с.140, 267], а також як animal metaphysicum – метафізичну 

тварину, яка єдина з-поміж тварин має потребу у метафізиці – у знанні, що 

виходить за межі можливого досвіду. Усвідомлення грядущої смерті та 

споглядання страждань дають поштовх до філософського осмислення та 

метафізичної інтерпретації світу, які посилюються успіхами фізики. 

«Провідниками» для задоволення означеної потреби є «жерці» (пропонують 

знання, засноване на вірі) та філософи (генерують знання, заснована на 

переконанні). Відповідно існують два види метафізики: людина шукає 

обґрунтування або за межами себе, або у собі [437, с.132-136, 148]. З огляду на 

вказане можемо стверджувати, що заснована, так би мовити, на пошуку у людині 

потреба в обґрунтуванні правового регулювання як засобу задоволення людських 
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потреб та інтересів також є метафізичною. 

Німецький філософ Ф. Ніцше критикував А. Шопенгауера, зокрема, за його 

власну «метафізичну потребу» у християнському світогляді та за помилкове 

пояснення релігії через означену потребу, а не навпаки [296, с.603; 300, с.604; 301, 

с.256]. Філософ зауважив, що весь світ тлумачить саме людські потреби – «наші 

потяги» [297, с.332], схильності [301, с.277]. Вони можуть бути як причинами, так 

і наслідками виникнення певних явищ, і змушують людину до праці, плодами якої 

задовольняються. А у проміжках, коли всі потреби задоволені, індивідом 

оволодіває нудьга [296, с.612; 301, с.476]. Роздування ж потреб до «космічних і 

метафізичних цінностей» здійснює «стадо», «маса», «суспільство», 

вульгаризуючи життя, щоби людина втратила віру у себе [297, с.48]. Здебільшого 

вона є частиною маси, якою керують, і відчуває потребу у рабстві. Потреба 

підпорядковуватися стала «природженою», як «формальна совість», для багатьох 

людей. Тільки окремі залишаються індивідами, але проти них працюють стадні 

інстинкти та совість [296, с.602; 299, с.316]. 

Мислитель вважав, що людина не перестала бути «поважаючою твариною», 

«недовірливою твариною», «потреба у спілкуванні» якої зумовила розвиток 

свідомості [296, с.667, 675]2. Але зараз людський індивід – це «настільки 

заплутаний клубок, в тому числі і стосовно його правових оцінок, що допускає 

найрізноманітніші тлумачення» [296, с.667; 297, с.477]. Внаслідок впливу моралі 

люди набули нові потреби – потреби у брехні, на яких тримається будь-яка 

цінність [297, с.38]. Тому на службі у держави, маючи хибні знання, людина «іде 

врозріз з її природою» [297, с.463]. Нові ж знання може дати філософія, яка 

ослабить і викорінить вказані потреби [301, с.257]. Свою «місію» Ф. Ніцше бачив 

якраз у тому, щоби переоцінити цінності релігії, моралі, філософії та утвердити 

нові цінності «волі до влади» – «найжахливішої та корінної потреби» [297, с.764]. 

Вона виявляється у різних людей по-різному: у пригнічених і рабів – як прагнення 

до «свободи»; у «породи сильнішої, яка дозріла до влади», – як прагнення до 

 
2 Про «потребу щось сказати один одному» Ф. Енгельс писав як про таку, яка зумовила еволюцію гортані у мавп та 

поступове формування мови [443, с. 489]. 
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переваги, а якщо цього не вдається досягнути, то як воля до «справедливості», 

тобто до рівності прав з іншою, «панівною породою» (боротьба за права); у 

найсильніших, незалежних натур – як «любов до людства», до «народу», до 

Євангелія, до істини, до Бога, як співчуття, «самопожертва» тощо; як прагнення 

захопити, взяти до себе на службу, як «інстинктивне самоототожнення з великим 

квантумом влади» [297, с.491]. 

Філософ виділяв «потребу у праві» як окремий різновид потреб, але вважав, 

що вона існує не у всіх людей, а тільки в активних, сильних, спонтанних і 

агресивних. Тому розглядав право як «боротьбу проти реактивних почуттів, війну 

з ними з боку активних і агресивних сил» [298, с.453]. Іншими словами, потреба у 

праві за Ф. Ніцше є потребою у владі сильних, які можуть протистояти людям 

«ressentiment», керованим мораллю рабів. Право має засновуватися на «владі 

наполягати на своєму» [297, с.107]. Така влада не має допускати «рівних прав», бо 

їх не визнає життя. Надання таких прав – «ворог єства» [297, с.471], «у нас немає 

права ні на життя, ні на працю, ні навіть на «щастя»: в цьому сенсі індивід нічим 

не перевершує найпростішого хробака» [297, с.482]. «Права, які бере на себе 

людина, співвідносяться з обов'язками, які вона на себе покладає, і завданнями, 

виконати які вона відчуває себе в силах. Більшість людей не мають права на 

існування, вони – нещастя для вищих» [297, с.560]. Для піднесення виду 

«людина» потрібна нерівність в правах у сукупності з усім, що «суперечить 

стадним бажанням»: ризиком, твердістю, насильством, почуттям небезпеки на 

вулиці та в серці, скритністю, стоїцизмом, мистецтвом спокуси, «різного роду 

чортівнею». Лише така мораль буде підносити людину, а не підштовхувати її до 

зручностей і посередності [297, с.599]. 

Німецький правознавець, представник соціологічного напрямку в 

юриспруденції Р. фон Єрінг вважав існування людства метою природи. Для цього 

вона потребує збереження та підтримання людського роду, що досягається за 

посередництвом егоїзму. Природа «вербує» людину, зачіпаючи інтереси 

останньої, направляючи її шляхом, що відповідає означеним цілям самої природи, 

завдяки насолоді та стражданням. Людина або хоче отримати перше, або 
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уникнути другого. Для цього вона поєднує власну мету з «чужим інтересом» [193, 

с.27-30]. А право уможливлює таке поєднання. 

«Der Zweck ist der Schöpfer des ganzen Rechts»3, його «творчою силою», бо 

«нема правового положення, яке не було би зобов’язане своїм походженням якій-

небудь цілі… Не правосвідомість створила право; право знає одне джерело 

походження – мету» [193, титул. арк., с.ІІ, VI]. А такою метою є мотив, 

зумовлений потребами й інтересами. Тому у доповіді «Чи є юриспруденція 

наукою?» автор вказував, що кінцевими джерелами права є «людська совість», що 

«знаходиться у кожних людських грудях», і «практична потреба» – «нужда життя 

та практичний розум, який шукав для необхідних цілей правові засоби» [цит. за: 

159, с.68-69]. 

З огляду на наведене право охоплює як його мету – задоволення потреб та 

інтересів, – так і засоби, застосування яких дозволяє досягнути такої мети [189, 

с.11]. Р. фон Єрінг, вважаючи змістом права «життєві умови суспільства» [193, 

с.316], сформулював визначення права і як «сукупність життєвих умов 

суспільства в широкому розумінні, які забезпечені зовнішнім примусом, тобто 

державною владою» [193, с.371], і як «забезпечення життєвих умов суспільства у 

формі примусу» [193, с.321]. Право лише тоді реалізує своє соціальне 

призначення, коли забезпечує задоволення потреб та інтересів. Таке право, як він 

писав у праці «Дух римського права на різних ступенях його розвитку», є «живим 

правом дійсності» [цит. за: 159, с.61]. 

У концепції Р. фон Єрінга причиною того, що правові поняття мають певну 

форму, є те, що «вони лише у цій формі задовольняють потреби життя» [192, 

с.42]. А це можливо тоді, коли норми права відповідають «духу часу», бо у них не 

саме право, а його усвідомлення. Оскільки право пізнається з практичних потреб, 

той, хто формулює норми, повинен мати «дар спостережливості» та володіти 

«талантом відтворенння» за допомогою юридичних засобів людських потреб [192, 

с.24, 29, 36, 38-39]. В іншому разі можливою є ситуація, коли норма буде 

досконалою з погляду юридичної техніки, але неправильно відображатиме 

 
3 «Мета є творцем усього права» (нім.). 
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реальні потреби, які є матеріальним змістом права. Може бути і так, що норма 

відображатиме потреби, але буде недосконалою з логіко-технічного боку. У будь-

якому разі, коли право не забезпечуватиме задоволення життєвих потреб, воно 

буде неправом. Тому норму, яка не застосовується, можна без шкоди для системи 

права вилучити з останньої [159, с.48-50, 54-55, 59, 62]. 

Стосовно інституту прав людини наведене означає, що така система норм 

(якщо вона відображає реальні, практичні потреби й інтереси, які є актуальними 

на час, коли діють відповідні норми) має змістом ці потреби й інтереси, а також 

пропонує людині засоби для реалізації прав задля задоволення відповідних потреб 

й інтересів. З іншого боку, саме по собі встановлення норм зазначеного інституту 

та їхнє застосування виступає засобом пізнання мети права та його реалізацією 

відповідно. 

Р. фон Єрінг розумів право в об’єктивному та суб’єктивному значеннях 

[детал. про категорії об’єктивного та суб’єктивного у праві див.: 234, с.530-534]. 

У першому право є «сукупністю чинних правових положень, законом 

установлений порядок життя», а у суб’єктивному право – це «застосування 

абстрактного правила до конкретного правового становища особи» [189, с.144; 

192, с.28]; це юридично захищений інтерес, який є «передумовою справжньої 

волі, не метою, а засобом» [цит. за: 159, с.167]. Такий інтерес є і в людей з 

дефектами волі (душевнохворі, малолітні тощо) [159, с.168; 160, с.3]. Фактично 

Р. фон Єрінг сформулював бачення юридично захищеного інтересу як засобу 

реалізації власного інтересу людини. Це зумовлено тим, що «інтересам особи, 

наділеної правами на збереження її права, протистоятиме інтерес іншого, хто 

зневажатиме право першого» [178, с.17]. Суб’єктивне право засноване на 

задоволенні потреб та реалізації інтересів, «інтерес є практичним ядром права у 

суб’єктивному значенні» [178, с.42]. У цьому сенсі права – це юридично захищені 

інтереси, а без права людина «опускається на рівень тварини» [189, с.25]. А за 

право вона повинна боротися, бо «будь-яке право у світі має бути здобуте 
 

4 Переклад цих фрагментів українською мовою за 18-им виданням праці Р. фон Єрінга «Боротьба за право» дещо 

відрізняється: «Право у об’єктивному значенні є втіленням правових принципів, які діють у державі; законний 

порядок життя; право в суб’єктивному значенні – конкретне втілення абстрактних правил у суб’єкті права» [178, 

с.8-9]. 
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боротьбою» [189, с.12]; «мета права – мир, а засіб його досягнення – боротьба» 

[178, с.6]. Проте така боротьба не тотожна тій, про яку писав, для прикладу, 

К. Маркс. Для Р. фон Єрінга причина боротьби за право – це зв’язок права з 

конкретними інтересами людей. Тому така боротьба – це «історичний рух права», 

що включає і дії, спрямовані на його появу, і «безперервна робота», реалізація 

права у щоденному житті, і вчинення дій «для здійснення правової ідеї на землі», 

дій, спрямованих на захист порушеного права. Означена боротьба є обов’язком 

кожного правоволодільця щодо самого себе, а також щодо суспільства [159, с.72; 

189, с.12, 14, 16-17, 20, 24, 41-45]. 

 

2.3. Новітня політико-правова думка 

На американському континенті продовжувачем соціологічної традиції, в 

якій потреби й інтереси виступають критерієм оцінки об’єктивності права [139, 

с.8-9], був декан і професор Гарвардської школи права Р. Паунд. Він визначив 

інтереси як «вимоги чи бажання, які людина або самостійно, або за посередництва 

певних об’єднань людей, або у суспільних відносинах намагається задовольнити» 

[цит за: 116, с.48]. Вважав, що «суб'єктивне право людини формується шляхом 

визнання тих реально існуючих інтересів, які будуть оцінені як розумні» [цит за: 

116, с.18]. Тобто, право охороняє не всі інтереси [протилежний підхід див.: 290, 

с.195]. До визнаних автор відносив такі різновиди: індивідуальні (інтереси 

людини, інтереси сімейних відносин й інтереси матеріальних відносин); публічні 

(інтереси держави як гаранта суспільних інтересів); суспільні (інтереси загальної 

безпеки, інтереси безпеки соціальних інститутів, інтерес загальної моралі, інтерес 

захисту суспільних ресурсів від марнотратства, інтерес загального прогресу та 

інтерес у моральному та соціальному житті людини). Розмежування цих 

різновидів інтересів проводиться так, аби їх можна було збалансувати між собою 

[116, с.18-21; 460, p.142-145]. 

Право людини є у концепції Р. Паунда «розумним очікуванням», яке індивід 

може мати, виходячи з його досвіду, або ґрунтуючись на досягненнях 

цивілізованого суспільства чи його моралі. І право у суб’єктивному сенсі виникає 
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майже завжди внаслідок визнання «розумних очікувань» або того, що 

сприймається як такі [116, с.41]. 

Поряд із релігією та мораллю, сім’єю, вихованням й освітою у сучасному 

світі, на думку Р. Паунда, основним засобом соціального контролю виступає 

право. Воно може ефективно виконувати цю функцію тільки тоді, якщо у ньому 

присутні два елементи: імперативний і традиційний. Перший є результатом 

роботи законодавця, а другий – результат досвіду [116, с.29-31]. 

Цікаві судження щодо людини та її потреб як джерела права висловив на 

початку XX століття професор Львівського університету, академік Всеукраїнської 

академії наук С. Дністрянський [детал. див.: 410, с.232-233]. Він охарактеризував 

потреби як відчуття нестачі, отримане в боротьбі за її усунення. Аналогічно, як і 

Р. фон Єрінг, вважав, що право, насамперед приватне, «стоїть» на людських 

потребах, «служить цілям їхнього задоволення», а завданням законодавця є 

пізнання цих потреб і скерування державного апарату для їхнього «збереження». 

Вчений поділяв потреби на «зверхні», тобто зовнішні (ставлення людини до 

зовнішнього світу) та внутрішні (задовольняються «силою психічного процесу 

всередині людини») і стверджував, що право пов’язане з обома цими видами [176, 

с.3, 6]. Також класифікував потреби за інтенсивністю, внутрішньою силою – на 

неминучі («конечні»), належні («приличні») та надмірні («збиткові») і за 

предметом – на публічні (суспільні) й індивідуальні. Продемонстрував прояви 

всіх цих видів потреб в австрійському законодавстві [176, с.4]. 

Засобами задоволення потреб С. Дністрянський вважав блага («добрá»), які 

поділяв на внутрішні (особистісні) та зовнішні. Внутрішні («особові») блага 

«існують в самій людині» (здоров’я, сила, здібності, знання), а зовнішні 

(«зверхні») – поза нею (органічні та неорганічні витвори природи, праця інших 

людей), тобто у «світі речей», які знаходяться «поза особою як предметом права». 

На відміну від зовнішніх благ, які виражені у багатьох інститутах права і до яких 

воно зводиться, внутрішніми благами право «займається» тільки як виняток. 

Зовнішні поділяються на матеріальні та нематеріальні. Перші блага «охоплюють 

все, що наука природи називає “тілом”» (речі); до других належать особисті 
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послуги, а також правові блага, що полягають у безпосередніх й опосередкованих 

правових відношеннях осіб і речей [176, c.4-6].  

Як відзначається у вітчизняній науковій літературі, новітня соціальна і 

правова філософія розвиваються під знаком кризи класичного раціоналізму, яка 

позначилася на вивченні взаємовпливів людських потреб й інтересів, прав 

людини та позитивного права [325, c.118]. Юридична наука радянського періоду, 

як відомо, обґрунтовувала класову спрямованість права. Тому юриспруденція 

того часу в цілому може бути, хоч і з деякою умовністю, охарактеризована як 

юриспруденція інтересів. У цей період дослідження певних аспектів означеного 

взаємовпливу провели, зокрема, М. Барінов, А. Екімов, А. Здравомислов, 

П. Недбайло, П. Рабінович, М. Тараткевич, І. Щипанов. 

Соціолог, професор А. Здравомислов характеризував всесвітню історію як 

історію розвитку потреб людини і способів їхнього задоволення [184, c.24]. 

Вважав потребу властивістю усього живого, що виражає першопочаткову форму 

його активного, вибіркового ставлення до умов зовнішнього середовища. Саме 

динамічні, взаємозамінні, циклічні потреби, що є виразниками необхідності, вся 

їхня система роблять організм суб’єктом дії. Вони є як внутрішнім стимулом 

життєдіяльності, так і зовнішнім ставленням організму до його буття [184, c.13-

14, 15]. 

Філософ І. Щипанов розглядав потреби як «суперечливий стан суб’єкта, 

сформований суперечністю між суб’єктом і навколишнім світом». Крім такої 

суперечності, потреби, на думку автора, характеризують стійкість, етапи 

формування, усвідомлення та задоволення, а також необхідність останнього [440, 

с.132]. 

Білоруський учений М. Тараткевич розмежовував нужди та потреби, 

зазначаючи, що другі, на відміну від перших, не запрограмовані в генетичному 

коді, а формуються прижиттєво під впливом суспільного середовища [405, c.13]. 

А оскільки відносини у ньому врегульовані, зокрема, нормами позитивного права, 

то закономірно те, що останнє є одним із чинників, які зумовлюють формування у 

людини потреб. 
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Професор Львівського університету П. Недбайло вважав, що в одних і тих 

самих суспільних відносинах люди можуть задовольняти різні практичні потреби. 

Цьому, зокрема, сприяють соціальні норми – правила загального характеру, які 

відображають потреби суспільного життя та мають керівне значення для 

практичної діяльності людей [292, с.5, 23]. Тому і юридичні норми як різновид 

норм соціальних теж відображають такі потреби, задовольнити які можна в 

урегульованих суспільних відносинах. Крім того, вчений приділяв увагу єдності 

змісту та форми, пишучи про важливість відображення в юридичних нормах такої 

волі панівного класу, яка відповідає потребам суспільного розвитку. Саме ці 

об’єктивні потреби зумовлюють наявність і необхідність правових норм, які теж 

становлять «життєву потребу та необхідність панівного класу для досягнення 

його економічних цілей» [292, с.50, 51, 88].  

Проблематику «багатопорядкової сутності права» з позиції інтересів 

розробляв професор А. Екімов. Вихідною категорією для нього була соціально-

психологічна воля пануючого класу. Вона, на його думку, більш-менш адекватно 

відображає інтереси, але вивчення сутності права не обмежується аналізом такої 

волі, а вимагає також дослідження відповідних інтересів. Закріплена у законі воля 

пануючого класу, яка включає мету, що відображає інтереси, становить сутність 

права першого порядку, інтереси того ж класу – сутність другого порядку. З-

поміж останніх А. Екімов дослідив економічні, політичні та духовні, що 

відображені у праві. Економічні та духовні інтереси, як вважав автор, перш ніж 

знайти вираження у праві, мають пройти через фільтр політичних інтересів, 

оскільки лише як політичні інтереси вони представлені у праві та характеризують 

зміст закріпленої в ньому волі [442, c.16-19]. 

Професор М. Барінов дійшов висновку, що конструкція майнових потреб 

дозволяє подивитись на проблему задоволення потреб громадян у більш 

широкому плані, а не тільки крізь призму майнових відносин, які виступають 

об’єктом цивільного права. Тому категорію потреб треба розглядати на рівні 

загальної теорії права як один із елементів механізму реалізації правових норм 

[128, c.98]. 
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Саме у загальній теорії права помітний внесок у розроблення проблеми 

значення правового регулювання для задоволення потреб зробив професор 

П. Рабінович. Він, зокрема, першим увів у науковий обіг терміно-поняття 

«потребовий підхід» як ідею про те, що сутність соціальних явищ становлять ті їх 

корисні характеристики, які можуть бути використані людиною та суспільством 

для задоволення їхніх потреб й інтересів. Поступово автор конкретизував це 

визначення та застосував його до виявлення сутності праворозуміння – 

відображення у людській свідомості тих властивостей «правоявищ», які є 

корисними для задоволення потреб та інтересів людини чи суспільства [352, c.8-

13]. 

Виходячи з означеного підходу, П. Рабінович запропонував дефініцію 

поняття прав людини як певних можливостей людини, котрі необхідні для 

задоволення біологічних та соціальних потреб її існування і розвитку в 

конкретно-історичних умовах, об’єктивно зумовлюються досягнутим рівнем 

розвитку суспільства та забезпечені обов’язками інших суб’єктів [366, c.18; 367, 

c. 387, 388]. У цьому сенсі права людини опосередковують задоволення потреб їх 

носія відповідно до рівня розвитку, насамперед, того суспільства, в якому ці 

потреби сформувалися, чи в якому означений суб’єкт має намір їх задовольнити. 

Саме тому правам людини вважають співмірними з її потребами чи ототожнюють 

з останніми [див.: 214, c.43; 426, c.218]. 

Наведені й інші, так би мовити, правопотребові положення П. Рабінович 

оприлюднював, починаючи з 1985 року [194, с.4-9; 352, с.IV-VI, 8-37, 58-122; 354, 

с.8-20; 356, с.14-24; 357, с.11-21; 360, с.14-22; 361, с.161-165; 362, с.13-21; 363, с.3-

12; 366, с.10, 12-14, 17-24, 48, 53-55, 59-60, 126, 146-147, 156, 158, 164, 202-204, 

216-217; 367, с.10-16; 369, с.18-23; 371, с.3-10]. Його ідеї щодо застосування 

потребового підходу, які С. Максимов відніс до соціологічного напрямку в 

українській загальнотеоретичній юридичній науці [238, с.592], розвинули чи 

послуговувалися ними доценти В. Бігун [див.: 133, с.37], Р. Гаврилюк [147, с.5-

15], Д. Гудима [166, с.9-13; 167, с.46, 214], Ю. Лобода [231, с.8, 10, 12-13], 

О. Панкевич [322, с.24-26], А. Рабінович [353, с.11-14], професор С. Рабінович 
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[347, с.224-229] та ін. Так, Р. Гаврилюк вважає, що право – це заснований на 

свободі волевиявлення спосіб нормативного існування індивіда в соціумі із 

задоволення його особистих (приватних) і загальних (публічних) потреб на 

засадах свободи, рівності та справедливості [146, c.747]. 

О. Панкевич застосував потребовий підхід для встановлення сутності 

соціальної держави, а також для визначення поняття соціального права, його 

предмета, методу та статусу у системі позитивного права [322, с.91, 93, 103, 146]. 

Д. Гудима оперує терміном «потреба» для розкриття змісту поняття 

«сутність права», для визначення потребового дослідницького підходу як 

різновиду підходу антропологічного та стверджує, що «право об’єктивно 

покликане сприяти задоволенню людських потреб» [167, с.8, 46, 87, 99]. Близьку 

за змістом ідею сформулював Г. Чернобель, вказавши, що центральний 

функціональний зміст права як нормативного регулятора полягає в його 

призначенні бути мірилом соціальних благ [429, c.84]. 

А. Рабінович зауважила, що для використання потребового підходу мають 

бути забезпечені, принаймні, дві передумови: 1) слід осягнути загальне розуміння 

потреб суб’єктів, а також виокремити основні різновиди цих потреб через їх 

класифікацію; 2) мають бути здобуті змістовні знання загальносоціальних, 

групових та індивідуальних потреб у тому соціумі, в якому сформувався й існує 

досліджуваний феномен. Згідно з означеним підходом соціальна сутність прав 

людини полягає у визнанні можливості задоволення її потреб. І таку сутність, на 

думку автора, найбільш рельєфно демонструє блок споживчих прав [353, с.12, 14]. 

У західній науковій літературі набула певного поширення доктрина 

невід’ємних прав людини, представники якої обґрунтовують права людини, 

виходячи з парадигми егалітаризму та справедливості, в основі якої лежить 

пояснення всіх прав людини як її моральних прав. Згідно з нею, підлягають 

необхідному захисту основні потреби людини й інтереси, що забезпечують її 

буття як людини. Базисний характер цих потреб ніби зумовлює те, що у людини 

на цій підставі з’являється право на хоча би певний мінімум забезпечення її 

потреб, іншими словами, «право на право» [325, c.117]. Так, німецький філософ 
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О. Гьоффе зауважив, що для виконання завдання легітимації права необхідно 

показати, що існують суб’єктивні вимоги, іншими словами, суб’єктивні потреби 

визнання відповідних інтересів іншого [див.: 325, c.119]. Вказаний автор 

стверджував, що право «дає можливість панування над небезпечною 

суб’єктивністю завдяки його примусовому характеру, що забезпечує виконання 

ним функцій регулювання і запобігання конфліктам» [цит. за: 186, c.176]. Про те, 

що «безпосереднє чи опосередковане врахування життєвих потреб інших людей» 

необхідне для обґрунтування людських прав писав і швейцарський професор 

Р. Фербер [цит. за: 325, c.118]. 

Норвезький соціолог Й. В. Ґалтунґ у розділі «Права людини та людські 

потреби» («Human Rights and Human Needs») книги «Права людини в іншому 

ключі» виклав уявлення про загальний зв’язок між правами людини і людськими 

потребами [453]. Він зробив висновок, що у поточній ситуації є потреби, які 

мають аналоги прав, але є також потреби, які не мають таких аналогів, що 

зумовлює ідею розширення концепції прав людини. Поза тим існують права, які 

не мають аналогів потреб, що спричинює появу певних ідей, які лежать в основі 

створення прав людини. Також зазначав, що одна ідентифікована потреба може 

бути задоволена (повністю або частково) через імплементацію кількох прав. 

Аналогічно одне право може бути інструментом задоволення декількох потреб 

[453, p.82, 90]. 

Викладене у цьому підрозділі, як видається. дозволяє констатувати, що з 

розвитком цивілізації людина дедалі більше пізнавала її потреби, їхній зміст, види 

та значення для власного існування і розвитку. Внаслідок такого пізнання, 

зацікавлення проблематикою взаємовпливів людських потреб й інтересів та 

позитивно-правового регулювання наука (у т. ч. загальнотеоретичне 

правознавство) змогла виявити у людини специфічні потреби у праві (правові 

потреби), про які мова йтиме далі [див. також: 261, c.20-23; 262, р.19-21; 275, 

c.182-191; 276, c.66-68; 278, c.32-36; 285, p.15-17; 459, p.70-72]. 
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Висновки до Розділу 2 

1. Аналіз історії політико-правової думки дозволив виявити, що 

проблематика потреб й інтересів відображувалася у ній у різні періоди по-

різному. Античні мислителі, розглядаючи потреби людини, з одного боку, як 

зумовлені її природою нужди, а з іншого, – як детермінанти людської діяльності, 

визначили потреби у державі та законах. У філософії Середньовіччя 

обґрунтування подвійної природи людини – душевної та тілесної – стало 

визначальним і для тлумачення її духовних та матеріальних потреб відповідно, а 

також для обґрунтування можливості задоволення других за умови, якщо 

задоволені перші. 

2. В епоху Нового часу з розвитком матеріалістичних ідей потреби людей і 

потреби держави були протиставлені. Запанувала думка про те, що суспільство 

загалом і всі його інститути (відповідно держава та право також) є наслідками 

існування людських потреб (інтересів). Останні розглядалися як природні явища, 

що породжують взаємні обов’язки, а також свободи людей. До встановлення 

зв’язку між позитивним правом і забезпеченням задоволення людських потреб 

доклали зусиль, зокрема, представники німецької класичної філософії. Такий 

зв’язок інтерпретувався як наслідок узгодження вияву волі однієї людини з 

виявом волі іншої.  

Поглиблення уявлень про значимість задоволення потреб (інтересів) для 

суспільного розвитку відбулося під впливом ідей лібералізму (зокрема про 

підпорядкування мети держави ідеям задоволення потреб людини та її щастя і про 

потребу у безпеці як основу невідчужуваних людських прав), утопічного 

соціалізму (про ідеальний суспільний устрій, побудований відповідно до потреб 

людини) й історичного матеріалізму (про детермінуючу роль насамперед 

матеріальних потреб у будь-якій людській діяльності загалом і у формуванні та 

функціонуванні права зокрема). 

У концепціях волюнтаризму існування всіх явищ підпорядковане меті 

задоволення людських потреб, а таке задоволення можливе лише як акт вияву 

волі. Цей акт однієї людини, якщо він не заперечує аналогічний акт іншої, є 
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правом. Потреба у праві розглядається як така, яка існує не у всіх людей, а лише у 

тих, які здатні встановлювати їхню владу над іншими. 

Представники соціологічного напряму в юриспруденції розвинули ідею про 

те, що призначенням права є забезпечення задоволення людських потреб та 

інтересів, проте не всіх, а лише тих, які можуть бути визнані як розумні. 

3. У радянський період пізнання потреб й інтересів було підпорядковане 

ідеям історичного матеріалізму. Таке пізнання відбувалося у різних галузях знань, 

зокрема і в юриспруденції, у методології якої поступово завойовував позиції 

потребовий дослідницький підхід. 

Починаючи з другої половини XX ст., основні теорії потреб й інтересів та їх 

взаємозв’язку з позитивним правом та правами людини зводяться до того, що: 

а) потреби (інтереси) пов’язують людей зі світом суспільних відносин, поза якими 

їхні потреби (інтереси) не можуть бути задоволені; б) більшість таких відносин 

врегульовуються позитивним правом, яке слугує одним із засобів задоволення 

відповідних потреб (інтересів); в) позитивне право, крім того, що є інструментом 

задоволення людських потреб (інтересів), забезпечує та сприяє їх формуванню і 

розвитку. Проте таким правом регламентуються засоби і способи задоволення не 

усіх потреб (інтересів), а лише основних (фундаментальних), значна частина яких 

втілюється в основоположних правах і свободах людини. 
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РОЗДІЛ 3. 

ПРАВОВІ ПОТРЕБИ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЇ 

 

3.1. Загальне поняття правових потреб 

Як і інші потреби, правові потреби, з одного боку, є рушіями історії, а з 

іншої, – її породженням. Цей термін, як зазначалося у підрозділі 2.2, чи не вперше 

використаний у праці І. Канта «Суперечка факультетів» [208, с.107; 209, с.212, 

213]. Певні види правових потреб виділяв Г. В. Ф. Геґель, пишучи про потреби у 

нормативних приписах і законах [151, с.109, 278, 385]. Організація правового 

життя у багатьох аспектах залежить від задоволення таких потреб, а вони, у свою 

чергу, значно зумовлюються попереднім і сьогоднішнім розвитком суспільства. 

Тож, перед тим, як визначити, які потреби, на нашу думку, є правовими, 

слід відповісти на питання про те, які ж із соціальних явищ належать саме до 

правових? Відповідь на таке питання, як вказує П. Рабінович, залежить від 

загального розуміння терміно-поняття «право». А воно ніколи не було, не є, та, як 

видається, й у майбутньому не буде змістовно уніфікованим, односмисловим, 

неплюралістичним [369, c.20]. 

Як відомо, найперший поділ праворозуміння полягає у тому, що у ньому 

розрізняють позитивістське (позитивне), з одного боку, та непозитивістське 

(непозитивне, або т. зв. природне) право, з іншого [детал. про позитивне та 

природне право див.: 373, c.685-690]. Проте для цілей цього дослідження, як 

зазначено у підрозділі 1.2, терміно-поняття «право» і похідні від нього 

прикметники використовуватимуться суто у позитивістському розумінні. 

П. Рабінович спробував інтерпретувати феномен правових потреб стосовно 

кожного з двох найбільш поширених різновидів позитивістського праворозуміння 

– соціологічного та легістського [детал. про правовий позитивізм див.: 237, c.669-

673]. Так, з позицій соціологічно-позитивістського праворозуміння (зокрема, т. зв. 

соціально-природного), професор визначив правову потребу як потребу людини 

чи групи людей у наявності та використанні певних соціальних умов, 

можливостей і засобів для забезпечення здійснення її основоположних прав і 
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свобод. Тому задоволення таких потреб слугує, на думку вченого, передумовою 

реалізації відповідних базових (матеріальних, соціальних, духовних тощо) потреб 

їх носія, адже, не реалізувавши таку правову потребу, неможливо здійснити й 

відповідне «природне» людське право. Отож, з огляду на це, він відзначив, що 

правова потреба має інструментальне, так би мовити, «засобове» призначення 

[369, c.21]. 

Оскільки особливу роль серед соціальних можливостей і засобів, як 

наголосив правознавець, відіграють явища державно-юридичні, то з позицій 

легістсько-позитивістського праворозуміння правовою потребою людини чи 

групи людей є «потреба у наявності та використанні певних державно-юридичних 

засобів для забезпечення здійснення її прав і свобод» [369, c.21]. Такі засоби, 

кожен з яких може бути предметом відповідних правових потреб, 

аналізуватимуться нижче. 

Задоволення саме легістсько-позитивістських людських потреб, стверджує 

вчений, теж слугує однією з необхідних передумов наступного задоволення 

базових, неюридичних за змістом, потреб, добре відомих, зокрема, завдяки 

«піраміді» потреб А. Г. Маслоу, про яку ми вже писали вище. Тобто у 

зазначеному сенсі правові потреби, на думку професора, – це потреби в 

ефективних державно-юридичних гарантіях (засобах, важелях, інструментах) 

здійснення прав і свобод людей чи їхніх груп [369, c.21; див. також: 424, с.53-56]. 

Отож, виходячи з усього сказаного вище й опираючись на легістсько-

позитивістське праворозуміння, пропонуємо розуміти поняття «правові потреби» 

як потреби людей у якісному й ефективному позитивному правовому регулюванні, 

а також у юридичній допомозі. 

У науковій і навчальній літературі, про що ми зазначали у підрозділі 1.2, 

правовим регулюванням вважають «здійснюваний державою за посередництвом 

усіх юридичних засобів владно-регулятивний вплив на суспільні відносини» [366, 

с.29], їх упорядкування «з метою забезпечення певної сукупності соціальних 

інтересів, що вимагають правового гарантування» [181, с.194-195]. Сукупність 

цих засобів становить механізм, що включає: юридичну правосуб’єктність 
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(правоздатність та дієздатність); юридичні норми (вміщені чи у нормативно-

правових актах, чи у нормативно-правових договорах, чи у судово-прецедентних 

рішеннях тощо); правовідносини; суб’єктивні юридичні права; юридичні 

обов’язки; юридичні факти як підстави виникнення, зміни чи припинення таких 

прав, обов’язків і відносин (зокрема такі юридичні факти, як правовстановлюючі, 

правоконстатувальні, правовідновлювальні, правозмінні, або ж правоприпиняльні 

індивідуальні юридичні акти); правопорядок, законність [див. також ін. підхід до 

виділення елементів механізму правового регулювання: 145, с.283]. 

Отож, стисло охарактеризуємо роль (можливості) деяких елементів (засобів) 

механізму правового регулювання у задоволенні правових потреб людини, а 

також такі потреби у вказаних засобах: 

 потреба у правосуб’єктності зумовлена тим, що ні фізична, ні юридична 

особа, ні інший суб’єкт права не можуть існувати й діяти у правовідносинах 

без визнання за ними цієї властивості. Саме правосуб'єктність дозволяє 

суб’єктові права мати та використовувати ті юридичні засоби (суб’єктивні 

юридичні права та юридичні обов’язки), що дозволяють задовольнити інші 

потреби й інтереси. А таке задоволення відбувається у врегульованих нормами 

права відносинах, у вступі до яких суб’єкт теж має потребу; 

 потреба у суб’єктивних юридичних правах спричинена тим, що кожній людині 

необхідна правова визначеність її дій, розуміння їх можливої оцінки з боку 

держави й інших суб’єктів права як правомірних. Ці права слугують, так би 

мовити, ключем, «наданим» державою для здійснення діяльності зі здобуття, 

споживання та використання певних життєво необхідних благ – об’єктів 

правовідносин. А оскільки в людини виникає інтерес у таких благах, то 

об’єктивним є і виникнення потреби у суб’єктивному юридичному праві, без 

якого ці блага неможливо правомірно здобути, спожити чи використати 

(напр., для задоволення потреби у соціальному забезпечення на випадок 

втрати працездатності, годувальника чи у старості необхідним є гарантування 

державою відповідної юридичної можливості); 
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 потреба в юридичних обов’язках є наслідком того, що людина живе у 

суспільстві, в якому і засобами якого вона задовольняє її потреби та реалізовує 

інтереси. Живучи у соціумі, людина потребує ті юридичні обов’язки, 

виконання нею яких, з одного боку, зможе забезпечити їй доступ до певних 

суспільних благ (напр., внаслідок сплати податків, незаподіяння шкоди 

культурній спадщині), а з іншого, – гарантуватиме, що такі самі обов’язки 

виконає щодо неї інший суб’єкт, коли вона реалізовуватиме її суб’єктивне 

право (для прикладу, потреба для себе в обов’язку не допускати катування 

іншої людини може бути зумовлена тим, що, маючи суб’єктивне юридичне 

право на повагу до гідності, людина розраховує на те, що стосовно неї 

відповідний обов’язок теж будуть виконувати); 

 потреба в юридичних нормах, зокрема у закріплених у нормативно-правових 

актах, виникає внаслідок того, що вони юридично закріплюють суб’єктивні 

юридичні права та юридичні обов’язки і гарантують їх реалізацію в 

об’єктивованій зовнішній формі, що сприяє забезпеченню правової 

визначеності у регулюванні суспільних відносин [детал. про принцип правової 

визначеності див.: 434, c.616-619]; 

 потреба в юридичних фактах пояснюється тим, що саме вони є підставою для 

виникнення, зміни чи припинення правовідносин, відповідно – для 

виникнення, зміни чи припинення суб’єктивних юридичних прав і юридичних 

обов’язків у конкретних правовідносинах. Окрім цього, юридичні факти є 

своєрідним засобом трансформування правосуб’єктності особи у її 

суб’єктивне право, а також становлять необхідну ланку у переході від 

державного нормативного регулювання суспільних відносин до регулювання 

індивідуально-правового; 

 потреба у законності обґрунтовується тим, що остання є умовою виникнення 

та функціонування правопорядку, в якому теж є потреба для впорядкованості 

суспільних відносин, попередження хаосу та свавілля у суспільстві. Людина 

потребує законності як у матеріальних, так і у формальних аспектах [детал. 

див.: 380, с.106]. «Законність, – писав П. Рабінович, – виступає своєрідним 
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індикатором розвитку культури всього суспільства …», вона «переконливо 

демонструє, наскільки широко утвердились «культурні форми спілкування» 

[351, c.118]; 

 потреба у правопорядку зумовлена природним, об’єктивним прагненням 

людини до впорядкованості відносин, в яких вона бере участь, до стабільності 

цих відносин і безпеки, захисту їхніх учасників, починаючи з відносин 

міжособистісного характеру та завершуючи відносинами, в яких беруть участь 

великі соціальні групи, держави та міжнародні організації. 

Зрештою, потреба у юридичному регулюванні – це завжди потреба у такому 

регулюванні, що характеризується якістю. Ця характеристика відображається 

насамперед такими показниками: 

 цінність юридичного регулювання. Вона полягає в його позитивній значимості 

для задоволення потреб існування та розвитку людини, соціальних спільнот, 

об’єднань, усього суспільства; 

 економність юридичного регулювання. Характеризується обсягом соціальних 

витрат, потрібних для досягнення його мети; 

 ефективність юридичного регулювання. Визначається співвідношенням 

реальних результатів здійснення цього регулювання з його метою [366, с.202]. 

Крім потреби у якісному й ефективному правовому регулюванні, поняття 

правових потреб охоплює і потребу у правовій допомозі. Остання зумовлюється 

необхідністю забезпечення правомірної, компетентної, дійсної реалізації прав і 

свобод людини, їх захисту та відновлення у разі порушення. Ця правова потреба 

має подвійну природу. З одного боку, її задоволення часто є потрібним для того, 

щоби у конкретних суспільних відносинах механізм правового регулювання був 

ефективним. Тобто задоволення цієї потреби виступає гарантією задоволення 

деяких інших правових потреб, як-от потреби у захисті права власності. З іншого 

боку, потреба у правовій допомозі є тотожною потребі в одному з елементів 

механізму правового регулювання – потребі у суб’єктивному юридичному праві 

на правову допомогу [269, c.11-13; 270, c.66-68; 271, c.81-84; 281, c.39-41; 286, 

c.11-14; 455, c.27-32; 457, c.6-8]. 
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3.2. Специфічні класифікації правових потреб 

Наведена у підрозділі 1.2 загальна класифікація людських потреб в 

основному може бути поширена і на потреби правові. Зокрема, можна 

розмежувати правові потреби за такими критеріями, як: кількісний склад їх 

суб’єкта (носія); сфери людської діяльності; тривалість; рівень (ступінь) 

задоволення; галузева приналежність відповідних юридичних норм; юридичний 

статус носія; суб’єкт задоволення правових потреб; характер участі суб’єкта-носія 

у такому задоволенні. Крім того, правові потреби в якісному й ефективному 

правовому регулюванні та в юридичній допомозі можна класифікувати і за 

іншими, специфічними для них, критеріями. 

Розглянемо спершу загальну класифікацію правових потреб:  

 За кількісним складом їхніх носіїв: 

1) індивідуальні (напр., потреба особи звернутися до суду з позовом про 

відшкодування шкоди, завданої знищенням її майна); 

2) колективні (потреби групи осіб у створенні громадського об’єднання 

політичної партії тощо); 

3) індивідуально-колективні чи «змішані», тобто такі, які можуть бути як 

індивідуальними, так і колективними (зокрема, потреби у скеруванні звернень до 

органів державної влади чи місцевого самоврядування). 

Зауважимо, що актуальність знаходження оптимального балансу між 

індивідуальними та колективними правовими потребами, які задовольняються, 

зокрема через реалізацію відповідних прав, суттєво підвищилася. На це вплинули, 

насамперед, світові глобалізаційні процеси та міграційна криза, що мала місце в 

Європі упродовж останніх декількох років [323, с.161-162; 409, с.605-606]. Зміни 

відбулися і у сприйнятті співвідношення індивідуальних та колективних потреб в 

американській соціологічній юриспруденції: починаючи з другої половини 

ХХ ст., для неї, як пише Г. Вдовина, характерно те, що для задоволення тієї чи 

іншої потреби недостатньо лише підрахунку кількості її носіїв; необхідно також 

прораховувати потенційні наслідки задоволення відповідної потреби для 
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суспільства в цілому й окремих осіб, зокрема і для незацікавленої меншості [139, 

с.9]. 

 За сферами життєдіяльності людини:  

1) особистісні (потреби у житті, повазі до гідності, честі, у свободі від 

рабства, голоду, у вільному пересуванні, у вступі в шлюб і у заснуванні сім’ї, у 

повазі до приватного та сімейного життя, житла, таємниці кореспонденції тощо); 

2) економічні (зокрема потреби у державних гарантіях права власності на 

засоби виробництва, здійснення підприємницької діяльності, працевлаштування); 

3) політичні (потреби в отриманні громадянства, гарантуванні державою 

неможливості його позбавлення та вислання за її межі, у створенні державою 

ефективних механізмів реалізації та захисту прав і свобод тощо); 

4) у сфері соціального захисту (потреби у створенні системи соціального 

страхування, в особливому захисті жінки у випадку народження дитини, на 

соціальне забезпечення у старості, на випадок безробіття тощо); 

5) культурно-духовні (для прикладу, потреби у державних гарантіях 

свободи літературної, художньої, наукової та технічної творчості, збереженні 

історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, у 

вжитті державою заходів для повернення культурних цінностей, які знаходяться 

за її межами, в організації державою музейного фонду та у наданні доступу до 

ознайомлення з його надбаннями). 

 За тривалістю: 

1) постійні (зокрема, потреби у нормативно-правовому врегулюванні 

певних суспільних відносин за посередництвом держави); 

2) тимчасові (напр., потреби в отриманні різних видів правової допомоги). 

 За рівнем (ступенем) задоволення:  

1) повно, частково задоволені чи взагалі незадоволені;  

2) якісно чи неякісно задоволені;  

3) своєчасно чи невчасно задоволені.  
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 За юридично-галузевою ознакою: 

1) конституційні (напр., потреби брати участь в управлінні державними 

справами, бути обраним до органів влади, у визнанні певних актів такими, що не 

відповідають конституції держави); 

2) цивільні (потреби у вступі в договірні відносини певного виду, в 

отриманні відшкодування моральної шкоди тощо). Зауважимо, що російський 

дослідник, професор М. Барінов визначив такі характерні риси майнових потреб, 

які задовольняються насамперед цивільно-правовим регулюванням: вони завжди є 

необхідністю у чому-небудь; проявляються завше як об’єктивна необхідність; є 

чинником формування правової системи держави. Задоволення таких потреб 

вимагає забезпечення такими правовими засобами, як правосуб’єктність, 

реалізація та захист майнових прав, інститути представництва, позовної давності, 

права власності, договори, послуги тощо [128, c.98]; 

3) сімейні (зокрема, потреби в усиновленні дітей, в отриманні аліментів на 

утримання дітей або батьків); 

4) адміністративні (потреби в отриманні реєстраційних, довідкових й інших 

адміністративних послуг та ін.); 

5) кримінальні (для прикладу, потреби у притягненні до кримінальної 

відповідальності та у призначенні покарання за вчинені злочини); 

6) фінансові (потреби у сплаті податків, зокрема на утримання органів 

влади, що забезпечують громадський порядок і безпеку, тощо);  

7) кримінально-процесуальні (потреби у проведенні своєчасного й 

ефективного досудового розслідування за кожним фактом виявлення ознак 

злочину, у справедливому судовому розгляді кримінальних справ та ін.); 

8) цивільно-процесуальні (потреби у визнанні судом особи недієздатною чи 

обмежено дієздатною, у встановленні фактів, що мають юридичне значення, у 

справедливому судовому розгляді цивільних справ тощо); 

9) інші (кожна галузь права, тобто система норм, об'єднаних спільним 

предметом і методом правового регулювання, формується навколо певного виду 

потреб, для задоволення яких фізичні та юридичні особи вступають між собою у 
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суспільні відносини). 

 За юридичним статусом носія: 

1) правові потреби громадян (потреби обирати представників до органів 

державної влади (главу держави, членів парламенту), у вирішенні на референдумі 

питань загальнодержавного значення тощо), іноземців та осіб без громадянства 

(напр., потреби в отриманні візи на в’їзд до іншої держави, у провадженні 

підприємницької діяльності за межами держави громадянства чи держави 

походження, в отриманні посвідки на тимчасове чи постійне проживання, в 

отриманні статусу біженця та ін.); 

2) людей з інвалідністю (напр., потреби у державних гарантіях інклюзивної 

освіти, облаштування входів до будівель пандусами, створення автомобілів, 

пристосованих для людей з проблемами опорно-рухового апарату); 

3) дітей (потреби у державних гарантіях утримання та виховання батьками 

до настання повноліття, виконання судових рішень про стягнення аліментів на 

утримання дітей тощо); 

4) військовослужбовців (потреби у державних гарантіях реабілітації після 

участі у воєнних діях, надання належного грошового та речового забезпечення й 

ін.); 

5) представників інших соціальних груп (студентів, пенсіонерів, суддів 

тощо). 

 За суб’єктом задоволення правових потреб: правові потреби, що 

задовольняються:  

1) органами державної влади (для прикладу, потреба людини у державній 

реєстрації як безробітного у разі неможливості працевлаштування, потреби 

внутрішньо переміщених осіб у державних гарантіях забезпечення єдності 

родини, сприяння у поверненні на попереднє місце проживання);  

2) органами місцевого самоврядування (потреби у приватизації комунальної 

земельної ділянки для ведення господарської діяльності, в отриманні дозвільних 

документів для проведення реконструкції приватного житлового будинку тощо);  
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3) іншими компетентними суб’єктами (юридичними особами, громадськими 

об’єднаннями, адвокатами і т. д.) (зокрема, потреби в отриманні професійної 

правничої допомоги, освіти відповідного рівня, житлово-комунальних послуг 

належної якості); 

4) фізичними особами (потреба у наданні дитині домашньої освіти та ін.). 

 Залежно від безпосередньої участі суб’єкта-носія цих потреб у їхньому 

задоволенні: 

1) активні – передбачають безпосередню участь носія в їхньому задоволенні 

(напр., потреби у скеруванні звернень до органів державної влади та місцевого 

самоврядування); 

2) пасивні – не передбачають безпосередньої участі носія в їхньому 

задоволенні (потреби у нормативно-правовому врегулюванні суспільних відносин 

за посередництвом держави, у створенні державою ефективних механізмів 

реалізації прав і свобод тощо) [271, c.81-88; 281, c.42-43; 455, c.27-32; 456, c.12-

14]. 

Потреби в якісному й ефективному правовому регулюванні та в юридичній 

допомозі як різновиди правових потреб можуть бути конкретизовані та 

диференційовані ще й за додатковими критеріями. Спершу охарактеризуємо види 

потреб у якісному й ефективному правовому регулюванні. 

 Потреба у визнанні юридичної правосуб’єктності включає: 

1) потребу у визнанні правоздатності (здатності мати права й обов’язки), яка 

у свою чергу поділяється на: 

а) потребу у загальній правоздатності, яка полягає у тому, що лише завдяки 

їй будь-яка особа чи організація може бути суб'єктом права; 

б) потребу у галузевій правоздатності, яка зумовлена необхідністю людини 

чи організації бути суб'єктом відносин, врегульованих нормами певної галузі 

права; 

в) потребу у спеціальній правоздатності, пов’язаній із бажанням володіти 

особливими знаннями, уміннями, навичками, які повинен мати суб’єкт права. 

Напр., надавати медичні послуги може лише особа, яка має відповідну професію і 
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ліцензію на цей вид діяльності [223, c.363]. 

2) потребу у визнанні дієздатності (здатності людини здійснювати ті чи інші 

юридичні дії, спрямовані на виникнення, зміну чи припинення прав та обов’язків, 

зокрема і нести відповідальність5), яка у свою чергу (відповідно до розмежування 

дієздатності у чинному законодавстві за обсягом на повну, неповну, часткову і 

обмежену) поділяється на: 

а) потребу у повній дієздатності (її наданні), яка спричинена тим, що 

суб’єкт права може відчувати себе повноцінним учасником суспільних відносин, 

лише володіючи усім спектром суб’єктивних юридичних прав і обов’язків; 

б) потребу у неповній і частковій дієздатності, яка зумовлюється 

формуванням у дитини (малолітньої та неповнолітньої) самостійності. Такий 

обсяг дієздатності необхідний їй для здійснення, так би мовити, перших кроків у 

доросле життя. Для прикладу, неповна дієздатність надає неповнолітній особі 

право самостійно розпоряджатися своїм заробітком, бути учасником юридичних 

осіб, самостійно укладати договір банківського вкладу тощо (ст.32 ЦК), а 

часткова надає малолітній особі право здійснювати дрібні побутові правочини, що 

задовольняють її побутові потреби, а також особисті немайнові права на 

результати інтелектуальної, творчої діяльності (ст.31 ЦК); 

в) потребу в установленні обмеженої дієздатності особи, що викликана її 

психічними розладами, зловживанням спиртними напоями, наркотичними 

засобами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо. 

 Потреба у юридичних нормах за значущістю форм їх зовнішнього 

вираження поділяється на: 

1) потребу у нормах законів. У цивільному, земельному та інших кодексах є 

безліч положень, які необхідно було б конкретизувати, створюючи спеціальні 

закони (напр., прийняти закон про державний земельний (іпотечний) банк для 

належного функціонування ринку землі). На потребу у прийнятті певних законів 

можуть безпосередньо вказувати і приписи тих, які вже є чинними (так, скажімо, 

 
5 Іноді деліктоздатність виділяють як самостійний елемент правосуб’єктності, хоча здатність нести 

відповідальність є різновидом здатності виконувати обов’язки [див.: 407, c. 597, 599-600]. 
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ч.2 ст.130 Житлового кодексу УРСР [8] передбачає, що особливості користування 

жилою площею в гуртожитку, який підлягає передачі у власність територіальної 

громади, визначаються законом); 

2) потребу у нормах підзаконних нормативно-правових актів. В окремих 

галузях права, зокрема у нормах трудового права, зберігають чинність підзаконні 

нормативні акти ще СРСР (напр., Указ Президії ВР СРСР «Про умови праці 

робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 24.09.1974 р. № 310-

IX [45], Постанова Ради Міністрів СРСР «Про порядок та умови суміщення 

професій (посад)» від 04.12.1981 р. № 1145 [42]), що викликає необхідність їх 

скасування і прийняття сучасних, удосконалених підзаконних нормативно-

правових актів України; 

3) потребу у нормативно-правових договорах (зокрема в адміністративних), 

яка зумовлена зручністю такого способу регулювання суспільних відносин, а 

також врахуванням взаємних інтересів суб’єктів (напр., в адміністративних 

договорах з організації перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування, які органи державної виконавчої влади й органи 

місцевого самоврядування укладають з перевізниками для задоволення потреб 

населення у перевезенні пасажирів [62; 63; 67; 69]); 

4) потребу у нормативно-правових прецедентах, котра у романо-

германській правовій системі спричинена насамперед необхідністю судового 

тлумачення тих норм права, які є неоднозначними або містять оціночні поняття 

[детал. про ситуації, які зумовлюють потреби у тлумаченні юридичних норм, див.: 

227, с.138-139], а в англо-саксонській – необхідністю створення судом нових норм 

задля заповнення прогалин у законодавстві; 

5) потребу у правовому звичаї у тій правовій системі, в якій така форма 

зовнішнього вираження норм права виявляє ефективність у правовому 

регулюванні. 

 Потреба у суб’єктивних юридичних правах поділяється: 

А) За характером людських потреб, які цими правами забезпечуються: 

https://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=380
https://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=380


105 

1) потреба в особистісних правах (у правах на честь і гідність, на свободу 

совісті, світогляду, віросповідання та ін.); 

2) потреба в економічних правах (у правах на працю, на вибір професії, роду 

занять тощо); 

3) потреба в політичних правах (у правах на участь в управлінні 

державними справами, у виборах і референдумах, на доступ до публічної 

інформації, на проведення мітингів і т. ін.); 

4) потреба в соціальних правах (у правах на отримання належної оплати 

праці, на страйк, на відпочинок і т. д.); 

5) потреба в культурно-духовних правах (у правах на освіту, на участь у 

культурному житті тощо). 

Б) За суб’єктним складом здійснення: 

1) потреба в індивідуальних правах (у правах на медичну допомогу, на 

забезпечення у разі втрати працездатності та ін.); 

2) потреба в колективних правах (потреба у правах на утворення 

громадських об’єднань, на шлюб тощо); 

3) потреба у «змішаних» правах, які здійснюються як індивідуальними, так і 

колективними діями (напр., свобода літературної, художньої, наукової і технічної 

творчості). 

Зауважимо, що певну проблему теоретичного та практичного характеру 

становить розуміння суб’єкта-носія потреб у колективних й індивідуально-

колективних («змішаних») правах. Чи виникають такі потреби у кожного члена 

колективного суб’єкта, чи саме в останнього? [див.: 318, с.94-97] Пошук відповіді 

на це питання становить окреме завдання, що виходить за межі цього 

дослідження. 

В) За суб’єктами-носіями прав: 

1) потреба громадян (у свободі об’єднання у політичні партії, у праві брати 

участь в управлінні державними справами тощо), іноземців (у праві на трудову 

діяльність за межами держави громадянства та ін.), осіб без громадянства (напр., 

у праві на створення й участь у громадському об’єднанні в державі перебування); 
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2) потреба людей з інвалідністю (у правах не бути дискримінованим за 

ознакою інвалідності, на забезпечення індивідуальної мобільності, зокрема 

шляхом надання доступу до якісних засобів, що полегшують мобільність, 

пристроїв, допоміжних технологій та послуг помічників і посередників тощо); 

3) потреба дітей (у правах знати своїх батьків і не розлучатися з ними 

всупереч їх бажанню, на батьківське піклування та турботу та ін.); 

4) потреба військовослужбовців (напр., у праві на зарахування часу 

перебування на військовій службі до страхового стажу, стажу роботи за 

спеціальністю чи стажу державної служби); 

5) потреба представників інших соціальних груп у правах (студентів, 

пенсіонерів, суддів тощо).  

Г) За значенням прав для їхнього носія: 

1) потреба в основних (життєво необхідних) правах (напр., потреба у праві 

на життя, на повагу до гідності); 

2) потреба у допоміжних правах. Зокрема, потреба у праві на вибір професії, 

на скорочений робочий день тощо.  

Ґ) За способом здійснення прав: 

1) потреба в активних правах, тобто тих, які здійснюються в активних діях 

(напр., потреба дитини у праві брати участь в іграх і розважальних заходах, що 

відповідають її віку); 

2) потреба у пасивних правах (у свободі від втручання катування, 

нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження та покарання, у 

свободі від тримання у рабстві чи іншому підневільному стані). 

За аналогічними критеріями (характером людських потреб, суб’єктним 

складом здійснення, суб’єктами-носіями, значенням для них і способом 

здійснення) можна класифікувати і правову потребу в юридичних обов’язках. 

 Потреба в юридичних фактах охоплює: 

1) потребу у правостворюючих фактах (напр., у свідоцтві про право на 

спадщину, у договорах купівлі-продажу, перевезення); 
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2) потребу у правоконстатуючих актах (у записах про шлюб, про смерть, 

про право власності на транспортний засіб тощо); 

3) потребу в ухваленні правовідновлювальних актів (у наказі про 

відновлення на посаді та ін.); 

4) потребу в ухваленні правозмінних актів (потреба в судовому рішенні про 

заміну тримання особи під вартою на домашній арешт); 

5) потребу в ухваленні правоприпиняючих актів (потреба у судовому 

рішенні про розірвання шлюбу). 

 Потреба у законності передбачає: 

1) потреби у її загальному характері, зумовленому тим, щоб ніхто із 

суб’єктів права самостійно не визначав обсяг вимог закону нормативно-правового 

акта, який поширюється на них, не нехтував цими вимогами, а також не ставив 

себе вище таких вимог; 

2) потреби її єдності – задля забезпечення однакового сприйняття та 

виконання вимог нормативно-правових актів; 

3) потреби у її забезпеченості дієвими гарантіями (загальносоціальними та 

юридичними) [215, с.149; 366, с.166-168]. 

 Потреба у правопорядку охоплює: 

1) потребу у міжнародному (зокрема, світовому) правопорядку, зумовлену 

турботою про безпеку та наявністю глобальних проблем, вирішення яких 

можливе тільки за згоди і співпраці різних держав. Задоволення такої потреби 

уможливлюється через загальнолюдські сутнісні якості, властивості права, що 

забезпечують можливість взаємодії норм внутрішньодержавного і міжнародного 

права. Цьому сприяють мережі міжнародних урядових і неурядових організацій 

планетарного та регіонального масштабу, зокрема:  

а) ООН, її органи (Генеральна асамблея, Міжнародний суд, Комітет з прав 

людини та ін.) і спеціалізовані установи (Всесвітня організація охорони здоров’я, 

Міжнародна організація праці, Міжнародна організація цивільної авіації, 

Всесвітня організація інтелектуальної власності тощо); 
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б) Рада Європи, її постійні та консультативні органи (Парламентська 

асамблея, Комітет Міністрів, Європейський суд з прав людини, Європейський 

комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що 

принижує гідність, поводженню чи покаранню, «Венеційська комісія» та ін.); 

в) Організація з безпеки і співробітництва в Європі та її структури (зокрема 

Бюро демократичних інститутів і прав людини); 

г) неурядові організації «Amnesty International», «Freedom House», «Human 

Rights Watch» тощо; 

2) потребу у національному правопорядку, тобто у стані упорядкованості, 

організованості суспільних відносин, який необхідний задля стабільності 

існування та розвитку людини і суспільства. 

Стосовно потреби у правовій допомозі, яка, як зазначалося, теж є елементом 

поняття «правові потреби», вона завжди спрямована на задоволення інших потреб 

у забезпеченні реалізації та захисту прав і свобод, їх відновленні у разі 

порушення. Потребу у правовій допомозі також можна класифікувати за низкою 

специфічних критеріїв: 

 за суб’єктом надання: 

1) потреба у правовій допомозі адвоката (відколи в Україні представництво 

інтересів іншої особи у суді, крім трудових спорів, спорів щодо захисту 

соціальних прав, щодо виборів та референдумів, малозначних спорів, а також 

стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані 

судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена, здійснюють тільки адвокати 

(ч.2 і 3 ст.1312 Конституції України [16]), потребу саме в їхній правовій допомозі 

можна вважати самостійною); 

2) потреба у правовій допомозі особи, яка має юридичну освіту, але не є 

адвокатом (ті види правової допомоги, які не пов’язані з представництвом 

інтересів особи в суді, в Україні можуть надавати юристи, які не мають свідоцтва 

про право на надання правової допомоги. Напр., юрисконсульт підприємства); 

3) потреба у правовій допомозі особи, яка не є юристом (як відомо, у 

правозахисному русі є багато учасників, які не є юристами за освітою, але 
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надають певні, не заборонені законом, види правової допомоги особам, які її 

потребують. Мова йде, зокрема, про громадських активістів, які у рамках 

неурядових організацій надають в Україні правову допомогу, не пов’язану з 

представництвом у судах, здебільшого консультативного характеру); 

4) потреба у правовій допомозі органів державної влади, місцевого 

самоврядування чи організованих ними спеціалізованих установ (такі суб’єкти 

зобов’язані згідно зі ст.10-12 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» 

від 02.06.2011 р. № 3460-VI [26] (далі Закон № 3460-VI) надавати безоплатну 

первинну правову допомогу, передбачену у ч.2 ст.7 цього Закону); 

4) потреба у правовій допомозі центрів з надавання безоплатної вторинної 

правової допомоги (вони зобов’язані надавати ті види такої допомоги, що 

передбачені у ч.2 ст.13 Закону № 3460-VI [26]); 

5) потреба у правовій допомозі інших суб’єктів (юридичних клінік, 

громадських об’єднань тощо); 

 за характером (залежно від можливості оплатити правову допомогу чи 

отримати її безоплатно): 

1) потреба в оплатній правовій допомозі (виникає, зокрема, тоді, коли 

людина, якій необхідна правова допомога, не може претендувати на її отримання 

безкоштовно, чи має намір замовити відповідні послуги за плату); 

2) потреба у безоплатній правовій допомозі, тобто у тій, що гарантується 

державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного 

бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел (Закон № 3460-VI [26] 

визначає випадки, коли правова допомога обов’язково надається безкоштовно; в 

усіх інших випадках надавати її безкоштовно можна за домовленістю сторін): 

а)  потреба у безоплатній первинній правовій допомозі (ч.2 ст.7 Закону 

№ 3460-VI [26]); 

б)  потреба у безоплатній вторинній правовій допомозі (ч.2 ст.13 Закону 

№ 3460-VI [26]); 

 залежно від об’єкта потреби у правовій допомозі (ч.2 ст.7, ч.2 ст.13 Закону 

№ 3460-VI [26], ч.1 ст.19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
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діяльність» [25]): 

1) потреба у наданні правової інформації; 

2) потреба у наданні консультацій і роз'яснень з правових питань; 

3) потреба у складанні заяв, скарг, договорів, процесуальних та інших 

документів правового характеру; 

4) потреба у допомозі із забезпеченням доступу до вторинної правової 

допомоги та медіації; 

5) потреба у захисті в кримінальних провадженнях і справах про 

адміністративні правопорушення; 

6) потреба у здійсненні представництва у судах, інших органах державної 

влади, в органах місцевого самоврядування, іноземних і міжнародних судових 

органах і арбітражах, перед іншими особами; 

7) потреба у правовому супроводі діяльності людини; 

8) потреба в інших видах правової допомоги; 

 за територією, на якій є необхідність у правовій допомозі: 

1) потреба у правовій допомозі на національному рівні (у судах, інших 

органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, у відносинах з 

приватними особами тощо); 

2) потреба у правовій допомозі на міжнародному рівні (напр., в 

Європейському суді з прав людини, Комітеті ООН з прав людини). 

 

Висновки до Розділу 3 

1. Запропоновано дефініцію поняття правових потреб і встановлено, що їхня 

специфіка полягає у необхідності існування та використання людиною певних 

державно-юридичних явищ як засобів, котрі формують можливість задоволення її 

біологічних і соціальних потреб та інтересів. 

2. Правові потреби можна розподілити на певні різновиди за загальними 

критеріями класифікації будь-яких людських потреб, а крім того, ще й за 

критеріями, притаманними саме класифікаціям правових потреб. До загальних 

критеріїв належать розмежування: за кількісним складом їхніх носіїв; сферами 
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життєдіяльності людини; тривалістю; рівнем (ступенем) задоволення. До 

специфічних критеріїв відносять: юридично-галузеву ознаку, юридичний статус 

носія правових потреб, суб’єкта їхнього задоволення, характер участі суб’єкта-

носія цих потреб у їхньому задоволенні. 

Потреби в якісному й ефективному правовому регулюванні як різновиди 

правових потреб можуть бути конкретизовані та диференційовані також за 

додатковими критеріями на: потребу у визнанні юридичної правосуб’єктності 

(потребу у визнанні правоздатності та дієздатності), потребу в юридичних нормах 

відповідно до значущості форм їх зовнішнього вираження, потребу у 

суб’єктивних юридичних правах і юридичних обов’язках, потребу в юридичних 

фактах, потребу у законності, потребу у правопорядку. 

Потреба у правовій допомозі може бути додатково класифікована: за 

суб’єктом надання, за характером, за об’єктом і за територією, на якій є 

необхідність у такій допомозі. 

Наведені у цьому розділі класифікації, як і будь-які інші, виявляють 

особливості різноманітних груп правових потреб. Ці особливості мають 

враховуватися при конструюванні юридичних інструментів задоволення правових 

потреб та при використанні таких інструментів. 
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РОЗДІЛ 4. 

ПОТРЕБИ, ІНТЕРЕСИ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У ДЕМОКРАТИЧНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ 

 

4.1. Задоволення людських потреб та інтересів як одна з основних цілей 

позитивного правового регулювання 

Соціальна сутність будь-якої держави визначається, як стверджують професор 

П. Рабінович і доцент О. Панкевич, через дві її складові, а саме: загальносоціальну 

сутність (здатність держави задовольняти потреби всього суспільства) та 

спеціальносоціальну сутність (можливість задовольняти інтереси насамперед 

домінуючої частини населення) [322, с.23, 65; 366, с.59-60]. Такий функціональний 

зв’язок держави та соціуму через задоволення першою потреб другого доцент 

Ю. Лобода називає суб'єкт-об'єктним, оскільки держава – це «одночасно і 

структурний ідеологічний елемент суспільства (колективного суб'єкта), й 

об'єктивована форма соціальної пізнавально-практичної діяльності; такою формою є 

політична організація суспільства, виражена назовні у певних інститутах (механізмі 

держави), відносно відособлена від суспільства та його складових частин». На 

думку цього автора, саме означений зв’язок держави із соціумом через задоволення 

у ньому певних потреб може бути охарактеризований як цінність держави – 

відносно самостійний структурний елемент її соціальної сутності [231, с.8]. 

Останню ж учений розуміє як таку специфічну властивість держави, яка полягає у її 

здатності «забезпечувати у процесі свого функціонування і розвитку задоволення 

основних потреб усього суспільства, а також створювати умови для можливого за 

наявних конкретно-історичних обставин задоволення потреб та інтересів окремих 

індивідів та їхніх спільнот (національних, соціально-економічних, демографічних, 

релігійних тощо)» [231, с.12-13]. 

Встановлюючи із застосуванням потребового підходу сутність соціальної 

держави, О. Панкевич вказував на те, що для цього потрібно знайти відповідь на 

питання про те, «чиї і які саме потреби має на меті і повинна задовольняти така 

держава». Відповідь автора на першу частину вказаного питання полягала у тому, 
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що соціальна держава «задовольняє як загальносоціальні потреби усього 

суспільства, так і спеціальні, особливі потреби домінуючої частини населення», 

котрі у такій державі, якщо не збігаються із загальносуспільними інтересами, то їм 

не суперечать. А відповідь на другу частину зводилася до того, що соціальна 

держава повинна забезпечувати увесь комплекс основоположних прав людини, які є 

універсальними, нероздільними, взаємозалежними та взаємопов’язаними [322, с.26, 

65]. 

Такий підхід до визначення сутності соціальної держави відповідає цілям 

виконання сучасною державою соціальних зобов’язань. До цих цілей професор 

С. Стеценко відносить: підтримання балансу різноспрямованих інтересів членів 

суспільства та фактичне збереження влади, яка значно залежить від ступеня 

задоволення нею з боку соціуму. Держава, на його думку, повинна намагатись 

створити такі умови, за яких загальнодемократичні цінності (влада діє в інтересах 

більшості населення) зможуть співіснувати із соціальними стандартами (мінімум 

для гідного існування – усім, а більш виражені соціальні стандарти – для соціально 

уразливих груп) [401, с.68, 70]. 

Для виконання цього завдання державі необхідно буде оцінювати стан 

задоволеності потреб й інтересів відповідних верств населення. А, як відомо, така 

офіційна оцінка потреб, інтересів людей відрізняється у суспільствах з 

демократичним і недемократичним політичними режимами. За першого, особливо 

якщо втілені засади соціальної демократії, потреби, інтереси за посередництва 

правового регулювання зазвичай балансуються, а їхнє задоволення забезпечується 

на засадах рівності. Встановлення справедливого балансу, зважування приватних 

потреб, інтересів чи приватних з публічними (суспільними) є у цих державах однією 

з цілей правового регулювання. Причому практика демонструє приклади, коли таке 

балансування відбувається на користь тих інтересів меншості, які суперечать 

цінностям більшості [детал. див.: 290, с.194; 319, с.135-137; 345, с.12-17; 380, с.101-

102, 117-118, 149; 435, с.620-622]. 

Натомість у державах з недемократичним режимом задоволення потреб 

окремих соціальних груп може суттєво залежати від їхньої наближеності до 
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правлячої групи. Тому і правове регулювання у цих державах часто не враховує 

потреби й інтереси багатьох людей, а можливість задоволення цих потреб і 

реалізації інтересів ставить у залежність від політичної лояльності їхніх носіїв. 

Як зазначається у науковій літературі, таке соціальне явище як право можна 

пояснити двома шляхами: 1) вказівкою на причини його виникнення та розвитку; 

2) вказівкою на цілі, завдяки яким відбувається його «розгортання» [259, c.3-4]. 

Другий шлях обрав, зокрема, Р. фон Єрінг. Навіть в епіграф праці «Мета у праві» він 

виніс, як ми вже зазначали, вислів «Мета є творцем усього права» [193, титул.], 

розуміючи під такою метою спонуки, зумовлені потребами й інтересами. Близьку за 

змістом ідею розвивав професор Дж. Керімов. Він стверджував, що «ціль, як 

філософська категорія, лежить в основі пізнання права, процесу його створення та 

реалізації, розвитку й удосконалення» [213, с.367]. Тому, безперечно, для нашого 

дослідження означена категорія має важливе теоретичне і практичне значення. 

Американський соціолог Т. Парсонс писав, що процес дії переважно 

розглядають у зв’язку з цілями та називається або «здійснення», або «реалізація», 

або «досягнення». Поняття ж цілі «завжди передбачає співвіднесеність з майбутнім 

станом, якого або у цей момент нема та не буде, якщо áктор для цього щось не 

зробить, або, навпаки, бажаний стан існує, але він не залишається незмінним, якщо 

áктор не вживе для цього яких-небудь заходів» [324, с.96]. 

У тому ж ключі розглядають поняття цілі російські вчені – професор 

О. Малько та доцент К. Шундиков. Вони визначили це поняття як «ідеальний 

(такий, що існує у свідомості) образ бажаного для суб’єкта стану, процесу чи явища, 

який виникає на основі об’єктивних потреб і можливостей буття та є важливою 

умовою раціональної людської діяльності» [244, c.15]. 

О. Мизнікова вважає, що «ціль» – це універсальна філософська категорія, що 

становить феномен, який характеризує будь-який свідомий вольовий процес, 

зокрема й процес правового регулювання [259, c.9]. Таке регулювання, зазвичай, має 

чимало різноманітних цілей, які можна класифікувати за різними критеріями, як-от: 

за обсягом – загальні й окремі; за часом досягнення – найближчі та перспективні (як 

різновид останніх виділяють також кінцеві); за значущістю для суб’єкта – основні 
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(головні) і неосновні (неголовні; за змістом – конкретні й абстрактні; залежно від 

зв’язку із суб’єктом – суб’єктивні (цілі людини) й об’єктивні (об’єкти діяльності); за 

наявністю засобів для досягнення – реальні та нереальні; залежно від відповідності 

рівню розвитку суспільства – істинні та хибні; за способом пізнання – емпіричні та 

теоретичні; за ступенем визначеності – абсолютні і відносні; залежно від впливу на 

розвиток суспільства – прогресивні та реакційні; за відповідністю моральним 

засадам соціуму – моральні й аморальні; залежно від спрямованості щодо людини – 

гуманні й антигуманні [244, c.15-16, 63-64; детал. див.: 259, c.9-10, 15-17]. До цього 

можемо додати ще такі поділи цілей: залежно від часу виникнення (первинні та 

вторинні), за рівнем функціонування (загальні і спеціальні), за колом суб’єктів, які 

їх поставили, – індивідуальні та колективні, за характером вираження – безпосередні 

й опосередковані. 

Дослідники категорії «ціль» в юридичній науці розвинули, зокрема, 

проблематику «правових (юридичних) цілей» (О. Малько, К. Шундиков [244, c.41-

64]), «цілей у праві» (А. Екімов, В. Орлов [306, с.22-28; 441], Р. фон Єрінг [193, 

с.316-338], Дж. Керімов [213, с.367-384], Ю. Оборотов [303, с.1049-1051], 

Ф. Тарановський [404, с.94-107]), «цілей правових актів» (П. Рабінович [350, с.28-

35]) і «державних цілей» (С. Щербинін [439, с.18-64], «цілеспрямованості права» 

(Б. Малишев [242, с.1047-1049]). 

Свого часу Р. фон Єрінг зауважив, що «питання про зміст права зводиться до 

питання про ціль права», та сформулював на нього відповідь: право – це 

«забезпечення життєвих умов суспільства у формі примусу» [193, с.321]. Такі умови 

– не тільки умови фізичного існування, але і «всі ті блага та насолоди, які, на думку 

суб’єкта, надають життю його справжню ціну» [193, с.322]. Тобто, поняттям 

«життєві умови» охоплюються ті об’єкти, які забезпечують задоволення потреб і 

реалізацію інтересів відповідного суб’єкта. Саме рівень такого задоволення і 

реалізації дозволяє визначити ціну життя. Опосередковано це підтверджують і такі 

слова вченого: «… всі правові положення… мають метою людину», зосереджуються 

на ній; «все право існує заради суспільства» [193, с.335, 336, 337]. 
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Згідно з концепцією Дж. Керімова «ціль у праві» слід розглядати і як 

об’єктивну, і як суб’єктивну категорію. Така ціль є об’єктивною, оскільки вона 

визначається матеріальними умовами життя суспільства, закріплена у позитивному 

праві і в такому сенсі не залежить від свідомості та волі кожної окремої людини. 

«Ціль у праві як ідеальний виразник необхідної чи можливої поведінки людей 

об’єктивна, закономірна і потрібна за джерелом виникнення та за змістом. Разом з 

тим вона суб’єктивна за її природою як продукт свідомої творчості людей, класів, 

народу» [213, с.370]. 

Поняття «ціль у праві», як зауважив Ю. Оборотов, зводиться до його 

призначення – слугувати забезпеченню порядку у відносинах між людьми та їх 

об’єднаннями, подоланню соціальних конфліктів, гарантуванню безпеки суб’єктів 

суспільних відносин, збереженню цілісності соціальної спільноти та держави [303, 

с.1049]. Інакше кажучи, – слугувати задоволенню різних потреб та інтересів 

суб’єктів. О. Малько та К. Шундіков теж звернули увагу на те, що будь-яка 

юридична (правова) ціль відображає суспільно значимі потреби й інтереси та 

визначили такий вид цілі як «ідеально передбачувану та гарантовану державою 

модель будь-якого соціального явища, стану або процесу, до досягнення якої за 

допомогою юридичних засобів прагнуть суб'єкти правотворчої та 

правореалізаційної діяльності» [244, c.44]. Вчені вважають, що така ціль 

відрізняється від усіх інших тим, що вона: встановлюється у юридичних нормах 

переважно правотворчими органами держави; відображає найбільш суспільно 

значимі інтереси та потреби; формально виражається у специфічних правових 

засобах її визначення та реалізації; вирізняється загальнообов’язковою 

нормативністю; одноманітність практичної реалізації гарантується державною 

владою [244, c.45-46]. 

З огляду на ці ознаки автори виділили низку особливих класифікацій власне 

юридичних цілей: 1) за сферою функціонування – «цілі у праві» (орієнтир, заданий 

державою у юридичних нормах) і «цілі у юридичній практиці» (орієнтири окремих 

учасників правовідносин); 2) за рівнем функціонування – загальноправові 

(орієнтири всього правового впливу у цілому), спеціальні (цілі окремих галузей та 
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інститутів права, а також нормативних і правозастосовних актів) й окремі 

(встановлюються на рівні таких базових юридичних засобів, як суб’єктивні 

юридичні права, юридичні обов’язки, санкції, правовідносини, правові режими 

тощо); 3) за формою вираження у законодавстві та у свідомості – цілі-моделі, цілі-

мотиви та цілі-завдання; 4) за характером результату, на досягнення якого 

спрямований вплив – функціональні та предметні; 5) за суб’єктами, орієнтирами для 

яких є юридичні цілі, – загальнодержавні, цілі органів державної влади, 

підприємств, установ, організацій, посадових осіб, громадських рухів, громадян 

тощо [244, c.52-64]. 

Професор Ф. Тарановський зазначив, що категорія цілі допомагає розкрити 

«мотиваційну дію права на волю індивіда», оскільки ціль, досягненню якої слугує 

юридичне нормування поведінки людей, впливає на побудову відповідних норм. 

Тому автор розглядав категорію «цілі в праві» у двох теоріях – «теорії 

індивідуальної свободи» (І. Кант) та «теорії інтересу» (Р. фон Єрінг, М. Коркунов, 

С. Муромцев), яка стала наслідком критики першої [404, с.94-100]. Розвиваючи 

теорію інтересу, Ф. Тарановський стверджував, що ціль у праві не має наперед 

визначеного змісту, оскільки такий змінюється залежно від «загального культурного 

розвитку суспільства». Він писав: «Право має ціллю забезпечити загальні й 

індивідуальні інтереси»; юридичні обов’язки обмежують зовнішню свободу особи у 

загальних інтересах, а «надані правом права вимоги забезпечують певну сферу 

зовнішньої свободи, необхідну для задоволення індивідуальних інтересів» [404, 

с.105-106]. Такий підхід до розуміння поняття «цілі у праві» підтверджує те, що 

позитивне правове регулювання спрямоване на задоволення людських потреб та 

інтересів, безвідносно до яких таке регулювання втрачає сенс. 

Тобто, праву іманентно притаманна цілеспрямованість, що, як вказав 

професор Б. Малишев, «одночасно полягає у придатності права як системи бути 

засобом досягнення своїх внутрішніх і зовнішніх цілей, так і у детермінованості 

зазначеними цілями функціонування, складу, структури та розвитку права і всієї 

правової системи в цілому» [242, с.1048]. Внутрішні – це пріоритет природних прав 

людини і верховенства права, а зовнішні – це «суспільні ідеали-цінності» 
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справедливості, гуманізму, рівності та свободи [241, c.81; 242, с.1048; 243, с.14]. 

Тобто, за такого підходу внутрішні цілі правової системи є похідними від зовнішніх. 

Останні – значно ширші за змістом, ніж перші: ми повинні прагнути справедливості, 

гуманізму, рівності та свободи для того, щоби реально досягти пріоритету 

природних прав людини і верховенства права у регулюванні суспільних відносин. 

Проте і для внутрішніх, і для зовнішніх цілей спільним є те, що всі вони, так чи 

інакше, спрямовують правове регулювання до досягнення такої його цілі як належне 

задоволення людських потреб та інтересів. Маючи таку мету, позитивне право 

«здатне внормувати реалізацію державної влади, підпорядковуючи її служінню 

суспільству, загальним для всього соціуму інтересам, забезпеченню та захисту прав 

людини і громадянина» [330, с.92]. 

Отже, виходячи з позицій, наведених у попередніх розділах, вважаємо 

найвищою метою права (мета-метою) саме задоволення потреб й інтересів людини. 

Інші його цілі, так чи інакше, спрямовані на досягнення цієї мети. Таку 

інтерпретацію права та його мети можна розглядати як різновид соціолого-

об’єктивістського обґрунтування права [детал. про цей спосіб див.: 239, с.826-827], 

що виступає, як писав професор Л. Явич, способом існування соціальних якостей 

людини [451, c.64-65]. 

Зауважимо, що охарактеризувати задоволення людських потреб та інтересів як 

одну з основних цілей позитивного правового регулювання навряд чи можливо, не 

з’ясувавши хоча би стисло співвідношення поняття цілі з поняттям мотиву. Таке 

співвідношення, як вказує С. Занюк, виявляється у тому, що мотив виступає 

причиною (спонукою) постановки тих чи інших цілей: «…щоби поставити перед 

собою мету, необхідний відповідний мотив…» [183, c.13]. Оскільки цілі тісно 

пов’язані з мотивами, вони, як вважає науковець, також здійснюють істотний 

спонукальний вплив на діяльність людини: «Чим конкретнішими є цілі, тим більший 

їх спонукальний вплив. Загальні, неконкретизовані цілі часто мають характер 

декларацій і не стимулюють до діяльності. Конкретизація мети, розробка проміжних 

цілей (етапів) і засобів їх досягнення – важливий мотиваційний фактор» [183, c.15]. 

Тобто, якщо задоволення потреб й інтересів учасників суспільних відносин є метою 
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правового регулювання, то така мета одночасно виступає мотивом до відповідних 

дій суб’єктів, задіяних у такому регулюванні. 

З історії розвитку правового регулювання відомо, що воно має здатність як 

послаблювати конфронтацію всередині суспільства, зокрема через якомога повніше 

задоволення потреб й інтересів людей, так і посилювати означену конфронтацію, 

коли юридичні засоби не дозволяють максимально повно задовольнити ці потреби й 

інтереси. Однак критерій «повноти» такого задоволення залишається предметом 

дискусій. Вважаємо, що кількісний критерій, попри його значну критику, 

залишається вагомим чинником для визначення повноти задоволення людських 

потреб. Однак, його також слід доповнити критерієм якісним (ціннісним). Так, 

неможливо вважати морально виправданим забезпечення благополуччя навіть 

абсолютної більшості суспільства, якщо ціною цього виступає певна абсолютна 

цінність, як-от життя людини (бодай однієї) [частину матеріалу опубліковано: 287, 

с.8-10]. 

 

4.2. Взаємозв’язок людських потреб та інтересів і позитивного правового 

регулювання 

4.2.1. Зумовленість людськими потребами й інтересами правоутворення 

та національної правотворчої діяльності 

Дія права, в чому б вона не виражалась, містить у собі слід його сутності та 

зумовлюється єдиними закономірностями його походження. Адже «право, де і коли 

б воно не формувалось, зумовлене однаковими за природою соціальними 

потребами». Ці потреби, виступаючи причинами виникнення права, формують його 

сутнісну основу [331, c.73], закріплючись у юридичних нормах. 

«Право, – зазначив С. Алексєєв, – виступає в якості соціального інституту, 

здатного забезпечити вирішення великих завдань в житті людей, зокрема – 

визначеність регулювання суспільних процесів і одночасно – міцність, надійність 

суспільних відносин, що встановлюються за допомогою права» [117, с.52]. У ці 

відносини люди вступають для задоволення тих їхніх потреб і реалізації тих їхніх 

інтересів, які не можна задовольнити та реалізувати самостійно, не узгодивши, не 
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збалансувавши з іншими. Люди прагнуть досягнути стабільності соціального життя, 

зокрема передбачуваності у поведінці інших суб’єктів. І така передбачуваність 

досягається, наскільки це можливо, за посередництва правового регулювання, в 

якому особливу роль відіграє правоутворення. 

Як відомо, в юридичній науці у процесі формування (утворення, виникнення) 

позитивного права як окрему складову вирізняють власне правотворчість. У цьому 

процесі роль людських потреб та інтересів є вельми вагомою, оскільки будь-яке 

позитивне право покликане, так чи інакше, бути дієвим інструментом задоволення 

таких потреб та інтересів або, щонайменше, ефективно цьому сприяти. 

Стосовно правоутворення, то цей процес, як зауважив Л. Явич, виходить за 

межі діяльності законодавця та не зводиться до державної волі [451, c.118]. Так, 

професор Р. Халфіна писала, що від того, наскільки чинні норми права виражають 

потреби й інтереси суспільства, ефективно впливають на поведінку, залежить 

досягнення безпосередніх і віддалених цілей, на які спрямовані ці норми. А тому, на 

думку вченої, виявлення об’єктивних потреб у правовому регулюванні певних 

суспільних відносин, у створенні нормативного акта чи внесенні до нього змін є 

першою стадією правотворчості [291, с.5, 7, 15-17]. Близьку за змістом думку 

висловили професор Л. Луць (виділивши етапами правотворчості виявлення 

правотворчого інтересу та закріплення його у нормативно-правових приписах, 

об’єктивованих у правотворчому акті), а також професор І. Сенякін (визначаючи 

правотворчість як особливу форму державної діяльності, засновану на пізнанні 

об’єктивних соціальних потреб та інтересів) [233, c.361; 406, c.371; див. також: 396, 

с.115]. 

Професор С. Алексєєв охарактеризував явище формування права 

(правоутворення) як певний циклічний процес, початковою стадію якого є 

«виникнення об’єктивної економічної, соціально-політичної, моральної чи іншої 

суспільної потреби в юридичному регулюванні відповідних відносин», що згодом 

трансформується в систему політичних відносин у політичній, моральній і правовій 

свідомості, внаслідок чого вказана суспільна потреба отримує адекватну чи 

«викривлену, деформовану» форму прояву, зокрема як результат правотворчості. 
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Остання передбачає «возведення визрілих потреб у діючі писані норми», а в її 

результаті потреби, інтереси, які могли вважатися тільки передумовами змін у 

правовій системі, стають дійсністю, «юридичною реальністю» [118, c.109; про 

поняття правової реальності див.: 236, с.642-645]. Близькі за змістом погляди на 

правотворення та роль у цьому людських потреб висловили професори 

О. Дашковська [171, c.600-602], Л. Луць [233, c.360-361], Б. Малишев [347, с.254] і 

О. Петров [331, с.73-74]. 

Професор О. Скакун розмежувала поняття «правотворення» та 

«правотворчість» і стверджує, що перше охоплює «всі форми та засоби виникнення, 

розвитку та зміни права» (тобто як до правотворчості, так і після неї), тоді як друге є 

окремою стадією правоутворення, на якій держава за участі у передбачених законом 

випадках громадянського суспільства санкціонує або встановлює, змінює чи 

припиняє юридичні норми, враховуючи «потреби суспільного розвитку» [397, c.293, 

294, 296]. 

Не ототожнюють правоутворення з правотворчістю також професор 

Н. Крестовська та доцент Л. Матвєєва. Вони визначили формування об’єктивних 

потреб у правовій регламентації суспільних відносин ядром тривалого 

безперервного соціокультурного процесу правоутворення. Останнє, на їхню думку, 

полягає саме у визначенні таких потреб у відповідній регламентації та їхньому 

юридичному оформленні державою або іншим правотворчим суб’єктом. Саме таке 

оформлення суспільних потреб у нормативно-правовому регулюванні становить 

зміст правотворчості [223, с.379]. 

З цим погоджується і професор С. Гусаров, який, однак, вважає усталеною в 

сучасній юридичній науці думку про те, що правотворчість – це процес, частиною 

якого є пізнання й оцінювання не будь-яких потреб, а саме правових потреб 

суспільства і держави [169, c.55]. Близьку за змістом позицію підтримують й інші 

автори [див., напр.: 341, с.8, 10]. 

Описуючи еволюційний процес правотворення та його відмінність від 

правотворчості, автори підручника з теорії права за редакцією професора 

М. Козюбри стверджують, що право не може не брати до уваги численні потреби й 
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інтереси, які закладені у людській природі на рівні інстинктів (напр., харчового, 

статевого, владного), а також потребу у безпеці та свободі. Процес творення права 

неодмінно враховує «природну сутність людини». У протилежному випадку люди 

не сприйматимуть такий результат правотворчості, який не відповідає їхнім 

потребам та інтересам. А закон, що мав би забезпечувати таку відповідність, буде 

частіше порушуватись і може перестати бути джерелом права, коли не 

встановлюватиме баланс між потребами й інтересами людей [182, с.123, 178, 179, 

189, 191]. Відповідно правотворчість зазначені автори, як і попередньо згадані, 

вважають частиною правотворення, в основі якої лежать потреби й інтереси людей. 

А початок правотворчої діяльності пов’язують з усвідомленням, виявленням 

потреби у правовому регулюванні суспільних відносин, стверджуючи, що «без 

наявності такої потреби, як і без наявності відповідних відносин, штучно створена 

норма права буде «мертвонародженою» та не отримає свою суспільну легітимацію» 

[182, с.192, 199]. У цьому сенсі потреби юридичної регламентації відносин є 

матеріальними джерелами правотворчості [341, с.9]. 

Викладене дозволяє дійти висновку, що у сучасній юридичній науці поступово 

сформувалася когорта вчених, які застосовують потребовий підхід до дослідження 

правового регулювання та елементів його механізму. За потребової інтерпретації 

процес правоутворення охоплює дію рушійних сил, з-поміж яких ключовими є саме 

людські потреби й інтереси, тоді як правотворчість є різновидом власне юридичної 

діяльності, під час якої означені рушійні сили отримують нормативну форму. Тобто 

людські потреби й інтереси виступають основним імпульсом до створення норм 

позитивного права та правового регулювання загалом. А тому поняття 

правотворчості можна визначити так: це інтелектуально-вольова діяльність 

компетентних державних органів, народу, територіальних громад, фундаментом 

якої є людські потреби й інтереси та яка здійснюється шляхом встановлення, зміни 

чи скасування юридичних норм.  

В Україні, як і будь-якій іншій сучасній державі, фундаментом позитивної 

правотворчості є законотворча діяльність. Тому видається важливим встановити, чи 

використовує законодавець у його актах і наскільки часто посилання на ті людські 
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потреби й інтереси, для задоволення яких він ці акти ухвалює. Бо відповідь на ці 

питання може проілюструвати – причому на емпірико-юридичному матеріалі, – 

якою мірою законодавець усвідомлює та прямо демонструє залежність змісту 

законодавства від різноманітних людських потреб й інтересів та, так би мовити, 

потребову спрямованість цього законодавства. 

Як слушно вказав професор С. Алексєєв, «наукові узагальнення юридичних 

феноменів відповідно до потреб практики виражаються у поняттєвій констатації 

юридичних реалій, зокрема текстів законів і судових рішень, виявленні юридичних 

норм, які у них містяться, в їх тлумаченні, фіксації властивих їм загальних, видових 

і родових особливостей, характерних рис правових документів, юридичних фактів, 

зумовлюваних ними наслідків, знаходженні закладених у них юридичних 

конструкцій, принципів, смислового значення, виробленні та закріпленні юридичної 

термінології, і в підсумку – у розробці на основі узагальнюючого правового 

матеріалу визначень, порівняльних характеристик, класифікацій» [117, с.6]. Без 

такого емпіричного аналізу навряд чи можливо виявити зв’язки вітчизняної 

правотворчої практики з відповідними правовими потребами. Тому спробуємо певні 

такі зв’язки встановити. 

Зауважимо, що свого часу професор П. Рабінович дослідив кількісні 

показники потреб та інтересів у Конституції України і кодексах України [356 c.21-

22]. У процесі виконання дисертаційної роботи ми здійснили близьке за змістом 

дослідження та проаналізували, наскільки чинні Конституція України та деякі 

кодекси України прямо вказують на потреби й інтереси людей, соціальних груп і 

суспільства у різних сферах життя. Для цього дослідження за основу, окрім 

Основного Закону [16], ми взяли такі нормативні акти: ГК [6], ГПК [7], ЗК [9], КАС 

[11], КЗпП [12], КпАП [14, 15], КК [17], КПК [18], ПК [20], СК [47], ЦК [49], ЦПК 

[51]. Спершу встановили загальну кількість вживання терміно-понять «потреба» та 

«інтерес» у кожному вказаному акті. Опісля показники вживання цих терміно-

понять з певною умовністю розподілили за різновидами за такими двома критеріями 

як: 1) сфера життєдіяльності суб’єктів (особистісні, економічні, політичні, у сфері 

соціального захисту, культурно-духовні потреби й інтереси), 2) суб’єкт-носій потреб 
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та інтересів (індивідуальні, колективні, індивідуально-колективні). Крім того, 

з’ясували зміст, який отримали терміно-поняття «потреба» й «інтерес» у зазначених 

нормативних актах. 

Результати дослідження відображені у Таблицях 1А, 1Б (додаток 1), 2А, 2Б 

(додаток 2) і 3А, 3Б (додаток 3). Наведені у цих таблицях дані дають підстави 

зробити такі висновки: 

1. Терміно-поняття «потреба» й «інтерес» та спільнокореневі («потребувати», 

«заінтересований», «заінтересованість») у досліджених актах законодавства 

вживаються достатньо часто. Так, у Конституції України – сумарно 24 згадки, у ЦК 

– 201, у СК – 103, у ГК – 156, у ЗК – 99, у ПК – 113, у КЗпП – 36, у КК – 105, у 

КпАП (розділи І-ІІ) – 33. Тоді як у так званих процесуальних кодексах ситуація 

дещо інша: у ЦПК – сумарно 174 згадки, у ГПК – 121, у КАС – 153, у КПК – 139, у 

КпАП (розділи ІІІ – V) – 7. 

2. Законодавець в Україні використовує терміно-поняття «інтерес», «потреба» 

та спільнокореневі для декількох цілей (Таблиці 3А, 3Б): 

а) для формулювання прав і обов’язків учасників правовідносин, напр.: 

«Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об’єктами права 

державної та комунальної власності відповідно до закону» (ч.3 ст.41 Конституції 

України); «Якщо строк не встановлений договором або ремонт викликаний 

невідкладною потребою, капітальний ремонт має бути проведений у розумний 

строк» (абз.2 ч.2 ст.776 ЦК); 

б) для формулювання підстав правообмежень, якими, за визначенням 

П. Рабіновича, виступають «певні особисті, групові чи загальносоціальні інтереси, 

задля забезпечення яких правовстановлюючий або правозастосовний орган вважає 

за потрібне обмежити здійснення тих чи інших людських прав» [365, c.377; 370, 

c. 53-54]. Для прикладу, у приписі «Використання власності не може завдавати 

шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати 

екологічну ситуацію і природні якості землі» (ч.7 ст.41 Конституції України) термін 

«інтереси суспільства» вказує на один із обмежувачів права власності; у приписі 

«Предметом договору прокату є рухома річ, яка використовується для задоволення 
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побутових невиробничих потреб» (ч.1 ст.788 ЦК) вказівка на вид потреб 

використана для обмеження права передавати у прокат річ, яка використовується 

для задоволення інших потреб; 

в) для ідентифікації суб’єктів права, як-от: «Громадянам, які потребують 

соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого 

самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону» 

(ч.2 ст.47 Конституції України); «Опікуном або піклувальником не може бути 

фізична особа… поведінка та інтереси якої суперечать інтересам фізичної особи, яка 

потребує опіки або піклування» (п.2 ч.1 ст.64 ЦК); 

г) для ідентифікації об’єктів права: у ЦК така ідентифікація відображена у 

термінах: «майно, яке потребує постійного управління» (ч.4 ст.72), «будівлі і 

споруди, які призначені для задоволення потреб усіх співвласників» (ч.2 ст.382), 

«земельна ділянка для сільськогосподарських потреб» (п.3 ч.1 ст.395, назва гл.33, 

назва ст.407, ч.1-3 ст.407, назва ст.408, ч.1-2 ст.408, назва ст.409, ч.1, 5 ст.411, назва 

ст.412, ч.1, ч.2 ст.412), «нерухоме майно для задоволення потреб» (ч.1 ст.401, ч.1 

ст.1246), «винахід, використання якого потребує спеціальних випробувань та 

офіційного дозволу» (ч.3 ст.465), «інформація, створення якої потребує значних 

зусиль» (ч.1 ст.507), «товари, які за своїм характером не потребують застосування 

тари та (або) упакування» (абз.2 ч.1 ст.685), «річ, яка використовується для 

задоволення побутових невиробничих потреб» (ч.1 ст.788), «річ потребує 

особливого догляду або зберігання» (ч.1 ст.834), «робота, призначена для 

задоволення побутових та інших особистих потреб» (ч.1 ст.865), «зміни, що 

потребують додаткових робіт» (ч.2 ст.878), «майно, яке потребує утримання, 

догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій» (ч.1 ст.1285); 

ґ) для визначення функцій і повноважень органів та посадових осіб, напр.: 

«Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять 

суспільний інтерес, утворює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не 

менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України» (ч.3 

ст.89 Конституції України); «Опіка або піклування встановлюються за місцем 

проживання фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, або за місцем 
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проживання опікуна чи піклувальника» (ст.62 ЦК)»; 

д) для спрямування чи обмеження повноважень, функцій: «Виключно законом 

про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на 

загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків» (ч.2 ст.95 

Конституції України); «Опікун зобов'язаний дбати про збереження та використання 

майна підопічного в його інтересах» (ч.1 ст.72 ЦК). 

Звернемо увагу на те, що у тексті Конституції України терміно-поняття 

«потреба» й «інтерес» і спільнокореневі найчастіше вживаються для визначення 

функцій і повноважень органів державної влади, місцевого самоврядування, їх 

посадових осіб та у конструкціях підстав правообмежень. Тоді як у досліджених 

кодексах для останньої мети вказані терміно-поняття майже не використовуються, а 

найчастіше вживаються (Таблиці 3А і 3Б у додатку 3): у т. зв. матеріальних кодексах 

– для формулювання прав і обов’язків учасників правовідносин6; у т. зв. 

процесуальних кодексах – для визначення функцій і повноважень органів та 

посадових осіб органів7. 

Стосовно конструкцій правообмежень зауважимо, що О. Панкевич звернув 

увагу на бінарність правообмежуючих підстав не лише у конституціях держав, але й 

у міжнародно-правових актах: з одного боку, правообмежуючими підставами 

виступають індивідуальні права та свободи людини і громадянина, а з іншого, – 

публічні (суспільні та державні) інтереси. Вказане дозволило вченому дійти 

висновку про те, що така бінарність є певною ознакою відображення в юридичній 

практиці ідей «ліберального комунітаризму», орієнтованих як на захист людини, так 

і на захист соціуму [321, с.147]. Але у той же час зазначений автор вважає, що 

прикладів втілення у життя концепції «ліберал-комунітаризму» є надто мало, щоби 

про синтез, конвергенцію лібералізму та комунітаризму говорити як про доконаний 

факт [320, с.131]. 

 
6 Напр., згідно з ч. 1 ст. 72 ЦК «опікун зобов'язаний дбати про збереження та використання майна підопічного в його 

інтересах». 
7 Напр., згідно з ч. 3 ст. 238 ЦПК, яка деталізує правила відтворення звукозапису, демонстрації відеозапису та їх 

дослідження судом, «у разі потреби відтворення звукозапису і демонстрація відеозапису можуть бути повторені 

повністю або у певній частині». 
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3. Законодавець часто використовує терміно-поняття «потреба» надлишково, 

не надаючи йому самостійного сенсу. Це можна проілюструвати, зокрема, на 

прикладах приписів ПК, в яких використані такі словосполучення, як «для потреб 

власного споживання чи промислової переробки» (абз.6 підп.14.1.6, абз.9 

підп.14.1.61, абз.10 підп.14.1.212 п.14.1 ст.14, абз.3, 6 підп.230.1.3, абз.1, 2 

підп.230.1.5 п.230.1 ст.230, абз.22 п.231.1 ст.231), «для потреб власного 

споживання» (абз.8 підп.14.1.6 п.14.1 ст.14), «для адміністративних потреб» 

(підп.14.1.128 п.14.1 ст.14), «для потреб гідроенергетики» (абз.3 п.255.1, абз.2 

підп.255.3.1 п.255.3, підп.255.4.12 п.255.4, підп.255.5.3 п.255.5, підп.255.11.5, 

255.11.7 п.255.11 ст.255), «для потреб водного транспорту» (абз.3 підп.255.3.1 

п.255.3, підп.255.4.13 п.255.4, підп.255.5.4 п.255.5, підп.255.11.1, 255.11.5, 255.11.6, 

255.11.16 (двічі) п.255.11 ст.255), «для потреб рибництва» (абз.1 підп.255.3.2 

п.255.3, абз.1 підп.255.5.5 п.255.5, підп.255.11.8 п.255.11 ст.255), «для потреб 

гідроенергетики і рибництва» (підп.255.11.1 п.255.11 ст.255), «для потреб 

гідроенергетики і водного транспорту» (абз.2 підп.255.11.20 п.255.11), «для потреб 

охолодження» (підп.255.11.9 п.255.11 ст.255), «для потреб лісового господарства» 

(п.273.2 ст.273), «для потреб космічної діяльності» (абз.4 п.3 підрозділу 2 

розділу ХХ), «для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції» 

(абз.1 і 2 п.33 підрозділу 4 розділу ХХ). 

Видається, що таке терміновживання є порушенням принципу законодавчої 

економії, бо той самий зміст можна передати спрощеними конструкціями, як-от: 

«для власного споживання», «для промислової переробки», «для адміністрування», 

«для гідроенергетики», «для водного транспорту», «для рибництва», «для 

охолодження», «для лісового господарства», «для космічної діяльності», «для 

забезпечення проведення антитерористичної операції» тощо; 

4. Найбільшу увагу у досліджених актах законодавець приділяє згадкам про 

потреби (інтереси) особистісні, економічні та політичні (Таблиці 1А, 1Б у 

додатку 1). І це цілком зрозуміло, адже саме на задоволення особистісних і 

економічних потреб (інтересів) насамперед спрямовується правове регулювання. А 

висока питома вага політичних потреб (інтересів) є наслідком, зокрема, того, що 
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суб’єктам необхідно звертатися саме до держави, її органів влади задля 

встановлення механізму задоволення певної потреби (інтересу) та для захисту від 

допущених правопорушень. 

5. У досліджених нормативних актах сумарно найчастіше згадуються потреби 

(інтереси) колективні та індивідуально-колективні (Таблиці 2А, 2Б у додатку 2). Це 

зумовлено, зокрема, тим, що, з одного боку, люди мають подібні потреби (інтереси), 

у задоволенні яких вони зацікавлені; а з іншого боку, людина як істота соціальна не 

може існувати цілком незалежно від суспільства, оскільки більшість її дій, які 

власне забезпечують людське існування, є залежними від діяльності невизначеної 

кількості осіб [частину матеріалу опубліковано: 279, c.45-52].  

 

4.2.2. Зумовленість людськими потребами й інтересами правозастосовної і 

правотлумачної діяльності 

Складовою частиною будь-якої правозастосовної діяльності є тлумачення 

(з`ясування та роз`яснення) правозастосовним органом змісту застосовуваної ним 

юридичної норми. При цьому, зазвичай, важливе, а іноді і вирішальне, значення у 

цій діяльності має врахування можливого впливу правозастосовного акта на стан 

задоволення певних потреб та інтересів безпосереднього адресата 

правозастосування, а також і деяких інших суб`єктів. Отож, видається 

обґрунтованим припустити, що, чим точніше і частіше відображені та названі, 

ідентифіковані потреби (інтереси) адресата правозастосування, тим більш 

вірогідним буде вплив такої діяльності на їх задоволення. 

Проаналізувавши поширені в юридичній науці дефініції поняття 

правозастосування [134, с.562-568; 180, с.262; 182, с.237; 223, с.414; 366, с.169; 397, 

с.388-389], нами сформульовано таке його визначення: правозастосовна діяльність 

– це владно-регулятивна діяльність уповноважених суб’єктів, котра полягає у 

прийнятті спрямованого на задоволення людських потреб та інтересів рішення 

щодо конкретних осіб, у якому встановлені їхні персоніфіковані права й обов`язки.  

Таке визначення акцентує саме потребову спрямованість правозастосовної 

діяльності. Якщо, як зазначив професор С. Шевчук, позитивне законодавство 
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обумовлене «потребами поточної політики», а законодавець «переслідує не окремі 

інтереси, а інтереси всього суспільства, що узгоджені з потребами часу», то судові 

рішення ухвалюються з огляду на потреби, що випливають зі змісту конкретних 

справ [433, с.491-493]. 

Вважаємо, що виявлення частоти згадування у правозастосовних актах 

різноманітних людських потреб та інтересів набуває певного практичного значення. 

Адже будь-яка правозастосовна діяльність має остаточним призначенням 

задоволення певних людських потреб та інтересів тих чи інших суб`єктів соціуму. 

При цьому особливої уваги заслуговує судове правозастосування, що є одним із 

різновидів такої діяльності. 

З цією метою ми провели дослідження деяких результатів правозастосовної 

діяльності вищих органів судової влади України. Воно здійснювалося, як і в 

попередньому випадку, за допомогою методу кількісного аналізу. Він дозволив 

встановити, як часто у рішеннях певних правозастосовних органів згадуються ті чи 

інші людські потреби й інтереси. А такі посилання у свою чергу можуть свідчити 

про потребову спрямованість правозастосовних рішень. 

Емпіричною базою для дослідження слугували: 1) окремі постанови 

ВС України у цивільних справах (2015-2017 рр.) [73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 

83; 84; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103] 

2) рішення КС України (2015-2017 рр.) [105; 106; 107; 108; 109; 110; 111]. Вибір цих 

органів зумовлений тим, що перший як найвищий орган у системі судоустрою 

України, а другий як єдиний орган конституційної юрисдикції вирішують 

найскладніші та найактуальніші питання юридичної практики. Спершу було 

визначено загальну кількість вживання терміно-понять «потреба» та «інтерес» у всіх 

досліджених актах зазначених органів за вказаний період. Після цього такі 

показники їхнього вживання було класифіковано за різновидами за такими двома 

критеріями, як: 1) сфера життєдіяльності суб`єктів (особистісні, економічні, 

політичні, у сфері соціального захисту та культурно-духовні потреби й інтереси), 

2) суб’єкт-носій потреб та інтересів (індивідуальні, колективні й індивідуально-

колективні). Наостанок за цими критеріями було підраховано загальну кількість 
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показників вживання терміно-понять «потреба» та «інтерес» у всіх досліджених 

правозастосовних актах. 

Отримані результати дозволяють зробити певні висновки щодо предмета 

нашого дослідження. Ці результати відображені у Таблицях 4 і 5 (додатки 4 і 5). 

Вони демонструють, зокрема, таке: 

 за сферою життєдіяльності найчастіше згадуються політичні 

(23 випадки), особистісні (19 випадків) й економічні (6 випадків) потреби (інтереси). 

Це зумовлено, мабуть, тим, що саме ці групи найчастіше не задовольняються або 

задовольняються не у повній мірі, зокрема у сфері цивільно-правових відносин. 

Особистісні потреби (інтереси) складають широкий каталог, який, до того ж, 

збільшується з плином часу вслід за трансформацією суспільних відносин. Ці 

потреби (інтереси) одних людей виявляються уразливими до впливу, тиску з боку 

інших людей. Політичні потреби (інтереси) відображають прагнення людини брати 

участь не лише у формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування, 

але й у здійсненні ними діяльності, зокрема спрямованої на захист від 

правопорушень. Тому ці потреби (інтереси) теж часто можуть зазнавати обмежень. 

Тож, напевно, задля того, щоби, принаймні, нейтралізувати дію зазначених, так би 

мовити, антипотребових чинників, якраз і виникає необхідність інтенсифікувати 

потребову орієнтацію правозастосовних актів на задоволення вказаних різновидів 

людських потреб (інтересів). Згадки ж про потреби й інтереси у сфері соціального 

захисту та культурно-духовні у досліджених постановах ВС України і рішеннях 

КС України за 2015-2017рр. не були виявлені; 

 за суб’єктом-носієм найпоширенішими є згадки про потреби й інтереси 

індивідуально-колективні та колективні (по 20 випадків), на відміну від суто 

індивідуальних (14 випадків). Це можна пояснити тим, що вони, порівняно з 

виключно індивідуальними, використовуються як підстави для обмеження прав і 

свобод або пов’язані зі спрямуванням повноважень органів публічної влади, зокрема 

і у сфері правотворчої діяльності. Так, для прикладу, КС України абз. 3 п. 2.2 

мотивувальної частини рішення від 20.12.2016 р. № 7-рп/2016 обґрунтував 

колективними потребами особливість конституційної процедури внесення змін до 
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розділу I «Загальні засади» Конституції України, зазначивши, що така процедура 

обумовлена як специфікою предмета (основ конституційного ладу в Україні), так і 

зокрема потребами захисту державного суверенітету та територіальної 

цілісності України як суверенної й незалежної, демократичної, соціальної та 

правової держави. 

Характеризуючи роль потреб та інтересів у застосуванні юридичних норм, 

неможливо обійти стороною питання про те, чи можна засобами їхнього тлумачення 

віднайти у текстах цих норм певний об’єктивний зміст відповідних потреб та 

інтересів. КС України вважає, що офіційним тлумаченням є діяльність 

«компетентного органу державної влади щодо з’ясування і роз’яснення волі 

законодавця, матеріалізованої в нормі права (усвідомлення та роз’яснення смислу 

норм права з метою найбільш правильної їх реалізації)», тоді як «правозастосовна 

діяльність полягає в індивідуалізації правових норм щодо конкретних суб'єктів і 

конкретних випадків, тобто в установленні фактичних обставин справи і підборі 

правових норм, які відповідають цим обставинам. Пошук та аналіз таких норм з 

метою їх застосування до конкретного випадку є складовою правозастосування» 

(абз. 2 п. 3 мотивувальної частини ухвали від 31.03.2010 р. № 15-у/2010) [112]. 

Зауважимо, що така індивідуалізація відбувається теж із застосуванням правил 

тлумачення, які, як показує практика, не завжди дозволяють відшукати об’єктивний 

зміст потреб й інтересів, забезпечених у тексті юридичної норми. 

Американський теоретик права, представник реалістичної школи права 

К. Н. Ллевеллін у середині ХХ ст. обґрунтував ідею про те, що на кожне правило 

тлумачення можна знайти протилежне [454, р.401-406]. Чи не найбільш рельєфна 

критика такого підходу належить судді ВС Сполучених Штатів Америки А. Скалії. 

Він писав, що контрправила тлумачення К. Н. Ллевелліна здебільшого не суперечать 

правилам («канонам»), а доводять, що ті не є абсолютними. Так, правило 13: «Слова 

та фрази, котрі отримали тлумачення у судовій практиці до набуття законом 

чинності, слід тлумачити так само» має контрправило: «Якщо тільки в законі прямо 

не вказано, що вони вживаються в іншому значенні». Кожне з них – це просто одна з 

вказівок на сенс тексту; і якщо є протилежні, то керуватись треба саме ними [461, 
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р.27]. 

А що повинен робити інтерпретатор, коли він зустрічається з конфліктом 

тлумачень? Коли норма може бути наділена різними смислами? Чи може бути 

здійснено вибір між ними з повним ігноруванням потребово-аксіологічної 

проблематики? 

Твердження про те, що правила («канони») тлумачення приводять до єдиної 

правильної відповіді, насправді є доволі проблематичним. Нижче наводимо 

короткий список взаємовиключних правил тлумачення, зафіксованих 

американським професором Р. В. Бенсоном [452, p.37]. 

Правило Протилежне правило 

Граматика і пунктуація мають 

розумітись у звичайному смислі. 

Суди не зв’язані правилами граматики, 

якщо вбачають в положенні закону 

неточність чи помилку. 

Звичайним словам треба надавати 

звичайного значення, а технічним – 

технічного. 

Якщо контекст чи інші міркування 

свідчать про протилежний намір 

законодавця, прості слова можуть мати 

технічний смисл, і навпаки. 

Не можна упускати окремі слова з 

тлумачення, наче вони не несуть 

смислового навантаження. 

Слова в контракті, що цілковито 

несумісні з його смислом, повинні бути 

упущені. 

Інтерпретація, за якою закон 

залишається чинним, повинна мати 

перевагу над тією, за якої закон втрачає 

чинність. 

Інтерпретація, за якою закон 

залишається чинним, повинна мати 

перевагу над тією, за якої закон втрачає 

чинність, тільки якщо це не суперечить 

наміру договірних сторін. 

Оскільки тлумачення норм права, як слушно зауважили професор В. Лемак і 

доцент А. Бадида, «не може мати лише інтелектуальну (пізнавальну) мету» [227, 

с.134], то, кажучи іншими словами, там, де гносеологія себе вичерпує, початок бере 

аксіологія. За обставин інтерпретаційної (смислової) колізії суд ухвалюватиме 

рішення, зокрема, на підставі аналізу потреб та інтересів, які задовольнятимуться 
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першим і другим тлумаченням. Якщо перша інтерпретація буде мати корисний 

соціальний ефект, а друга – ні, вибір суду передбачити нескладно. Коли ж йому 

доведеться оцінювати питому вагу у задоволенні потреб та інтересів першим і 

другим тлумаченням, то рішення ухвалюватиметься з урахуванням більш вагомої 

для цієї мети інтерпретації. У такий спосіб, який німецький правознавець В. Брюґґер 

вважав одним із чотирьох напрямків «антропологічного перехрестя рішення» [див.: 

133, с.13], досягатиметься мета тлумачення норми права – розкриття її змісту (сенсу, 

значення) та його конкретизація у контексті правозастосовної проблеми [227, с.134]. 

Зі вказаним корелює ідея німецького юриста Й. Ґ. Ґмеліна про те, що «ядром 

будь-якої правової норми є постійний спір про або майнові, або ідеальні інтереси, 

які підлягають захисту, про життєві блага». Тому практика має прагнути пізнати 

«боротьбу інтересів та узгодити їх через зважування з погляду того, хто над ними 

стоїть і неупереджено судить, маючи на увазі як приватне, так і загальне благо… 

Справедливим… буде те рішення, яке задовольняє... вимоги доброї совісті в 

правовому обороті та потреби практичного правового життя і яке повинно при 

зважуванні протилежних інтересів забезпечити перемогу того інтересу, котрий 

більш обґрунтований і гідний захисту» [цит. за: 292, с.128]. 

Отже, процес тлумачення норм права є не тільки процесом гносеологічним за 

своєю природою, а й потребово-орієнтованим. Це частково зумовлюється наявністю 

взаємовиключних «канонів» тлумачення. Але, насправді, не ці «канони», а саме 

уявлення інтерпретатора про баланс потреб й інтересів є вирішальним при ухваленні 

правозастосовних рішень. Тому, до речі, і контроль за конституційністю 

встановлених у законодавчих актах обмежень прав людини включає перевірку 

дотримання при цьому засади пропорційності, тобто збалансованості відповідних 

потреб й інтересів [346, с.34-35; 374, с.17; 380, с.149]. І у процесі цієї перевірки на 

зміст інтерпретації тексту може, зокрема, впливати ступінь збігу чи розбіжності 

цілей, потреб, інтересів автора тексту, з одного боку, і реципієнта відповідного 

тлумачення, – з іншого [355, с.32]. 

С. Рабінович зауважив, що більшість аргументів КС України стосовно 

природних прав людини підтверджують «взаємозалежність тих потреб і 
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можливостей, що становлять загальну систему прав людини і громадянина». І саме 

така взаємозалежність повинна, на думку автора, «виступати базовим принципом, 

основою для оцінки конституційності законодавчих положень стосовно системи 

таких прав» [347, с.229]. 

Крім того, певним підтвердженням тези про потребову орієнтованість процесу 

тлумачення юридичних норм є дослідження практики КС України, за результатами 

якого було встановлено, що КС України схильний покращувати правове становище 

особи, тлумачити права людини радше розширювально, ніж обмежувально [355, 

с.33; 372, с.24]. Це у певному сенсі демонструє, що означені вище «канони» 

тлумачення можуть, а то і мають поступатися потребово-орієнтованій інтерпретації 

норм права [частину матеріалу опубліковано: 264, с.25-30]. 

 

4.2.3. Зумовленість людськими потребами й інтересами міжнародної 

правотворчої діяльності 

Проголошена 10.12.1948 р. ЗДПЛ слугувала фундаментом для розроблення 

міжнародно-договірних праволюдинних документів, які розширювали та 

конкретизували всесвітні стандарти прав людини [364, с.294; див. також: 214, c.77-

78, 84-87, 94-95; 232, с.47-49]. Розпочалася так звана денатуралізація прав людини 

(людських прав), їх вторинна юридизація (уже не на національному, а на 

міжнародному рівні). Означене поняття почало отримувати нормативне змістовне 

наповнення, стало формуватися як «юридична категорія міжнародного права», в 

якому поступово відбувається «нормативна консолідація… в ділянці людських 

прав» [157, с.218, 219, 220, 237]. 

Оскільки, як відомо, національне правове регулювання в сучасний період 

повинно корелювати з відповідними міжнародно-правовими стандартами, ми 

здійснили аналогічне вищеописаним дослідження також стосовно первинних 

міжнародно-правових актів ООН з прав людини та основоположних свобод – ЗДПЛ, 

МПГПП і МПЕСКП, в яких закріплена п’ятивидова класифікація прав і свобод 

людини на громадянські (цивільні), політичні, економічні, соціальні та культурні, 

що охоплює два т. зв покоління прав людини [детал. див.: 185, c.575-579; 240, c.46-
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52; 249, c.134-137; 344, c.136-140; 425, c.67-68]. На час укладання вказаних 

документів наведена класифікація була, як вказав П. Рабінович, «значним кроком 

уперед, проте, згодом не завжди задовольняла потреби праворегулятивної практики 

та юридичної теорії» [358, c.13]. 

Звернемо увагу на те, що міжнародний правотворець використав терміни 

«потреба» й «інтерес» лише у кількох положеннях згаданих актів. Так, у ЗДПЛ [2] 

двічі вживається термін «інтерес» для формулювання відповідних прав людини: ч.4 

ст.23 («…для захисту своїх інтересів»), ч.2 ст.27 («…захист її моральних і 

матеріальних інтересів…») та закріплюється низка інших прав, що гарантують 

задоволення найважливіших людських потреб (інтересів). Детальніше вони 

відображені, причому з розширеним переліком, у Міжнародних пактах про права 

людини. У частині ІІІ МПГПП [3], в якій закріплений каталог прав людини, термін 

«інтерес» використано 7 разів (для формулювання підстав правообмежень – тричі у 

ч.1 ст.14 («…коли того вимагають інтереси приватного життя сторін…», «…коли 

публічність порушувала б інтереси правосуддя…», «…коли інтереси неповнолітніх 

вимагають іншого…»), ст.21 («…в інтересах державної чи суспільної безпеки, 

громадського порядку, охорони здоров’я і моральності населення…») та у ч.2 ст.22 

(«…в інтересах державної чи громадської безпеки, громадського порядку, охорони 

здоров’я і моральності населення…»), а також для формулювання прав і свобод 

людини – п. «d» ч.3 ст.14 («…мати призначеного йому захисника в будь-якому разі, 

коли інтереси правосуддя того вимагають…»), ч.1 ст.22 («…право створювати 

профспілки і вступати до них для захисту своїх інтересів»). У частині ІІІ МПЕСКП 

[4], в якій закріплений каталог прав людини, термін «інтерес» подано 4 рази: для 

формулювання прав – у п. «а» ч.1 ст.8 («…право кожної людини створювати для 

здійснення і захисту своїх економічних та соціальних інтересів професійні 

спілки…»), п. «с» ч.1 ст.15 (…право кожної людини на… користування захистом 

моральних і матеріальних інтересів…») і для формулювання підстав 

правообмежень – п. «а», і п. «с» ч.1 ст.8 («…в інтересах державної безпеки чи 

громадського порядку…»), а «потреба» – 1 раз – для спрямування діяльності 

держави: ч.2 ст.11 («…забезпечити справедливий розподіл світових запасів 
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продовольства відповідно до потреб… країн…»). 

Однак, з огляду на викладене нами у попередніх розділах обґрунтування 

взаємозв`язку прав і свобод людини з її потребами й інтересами, вважатимемо 

останні терміно-поняття у певному сенсі рівнозначними. Відтак, надалі 

розглядатимемо названі міжнародно-правові акти саме під кутом зору тих потреб 

(інтересів) людини, можливості задоволення яких гарантовані у цих актах. 

Вони класифікуються, як відомо: 

1. За змістом потреб (за сферою життєдіяльності): 

 особистісні – потреби у житті (ст.3 ЗДПЛ, ч.1 ст.6 МПГПП), у свободі й 

особистій недоторканності (ст.3 ЗДПЛ, ч.1 ст.9 МПГПП), у свободі від тримання 

у рабстві чи іншому підневільному стані (ст.4 ЗДПЛ, ч.1 і 2 ст.8 МПГПП), у 

повазі до гідності, гуманному, нежорстокому поводженні (ст.5 ЗДПЛ, ст.7, ч.1 

ст.10 МПГПП), у свободі від голоду (ч.2 ст.11 МПЕСКП), у повазі до особистого 

та сімейного життя, житла, таємниці кореспонденції, честі та репутації (ст.12 

ЗДПЛ, ч.1 ст.17 МПГПП), у вільному пересуванні та виборі місця проживання, у 

можливості покидати країну та повертатися до неї (ст.13 ЗДПЛ, ч.1, 2, 4 ст.12 

МПГПП), у вступі у шлюб і заснуванні сім’ї, у рівності прав і обов’язків членів 

подружжя (ч.1 ст.16 ЗДПЛ, ч.2, 4 ст.23 МПГПП), у володінні майном (ч.1 ст.17 

ЗДПЛ), у свободі думки, совісті та релігії (ст.18 ЗДПЛ, ч.1, 2 ст.18 МПГПП), у 

свободі релігійного та морального виховання дітей (ч.4 ст.18 МПГПП), у свободі 

переконань (поглядів) і вільному їх виявленні (вираженні) (ст.19 ЗДПЛ, ч.1 і 2 

ст.19 МПГПП) тощо; 

 економічні – потреби володіти майном (ч.1 ст.17 ЗДПЛ), у праці, у вільному 

виборі праці (ч.1 ст.23 ЗДПЛ, ч.1 ст.6 МПЕСКП), у створенні профспілок, у 

вступі до них для захисту економічних інтересів, а також у страйку (ч.4 ст.23 

ЗДПЛ, ч.1 ст.22 МПГПП, п. «а», «d» ч.1 ст.8 МПЕСКП) та ін.; 

 політичні – потреби у визнанні правосуб’єктності (ст.6 ЗДПЛ, ст.16 МПГПП), у 

притулку (ч.1 ст.14 ЗДПЛ), у неможливості вигнання (ст.9 ЗДПЛ), у 

громадянстві, неможливості його позбавлення і у можливості його змінити (ст.15 

ЗДПЛ, ч.3 ст.24 МПГПП), у свободі мирних зібрань (зборів) (ч.1 ст.20 ЗДПЛ, 
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ст.21 МПГПП), у свободі асоціацій з іншими (ч.1 ст.20 ЗДПЛ, ч.1 ст.22 МПГПП), 

в участі в управлінні своєю країною (ч.1 ст.21 ЗДПЛ, п. «а» ст.25 МПГПП) та у 

рівному доступі до державної служби у своїй країні (ч.2 ст.21 ЗДПЛ, п. «с» ст.25 

МПГПП), у створенні профспілок (ч.4 ст.23 ЗДПЛ, ч.1 ст.22 МПГПП, п. «а», «d» 

ч.1 ст.8 МПЕСКП), у рівності перед законом, рівному захисті законом (ст.7 

ЗДПЛ, абз.1 ст.26 МПГПП), в ефективному поновленні у правах компетентними 

національними судами (ст.8 ЗДПЛ) тощо; 

 у сфері соціального захисту – потреби у відпочинку (ст.24 ЗДПЛ, п. «d» ст.7 

МПЕСКП), у соціальному забезпеченні (ст.22, ч.1 ст.25 ЗДПЛ, ст.9 МПЕСКП), у 

достатньому життєвому рівні (ч.1 ст.25 ЗДПЛ, ч.1 ст.11 МПЕСКП), у 

справедливих і сприятливих умовах праці, у захисті від безробіття (ч.1 ст.23 

ЗДПЛ, ст.7 МПЕСКП), у рівній оплаті за рівну працю (ч.2 ст.23 ЗДПЛ, 

підпункт «і» п. «а» ст.7 МПЕСКП), у справедливій винагороді (ч.3 ст.23 ЗДПЛ, 

підпункт «і» п. «а» ст.7 МПЕСКП), у найвищому досяжному рівні фізичного і 

психічного здоров’я (ч.1 ст.12 МПЕСКП) та ін.; 

 культурно-духовні – потреби в освіті (ч.1 ст.26 ЗДПЛ, ч.1 ст.13 МПЕСКП), у 

пріоритеті вибору батьками виду та закладів освіти для своїх малолітніх дітей 

(ч.3 ст.26 ЗДПЛ, ч.3 ст.13 МПЕСКП), в участі у культурному житті суспільства, 

у науковому прогресі та у користуванні його благами (ч.1 ст.27 ЗДПЛ, п. «а», 

«b» ч.1 ст.15 МПЕСКП) тощо. 

Якщо слідувати ідеї про те, що всі права людини є універсальними, 

неподільними, взаємозалежними та взаємопов’язаними (п.5 Віденської декларації і 

Програми дій, прийнятої на Всесвітній конференції з прав людини 25.06.1993 р. [1]), 

то з нею певним чином корелює ідея про універсальність, неподільність, 

взаємозалежність і взаємопов’язаність людських потреб. Тому наведений розподіл 

потреб за сферами життєдіяльності, як, зрештою, і поділ залежно від виду носіїв 

потреб, є умовним. Певні потреби можна віднести одночасно до декількох груп. 

Напр., потреба у створенні профспілок є політичною, оскільки можливість такого 

створення є результатом державно-правового регулювання, і в окремих сферах 

економіки профспілки мають значний вплив на формування державної політики. 
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Але для працівників означена потреба може мати економічний або соціально-

забезпечувальний характер з огляду на мету, ціль, яку вони переслідують, 

задовольняючи відповідну потребу. 

2. Залежно від виду носіїв потреб:  

 колективні – потреби в асоціації, об’єднанні з іншими людьми (ч.1 ст.20 ЗДПЛ, 

ч.1 ст.22 МПГПП), у створенні профспілок (ч.4 ст.23 ЗДПЛ, ч.1 ст.22 МПГПП, 

п. «а» ч.1 ст.8 МПЕСКП), у соціальному та міжнародному порядку (ст.28 ЗДПЛ), 

у соціальному та міжнародному порядку (ст.28 ЗДПЛ) та ін.; 

 індивідуальні – потреби у житті (ст.3 ЗДПЛ, ч.1 ст.6 МПГПП), в особистій 

недоторканності (ст.3 ЗДПЛ, ч.1 ст.9 МПГПП), обвинуваченого, щоби його 

вважали невинним, доки вину не встановлять згідно із законом (ч.1 ст.11 ЗДПЛ, 

ч.2 ст.14 МПГПП), у повазі до особистого життя, у захисті від втручання у нього, 

у повазі до честі і в захисті від посягання на неї (ст.12 ЗДПЛ, ст.17 МПГПП), у 

вступі у шлюб (ч.1 ст.16 ЗДПЛ, ч.2 ст.23 МПГПП), у праці, у вільному її виборі 

(ч.1 ст.23 ЗДПЛ, ч.1 ст.6 МПЕСКП), в однаковій для всіх можливості просування 

по роботі на відповідні більш високі ступені (п. «с» ст.7 МПЕСКП), у 

громадянстві (ч.1 ст.15 ЗДПЛ, ч.3 ст.24 МПГПП), у відпочинку (ст.24 ЗДПЛ, 

п. «d» ст.7 МПЕСКП), у соціальному забезпеченні (ст.22 ЗДПЛ, ст.9 МПЕСКП), 

у достатньому життєвому рівні (ч.1 ст.25 ЗДПЛ, ч.1 ст.11 МПЕСКП), у захисті 

від безробіття (ч.1 ст.23 ЗДПЛ), у справедливій винагороді за працю (ч.3 ст.23 

ЗДПЛ, підпункт «і» п. «а» ст.7 МПЕСКП), у найвищому досяжному рівні 

фізичного і психічного здоров’я (ч.1 ст.12 МПЕСКП), в освіті (ч.1 ст.26 ЗДПЛ, 

ч.1 ст.13 МПЕСКП) тощо; 

 індивідуально-колективні – потреби у рівності перед законом та у рівному 

захисті законом (ст.7 ЗДПЛ, ст.26 МПГПП), в ефективному відновленні прав 

компетентними національними судами (ст.8 ЗДПЛ), у публічному та 

справедливому розгляді справ незалежним і безстороннім судом (ст.10 ЗДПЛ, 

ч.1 ст.14 МПГПП), у повазі до сімейного життя, житла, таємниці кореспонденції 

та у захисту від втручання чи посягання на них (ст.12 ЗДПЛ, ст.17 МПГПП), у 

вільному пересуванні та у виборі місця проживання, у можливості покидати 
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країну та повертатися до неї (ст.13 ЗДПЛ, ч.1, 2, 4 ст.12 МПГПП), у притулку 

(ч.1 ст.14 ЗДПЛ), у володінні майном (ч.1 ст.17 ЗДПЛ), у свободі думки, совісті 

та релігії (ст.18 ЗДПЛ, ч.1 ст.18 МПГПП), у свободі переконань (поглядів) і 

вільному їх виявленні (вираженні) (ст.19 ЗДПЛ, ч.1, 2 ст.19 МПГПП), у 

гуманному поводженні та повазі до гідності (ст.10 МПГПП), у мирних зібраннях 

(зборах) (ч.1 ст.20 ЗДПЛ, ст.21 МПГПП), в управлінні своєю країною (ч.1 ст.21 

ЗДПЛ, п. «а» ст.25 МПГПП), у сприятливих умовах праці, задовільному 

існуванні в умовах праці, що відповідають вимогам безпеки та гігієни (ч.1 ст.23 

ЗДПЛ, підпункт (іі) п. «а», п. «b» ст.7 МПЕСКП), у пріоритеті вибору батьками 

виду та закладів освіти для їхніх малолітніх дітей (ч.3 ст.26 ЗДПЛ, ч.3 ст.13 

МПЕСКП), в участі у культурному житті суспільства, у науковому прогресі та у 

користуванні його благами (ч.1 ст.27 ЗДПЛ, п. «а», «b» ч.1 ст.15 МПЕСКП) та ін.  

Індивідуальні потреби (інтереси) задовольняються лише одноособовими 

діями. Колективні потреби (інтереси) задовольняються виключно спільними діями 

учасників групи носіїв потреб (інтересів). Питання індивідуально-колективних 

потреб (інтересів) є дискусійним [156, c.86-87; 212, c.210; 284, c.46-49; 366, c.25]. 

Розглянемо тепер зазначений перелік кожного з різновидів потреб (інтересів) 

за сферою людської життєдіяльності та з`ясуємо, хто виступає їхнім носієм. 

Особистісні потреби (інтереси). Потреба у житті є індивідуальною та 

зумовлена тим, що вона є невід’ємною умовою існування кожної особи. Тому життя 

як об’єкт цієї потреби становить особливу цінність, визнану в Україні поряд із 

деякими іншими явищами найвищою соціальною цінністю (ч.1 ст.3 Конституції 

України). 

Індивідуальна потреба у свободі від голоду у певному сенсі забезпечує 

потребу у житті, оскільки останнє неможливе без задоволення потреби у їжі, 

харчуванні. З іншого боку, потреба у такій свободі пов’язана і з потребою у повазі 

до антропної гідності, зумовленої людською самоцінністю, що не залежить від будь-

яких біологічних або соціальних властивостей [162, с.143, 145; 164, с.86-87; 191, 

с.59; 368, с.21]. З повагою до людської гідності, яка однаково притаманна всім 

людям (ст.1 ЗДПЛ), пов’язано чимало інших індивідуальних потреб людини, 
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зокрема і в гуманному, нежорстокому поводженні незалежно від рівня тяжкості 

фізичного чи психічного насильства. Зрештою гуманізм як основоположний 

принцип права теж заснований на цінностях, «антропологічною основою яких є 

людська гідність» [163, с.77]. 

Потреба у свободі й особистій недоторканності є індивідуальною та 

спричинена бажанням людини не допустити втручання у сферу її індивідуальної 

життєдіяльності, у фізичну та психічну свободу з боку третіх осіб, насамперед з 

боку органів держави та її посадових осіб. Індивідуальна потреба у свободі від 

рабства чи іншого підневільного стану є окремим аспектом вищевказаної потреби у 

свободі й особистій недоторканності та пов’язана із тим, що людина бажає не 

відчувати себе об’єктом власності, експлуатації з боку інших осіб. 

Потреба чоловіка і жінки вступати у шлюб і створювати сім’ю, що становить 

«природний та основний осередок суспільства» (ч.3 ст.16 ЗДПЛ, ч.1 ст.23 МПГПП), 

а також у рівності прав і обов’язків членів подружжя є індивідуальною та може бути 

проявом взаємної симпатії осіб, інстинкту продовження роду й інших потреб і 

чинників, що впливатимуть на вибір супутника життя, батька чи матері для дітей. 

Індивідуальна потреба у повазі до особистого життя, як і індивідуально-

колективна потреби у повазі до сімейного життя випливають з того, що кожна 

людина як індивідуальність є суб’єктом неформальних зв’язків, носієм приватних 

інтересів, які є її особистою справою чи також справою тих, з ким у неї є родинні, 

сімейні відносини (інтереси щодо стану здоров’я, майнового стану, певних 

біографічних даних, спільного проживання, пристрастей, зв’язків між родичами 

тощо). 

З реалізацією певних із цих приватних інтересів у різних сферах 

життєдіяльності і повагою до людської гідності пов’язані й індивідуальна потреба у 

повазі до честі та індивідуально-колективна потреба у повазі до репутації. Ці 

потреби задовольняються формуванням про людину, її якості, характеристики 

позитивної суспільної думки та недопущенням її дискредитації, зокрема і у сфері 

професійної діяльності, в якій людина та колектив, в якому вона працює, формують 

«добре ім’я», репутацію. 
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Потреби у повазі до житла та таємниці кореспонденції є індивідуально-

колективними та пов’язані з потребами у повазі до особистого та сімейного життя, 

оскільки останні реалізуються, зокрема і у місці, де людина самостійно чи разом із 

сім’єю проживає, отримує і відправляє листи, здійснює телефонні дзвінки тощо. 

Індивідуально-колективні потреби у вільному пересуванні, виборі місця 

проживання у межах кожної держави, а також у можливості покидати будь-яку 

країну та повертатися у свою зумовлюються, з одного боку, осілим способом життя 

людини, а з іншого – її соціальністю, встановленням, розвитком і припиненням нею 

певних суспільних зв’язків, зокрема сімейними обставинами, місцем роботи, станом 

власного здоров’я чи здоров’я родичів. 

Ще одна індивідуально-колективна потреба – у володінні майном – 

зумовлюється тим, що для життя людині потрібні майнові блага, які вона отримує та 

споживає, використовує як самостійно, так і спільно з іншими. Така потреба є 

особистісною, коли мова йде про об’єкти, потрібні кожній людині для життя (одяг, 

житло, необхідні предмети побуту тощо), але може мати і економічний зміст, коли 

об’єкт володіння може використовуватися для реалізації економічних інтересів, 

зокрема у примноженні належних людині майнових благ (напр., здавання житла в 

оренду, набуття у власність земельної ділянки для виробництва 

сільськогосподарської продукції). 

Потреби у свободі думки, совісті та релігії, морального та релігійного 

виховання дітей, у свободі переконань (поглядів) і вільному їх виявленні 

(вираженні) є індивідуально-колективними за суб’єктами реалізації. Ці потреби 

пов’язані, з одного боку, з індивідуальністю особи, зокрема з її душевним світом, 

моральними характеристиками, світоглядом, ціннісними орієнтаціями, ерудицією. А 

з іншого боку, вказані потреби є проявом соціальності людини, оскільки думки, 

погляди, переконання формуються під впливом соціуму, починаючи з сімейного 

виховання, та знаходять у ньому вираження. Задовольняючи означені потреби, 

людина демонструє певні прояви індивідуальності та результати впливу на неї 

соціального середовища її існування. 



142 

Економічні потреби (інтереси) випливають з необхідності використання 

людиною її здібностей, майна для економічної діяльності. Деякі з цих потреб 

(інтересів) складно, а то і неможливо відокремити від особистісних. Мова йде, напр., 

про індивідуально-колективну потребу у володінні майном, яке може бути 

необхідним для примноження певних матеріальних благ (квартира, що одночасно 

використовується і для проживання власника, і для заробітку шляхом здавання в 

оренду однієї з кімнат), чи про індивідуально-колективну потребу у вираження 

поглядів через створення радіомовної чи телевізійної організації, які мають на меті 

отримання прибутку. Так само складно або неможливо чітко відокремити деякі 

економічні потреби (інтереси) від потреб у сфері соціального захисту або 

політичних. Напр., можливість задоволення колективної потреби у створенні 

профспілки й індивідуальної потреби у вступі до неї гарантована одночасно і в 

МПГПП (ч.1 ст.22), і в МПЕСКП (ч.1 ст.8), причому в останньому чітко вказано, що 

таке створення спрямоване на здійснення і захист економічних та соціальних 

інтересів. 

Навіть така індивідуальна потреба як потреба у праці, у її вільному виборі, хоч 

і є за змістом економічною, бо виникає у зв’язку з необхідністю створювати та 

здобувати джерела існування для себе і своєї сім’ї відповідно до здібностей, 

покликання, освіти, професійної підготовки, але може розглядатися також у 

певному сенсі як потреба особистісна, оскільки у праці людина реалізовує її творчий 

потенціал, виражає свою особистість. 

Політичні потреби (інтереси) пов’язані насамперед з участю людини у 

правовідносинах, учасником яких так чи інакше є держава, її інституції. Потреба у 

визнанні правосуб’єктності, задоволення якої гарантують ЗДПЛ і МПГПП, є 

індивідуальною. Вона спрямована на те, щоби незалежно від місця перебування 

людини – в її країні або в іншій – вона визнавалася з боку інших осіб саме як суб’єкт 

права з відповідними юридичними властивостями, що дозволяють вступати у 

правовідносини, а тому і задовольняти інші потреби (інтереси). Зауважимо, що хоча 

за змістом потреба у визнанні правосуб’єктності є індивідуально-колективною, 

проте правосуб’єктність юридичних осіб, інших колективних утворень ст.6 ЗДПЛ і 
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ст.16 МПГПП не гарантують. 

Потреба шукати притулок є індивідуально-колективною, оскільки її носієм 

може бути як окрема людина, так і певна соціальна група, зокрема сім’я, родина, що 

внаслідок переслідувань за певною ознакою чи їх обґрунтованих побоювань, 

воєнних конфліктів між державами, інших подій надзвичайного характеру можуть 

потребувати міжнародного захисту за межами країни їхнього проживання. 

Прикладом індивідуальних політичних потреб є потреби людини у 

громадянстві, можливості його змінити, у неможливості його позбавлення та 

вигнання з країни проживання. Ці потреби є передумовою для встановлення певного 

правового статусу людини в державі чи його зміни. Завдяки цьому статусу особа 

користується усіма правами, свободами, що гарантовані для громадян, і перебуває 

під захистом її держави. 

Потреба у свободі мирних зібрань (зборів) здебільшого розглядається як 

колективна, проте, як відомо, поняттям мирного зібрання охоплюються і т зв. 

одиночні пікети. Означена потреба є вираженням необхідності в публічному обміні 

думками між різними частинами суспільства з певного суспільно значущого 

питання, часто пов’язаного із неправомірними діями органів державної влади та 

місцевого самоврядування чи їх посадових осіб. Напр.: у 2004 році фальсифікація 

результатів виборів Президента України зумовила потребу значної кількості 

суспільства у масових акціях протесту, що отримали назву «Помаранчева 

революція»; у 2010 році наміри парламенту України ухвалити Податковий кодекс 

зумовили протестний рух, що отримав назву «Податковий майдан», проти 

зазначеного законопроекту та за відставку уряду; у 2013 році проти призупинення 

євроінтеграційного курсу та на підтримку європейського вектора зовнішньої 

політики України відбулися масові акції протесту, названі «Євромайданом». 

Потреба у свободі мирних зібрань у певному сенсі є проявом особистісної потреби у 

свободі вираження поглядів, зокрема в поширенні інформації, в особливій публічній 

формі. Вона також може сприяти появі потреби у створенні певних об’єднань людей 

(громадських організацій, політичних партій) для такого поширення. Крім того, 

потребу у свободі мирних зібрань можна розглядати і як певний прояв потреби 



144 

людини в участі в управлінні державними справами. 

Колективна потреба у свободі асоціацій з іншими породжена соціальністю 

людини, її властивістю об’єднуватися з іншими людьми за критеріями певних 

потреб (інтересів), які вони разом хочуть задовольнити. Ці потреби (інтереси), задля 

задоволення яких виникає потреба в асоціації, можуть бути політичними, 

економічними, соціальними й іншими. Відповідно до їхніх різновидів потреба в 

асоціації може існувати у формі потреби у створенні політичної партії, громадської 

організації, творчої чи професійної спілки тощо. Потреба в асоціації, яку 

доповнюють інші політичні потреби, як-от в управлінні своєю країною, є основою 

реалізації людьми суспільно-політичних ініціатив і досягнення соціально значимих 

цілей.  

Потреба у рівному з іншими особами доступі у своїй країні до державної 

служби є індивідуальною, оскільки її носієм, тим, хто може отримати вказаний 

доступ, є людина, яка відповідає певним критеріям, встановленим для обрання чи 

призначення на певну посаду у вказаній службі. Натомість потреба в участі в 

управлінні своєю країною є індивідуально-колективною, оскільки носієм такої 

потреби може бути як окремо взята особа, так і група осіб (напр., глава держави чи 

члени парламенту відповідно). Означені потреби продиктовані тим, що розвиток 

держави та суспільства залежить від участі в тій чи іншій формі в управлінні 

країною кожного громадянина 

До політичних потреб належать також усі ті, що пов’язані із захистом людей 

державою на підставі її законів і в її органах влади. Здебільшого такі потреби є 

індивідуально-колективними, оскільки носіями відповідних потреб, зокрема у 

рівності перед законом, у рівному захисті законом, у т.ч. від втручання в особисте та 

сімейне життя, в ефективному поновленні у правах компетентними національними 

судами, можуть бути як окремі люди, так і їхні групи (напр., потреба у зверненні до 

суду за захистом у зв’язку із заподіянням шкоди знищенням майна може виникнути 

як в окремих власників відповідного майна, яким завдана шкода, так і у всіх цих 

власників разом, які можуть подати спільний позов). Потреби у такому захисті 

забезпечуються спеціальними й організаційно-правовими гарантіями держави. 
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Колективна потреба у соціальному та міжнародному порядку зумовлена 

наявністю глобальних проблем, вирішення яких можливе тільки за згоди та 

співпраці різних держав. Така співпраця повинна ґрунтуватись на міжнародно-

правовому принципі взаємної вигоди, який полягає у взаємному праві держав на 

отримання справедливих вигод від співробітництва, коли така справедливість 

визначається еквівалентністю обміну та задоволеністю сторін результатами 

співробітництва [детал. див.: 254, с.14]. 

Потреби (інтереси) у сфері соціального захисту. Потреба у відпочинку є 

індивідуальною та виникає у зв’язку з тим, що кожна людина повинна відновити 

свої фізичні та духовні сили для подальшої роботи. Вона забезпечується, зокрема, 

такими юридичними засобами, як надання днів щотижневого відпочинку, щорічної 

оплачуваної відпустки, встановлення скороченого робочого дня щодо окремих 

професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час (ч.2 ст.45 

Конституції України). 

Індивідуальна потреба у соціальному забезпеченні виникає у зв’язку з 

певними соціальними випадками, як-от повна, часткова або тимчасова втрата 

працездатності, втрата годувальника, безробіття з незалежних від особи обставин, 

старості, інших випадків, перелік яких у різних державах відрізняється. Задоволення 

цієї потреби відбувається за посередництва таких юридичних засобів, як 

загальнообов’язкове державне страхування за рахунок страхових внесків громадян, 

підприємців, установ і організацій, бюджетних та інших джерел соціального 

забезпечення, а також створення мережі державних, комунальних, приватних 

закладів для догляду за непрацездатними (ч.1, 2 ст.46 Конституції України). Такі й 

інші засоби задоволення потреби у соціальному забезпеченні є необхідними, як 

вказано у ст.22 ЗДПЛ, для задоволення й інших потреб – у підтриманні людської 

гідності та вільному розвитку особистості. Тому види страхових допомог, що 

надаються державами у рамках запроваджених державою систем, – як зі сплатою 

внесків, так і без неї, – мають бути адекватними, доступними для всіх і 

недискримінаційними [157, с.274]. 
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Поняття «рівень життя» («життєвий рівень») охоплює різноманітні аспекти 

життєдіяльності людини, а його розуміння залежить від конкретно-історичного 

рівня розвитку суспільства [121, c.95]. Тому обсяг індивідуальної потреби у 

достатньому життєвому рівні, зокрема в їжі, одежі, житлі, медичній допомозі, 

соціальному обслуговуванні, теж є залежним від такого розвитку, від конкретних 

можливостей соціуму забезпечити життя людини на певному рівні. Проте останній 

не має бути нижчим від того, який необхідний людині для збереження її фізичного 

існування, і має передбачати можливості для поліпшення умов життя. 

Індивідуальні потреби у захисті від безробіття, у рівній оплаті за рівну працю, 

у справедливій винагороді пов’язані із ефективним задоволенням потреби у праці. 

Спрямованість міжнародно-правових документів у сфері прав людини на 

гарантування задоволення означених потреб зумовлена тим, що завдяки людській 

праці та її результатам уможливлюється прогрес суспільства. А тому існує потреба у 

належній винагороді за цю працю, що дозволить також підтримувати гідний рівень 

життя. Крім того, у зв’язку із втратою роботи з об’єктивних причин, звільненням за 

власним бажанням, пошуком роботи тривалий час, тимчасовими сезонними 

роботами можливими є періоди безробіття, у захисті від якого з боку держави 

людина теж відчуває потребу. 

Задоволення індивідуально-колективних потреб у справедливих і сприятливих 

умовах праці є запорукою належного виконання роботи та задоволення інших 

людських потреб, зокрема і в гідному рівні життя. Такі умови пов’язані з існуванням 

сукупності чинників, включно з естетичними та психофізіологічними, що 

впливають на людину у процесі праці та характеризують оточення, в якому 

здійснюється трудова діяльність [129, c.204, 205]. Насамперед мова йде про охорону 

праці як особливу систему збереження життя та здоров’я працівників, про 

відповідність умов роботи трудового колективу вимогам безпеки та гігієни. Проте 

тільки заходами охорони праці потреби у сприятливих умовах праці не 

вичерпуються. Правове забезпечення цих потреб має гарантувати покращення 

економічних результатів виробництва, збереження продуктивності праці, 

працездатності, здоров’я працівників, зокрема і для активного життя після 
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припинення з досягненням певного віку трудової діяльності [129, c.207]. 

Індивідуальна потреба у найвищому досяжному рівні фізичного та психічного 

здоров’я пов’язана з тим, що здоров’я є однією з первинних соціальних цінностей, 

на основі якої формуються, визначаються й оцінюються інші орієнтири сучасного 

суспільства і яка відображає біосоціальне буття людини. Без здоров’я у тій або 

іншій мірі втрачають значення інші цінності, оскільки нездорова людина, так чи 

інакше, обмежена у своїй фізіологічній і соціальній активності, у спілкуванні, у 

побуті, у виборі місця проживання, в освіті, трудовій діяльності тощо. Більше того, 

це важливий соціальний та економічний чинник, від рівня якого значно залежать 

економічні ресурси, фізичний, духовний і моральний потенціал суспільства. 

Потреба у найвищому досяжному рівні здоров’я охоплює потребу у контролі за 

станом власного здоров’я і тіла, а також потребу у свободі від втручань у цю сферу 

[157, с.276], що дотичні до потреб у свободі від жорстокого, негуманного 

поводження, у достатньому життєвому рівні, сприятливих умовах праці тощо. 

Культурно-духовні потреби (інтереси). Потреба в освіті є індивідуальною й 

обґрунтовується тим, що саме завдяки їй людина формується як особистість, її 

світогляд розширюється. Освіта сприяє розвитку та саморозвитку людського 

індивіда. Задоволення потреби в освіті має, зокрема, сприяти взаєморозумінню, 

терпимості та дружбі між усіма народами, расовими або релігійними групами, а 

також діяльності ООН з підтримання миру у світі (ч.2 ст.26 ЗДПЛ, ч.1 ст.13 

МПЕСКП). Для задоволення потреби в освіті передбачена низка юридичних засобів 

(ч.2 ст.13 МПЕСКП) серед яких: 1) обов'язковість і безплатність для всіх початкової 

освіти; 2) відкритість і доступність для всіх середньої освіти в її різних формах, 

включаючи професійно-технічну; 3) однакова доступність для всіх вищої освіти на 

основі здібностей кожного; 4) заохочення або інтенсифікація елементарної освіти по 

можливості для тих, хто не проходив чи не закінчив повного курсу початкової 

освіти; 5) активний розвиток мережі шкіл усіх ступенів, встановлення задовільної 

системи стипендій і постійне поліпшення матеріальних умов викладацького 

персоналу.  



148 

Гарантування задоволення індивідуально-колективної потреби батьків (одного 

з них, якщо сім’я неповна) у пріоритеті вибору виду та закладів освіти для 

малолітніх дітей спрямована на забезпечення потреби дитини в розвитку її 

особистості. Проте, оскільки малолітня дитина ще не усвідомлює, напр., який 

навчальний заклад їй краще обрати, відповідна потреба існує в батьків. 

Інші культурно-духовні потреби, як от в участі у культурному житті 

суспільства, у науковому прогресі та у користуванні його благами та «своєю 

культурою» (ст.27 МПГПП), у «втішанні мистецтвом» (ч.1 ст.27 ЗДПЛ) теж є 

індивідуально-колективними та зумовлені, з одного боку, творчим началом у 

людині, а з іншого, – інтересом до ознайомлення з творчими здобутками інших 

людей. Частина цих потреб – естетичні та становлять одну з базових характеристик 

людської природи. Як писав А. Г. Маслоу, естетичні потреби є найменш 

дослідженими порівняно з іншими, але достеменно відомо, що є люди, зокрема 

майже всі здорові діти, які «пристрасно прагнуть до прекрасного, і цю пристрасть 

може задовольнити лише краса» [248, с.81]. 

Внаслідок проведеного аналізу первинних міжнародних документів у сфері 

прав людини виявлено, що особистісні потреби (інтереси) здебільшого є або 

індивідуальними, або індивідуально-колективними; економічні, політичні 

індивідуальні й індивідуально-колективні потреби (інтереси), як і такі самі види 

потреб (інтересів) у сфері соціального захисту, кількісно домінують над 

відповідними колективними потребами (інтересами); культурно-духовні потреби 

(інтереси) в основному є індивідуально-колективними. Приблизні кількісні 

показники потреб та інтересів, гарантованих у цих міжнародних документах, за 

сферами життєдіяльності та за суб’єктами-носіями відображені у Таблицях 6 і 7 

(додатки 6 і 7 відповідно). Наведені у таблицях кількісні показники кожного 

різновиду потреб (інтересів) є мінімальними з тих, забезпечення яких гарантоване у 

відповідних міжнародно-правових актах. Ці показники засвідчують таке: 

 за сферою життєдіяльності, в якій виникають та існують людські 

потреби (інтереси), з-поміж усіх тих, задоволення яких гарантоване у досліджених 

міжнародно-правових актах, найбільшу питому вагу мають потреби (інтереси) 
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політичні, тобто ті, які пов’язані із залученням до їхньої реалізації державних 

інституцій, зокрема судів, на відміну від потреб (інтересів) особистісних, у сфері 

соціального захисту; 

 за суб’єктом-носієм у таких актах більше акцентовано увагу саме на 

потребах (інтересах) індивідуальних й індивідуально-колективних порівняно з 

колективними. Це можна пояснити тим, що саме індивідуальні потреби (інтереси), 

носієм частини з яких можуть бути також певні соціальні групи, є однією з головних 

цінностей людського буття і водночас мірилом усіх соціальних процесів [частину 

матеріалу опубліковано: 265, с.14-16; 266, c.177-195; 268, с.17-20; 282, с.28-45; 283, 

с.83-108; 284, с.46-49; 384, c.29-48]. 

 

4.2.4. Вплив позитивного правового регулювання на стан задоволення 

людських потреб та інтересів 

Загалом, природно було б припустити, що співвідношення між потребами та 

правом є суто одностороннім. Справді, право (включаючи, напевно, всі 

«правоявища») створене для того, щоб служити людині, задовольняти потреби її 

існування і розвитку. Однак більш прискіпливий аналіз доводить, що право чинить 

зворотний вплив на стан задоволення людських потреб та інтересів. 

Зворотний вплив правового регулювання на стан задоволення потреб та 

інтересів здійснюється у двох формах: а) прямій, та б) опосередкованій. 

Пряма форма такого впливу стосується власне правових потреб (інтересів). 

Вона полягає у тому, що за допомогою тих чи інших юридичних засобів такі 

потреби (інтереси) можуть бути задоволені повністю, частково або взагалі не 

можуть бути задоволені. Так, потреба значної частини громадян України у т. зв. 

безвізовому режимі з ЄС, а також потреби останнього, зокрема у відвідувачах із 

України, зумовили ухвалення Регламенту (ЄС) 2017/850 Європейського Парламенту 

та Ради від 17.05.2017 р., що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 539/2001 з 

переліком третіх країн, громадяни яких зобов’язані мати візи при перетині 

зовнішніх кордонів, а також країн, громадяни яких звільняються від дотримання цієї 

вимоги (Україна) [5]. Вказаний акт був необхідним і достатнім засобом для 
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задоволення означеної правової потреби громадян України. 

Опосередкована форма такого зворотного впливу стосується неправових 

(умовно кажучи, загальносоціальних) потреб (інтересів) та полягає, зазвичай, лише у 

сприянні (повному або частковому) задоволенню людських потреб (інтересів) за 

допомогою різноманітних юридичних засобів. Напр., зарахування наказом ректора 

абітурієнта до складу студентів вищого навчального закладу сприяє задоволенню 

потреби людини у здобутті вищої освіти. Проте зазначений правозастосовний акт 

сам по собі, безпосередньо ще не задовольняє вказаної потреби абітурієнта. 

Опосередкований вплив правового регулювання на стан задоволення людських 

потреб та інтересів здійснюється за такими основними напрямами, як: 

1) позначальний (опредметнюючий), 2) орієнтаційний, 3) інструментально-

співвимірний, 4) розподільчий та 5) охоронний.  

Перший напрям можна охарактеризувати як вплив на зміст потреби та 

інтересу, його формування та зміну. Справді, правові засоби мають здатність не 

тільки обслуговувати задоволення певної потреби, котра існує до і незалежно від 

них, але й також породжувати потребу саме у цих засобах. У психології цей напрям 

впливу називають опредметненням потреби. «Потреба сама по собі, як внутрішня 

умова діяльності суб’єкта, це, – писав відомий радянський психолог О. Леонтьєв, – 

лише негативний стан, стан нужди, нестачі; свою позитивну характеристику вона 

отримує тільки внаслідок зустрічі з об’єктом («реалізатором» …) свого 

«опредметнення» [229, c.11; див. також: 228, с.415, 418]. 

«Ми говоримо, наприклад, що людина їсть шоколад тому, що вона відчуває 

потребу в шоколаді, і таку потребу вона справді може відчувати: кожен, однак, 

розуміє, що не «шоколадна» потреба, властива деяким людям, створює у них 

споживання шоколаду, а, навпаки, сам факт існування шоколаду і досвід його 

споживання створює у них відповідну конкретну потребу» [229, c.11]. Саме такий 

характер має потреба людини у правосудді, шлюбі, забезпеченні невтручання в її 

особисте та сімейне життя тощо. Якщо, напр., розглядати потребу людини у 

достатньому життєвому рівні, то вона може бути задоволена за наявності згідно зі 

ст.48 Конституції України достатнього харчування, одягу, житла як об’єктів свого 
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опредметнення. 

Тут ідеться саме про те, що свого часу П. Рабінович обґрунтував як 

інструментально-позначальну цінність права. Вона «полягає у тому, що юридичні 

норми називають, позначають, вказують на явища (предмети, дії), які – з позиції 

держави – призначені задовольняти потреби тих чи інших суб’єктів і тому належать 

до цінностей. Саме ж право виступає тут цінністю тому, що задовольняє 

інформаційно-орієнтаційні потреби особи» [352, c.15]. 

Позначальний (опредметнюючий або, інакше кажучи, індикативний [305, 

c.1052]) напрям впливу правового регулювання відіграє надзвичайно важливу роль, 

оскільки від нього залежить, чи може бути задоволена та чи інша потреба (інтерес). 

Другим напрямом впливу правового регулювання є вплив на засоби 

задоволення потреби. Орієнтаційний напрям вказує людині, які засоби та в якій 

черговості їй слід використовувати для того, щоби задовольнити певну потребу 

(інтерес). Так, напр., законодавець пропонує перед поданням позову звернутись до 

засобів досудового врегулювання господарського спору (ст.222 ГК) як більш 

ефективних, швидких і менш затратних. Крім того, в СК передбачено, що шлюб 

можна припинити внаслідок його розірвання декількома способами, зокрема: за 

спільною заявою подружжя, яке не має на своєму утриманні дітей, поданою до 

органу реєстрації актів цивільного стану, або за позовом одного із такого подружжя, 

поданим до суду (ст.105, 106, 110 СК) [47]. І знову законодавець тут дає нібито 

натяк на те, що припинити шлюб краще у позасудовому порядку. 

Прояви впливу правового регулювання на засоби задоволення потреб можна 

знайти і у міжнародно-правових актах. Вище (у пункті 4.2.3) ми вже наводили 

передбачені у ч.2 ст.13 МПЕСКП засоби для задоволення потреби в освіті. Інші 

приклади пропонує ч.2 ст.11 того ж пакту для задоволення потреби у свободі від 

голоду. Вона передбачає такі засоби, як: поліпшення методів виробництва; 

зберігання та розподіл продуктів харчування шляхом широкого використання 

технічних і наукових знань; поширення знань про принципи харчування та 

вдосконалення або реформи аграрних систем так, щоби досягти найбільш 

ефективного освоєння і використання природних ресурсів; забезпечення 
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справедливого розподілу світових запасів продовольства відповідно до потреб і з 

урахуванням проблем країн, як імпортуючих, так і експортуючих продукти. 

Орієнтаційний напрям забезпечує ефективність задоволення потреби, оскільки 

людина не використовуватиме хаотично засоби для такого задоволення, а виробить 

певну послідовність дій, виходячи із норм права. 

Стосовно інструментально-співвимірного впливу правового регулювання на 

стан задоволення людських потреб та інтересів, то така форма впливу стає 

можливою завдяки тому, що П. Рабінович означив як інструментально-співвимірна 

цінність права. Відомо, що значущість вчинків, предметів, явищ не є однаковою для 

кожного суб’єкта, і що вона, крім того, змінюється у соціальному часі та 

соціальному просторі. Отже, як зазначав чеський філософ В. Брожик, «сама ціннісна 

предметність об’єктивно ієрархізована, і ця об’єктивна ієрархія є обов’язковою для 

відповідного способу існування суспільного суб’єкта» [цит. за: 352, c.19]. Їй, на 

думку П. Рабіновича, має відповідати і суб’єктивна ієрархія цінностей. А у 

соціально неоднорідному суспільстві одним із способів формування останньої якраз 

і виступає право [352, c.19]. 

Інструментально-співвимірний напрям впливу правового регулювання 

забезпечує правильну розстановку пріоритетів у цінностях задля забезпечення 

потреб (інтересів), а також обов’язок відповідальності за порушення норм права. 

Цей напрям впливу зазвичай реалізується за посередництва таких техніко-

юридичних засобів [352, c.20-23]: 

 розташування у нормативно-правових актах різної юридичної сили 

опису праворозподілюваних цінностей відповідно до їх порівняльної значущості. 

Тобто, суб’єктивна ієрархія нормативно-правових актів відображає, більш-менш 

точно, об’єктивну ієрархію цінностей. Через призму нормативно-правової ієрархії 

можна простежити зумовлену потребами й інтересами домінуючої частини 

населення ціннісну ієрархію, яку охороняє право. 

Так, у Конституції України, яка має найвищу юридичну силу в системі усіх 

нормативно-правових актів нашої держави, прямо зафіксовані найбільші, 

найважливіші соціальні цінності – людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 
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недоторканність і безпека, – а права і свободи людини та їх гарантії визнані такими, 

що визначають зміст і спрямованість діяльності держави (ч.1, 2 ст.3); 

 закріплення цінностей у нормах різної галузевої приналежності. Для 

прикладу, охорона цивільним законодавством немайнових і майнових відносин, 

заснованих на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності 

учасників (ст.1 ЦК), означає, що як ці відносини, так і принципи, на яких вони 

засновані, визнані особливою цінністю, що має значення для нормальної 

життєдіяльності нашого суспільства; 

 розподіл, розміщення, детальний опис цінностей у різних підрозділах 

одного закону нормативно-правового акта. 

Напр., у згаданому ЦК принципи (засади), на яких базується все цивільне 

законодавство України, визначені у Главі 1 «Цивільне законодавство України» 

Розділу І «Основні положення» Книги першої «Загальні положення», а в інших 

підрозділах деякі з них знаходять конкретизацію. Крім того, ці принципи 

розташовані у певному порядку, в певній послідовності (ст.3 ЦК), що може 

засвідчувати внутрішню ієрархію цінностей, а саме: 

1) неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини 

(зміст принципу розкритий, зокрема, у приписах ст.301 ЦК); 

2) неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених 

Конституцією України та законом (принцип корелює з приписами ч.4 ст.41 

Конституції України та Глави 25 «Припинення права власності» Розділу І «Право 

власності» Книги третьої «Право власності та інші речові права» ЦК); 

3) свобода договору (зміст принципу розкритий, зокрема, у ст.627 ЦК); 

4) свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом (принцип 

корелює з приписами ч.3 ст.35, ст.50, 84, 86, 320 та ін. ст. ЦК); 

5) судовий захист цивільного права та інтересу (зміст принципу розкритий у 

приписах ст.16 та ін. ст. ЦК); 

6) справедливість, добросовісність та розумність (ці засади цивільного 

законодавства отримали розвиток у приписах ч.5 ст.12, ч.5 ст.13, абз.2 ч.3 ст.23 та 

ін. ст. ЦК); 
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 включення у нормативно-правовий акт вказівки на черговість чи 

перевагу у виборі тих або інших цінностей у відповідній ситуації, зокрема у разі їх 

конфлікту, зумовленого протиріччям, неспівпадінням потреб (а) індивідуальних, (б) 

індивідуальних, групових і загальносоціальних, (в) національних та 

міжнаціональних, (г) довготермінових і короткотермінових, (ґ) розумних і 

нерозумних тощо. У такій ситуації правотворчий орган вимушено віддає перевагу 

визначеним інтересам і цінностям або навіть захищає одні інтереси та цінності на 

шкоду іншим. Для цього він встановлює у законодавстві критерії пріоритетності 

потреб і підвищення адекватності їх усвідомлення. 

Напр., ст.112 ЦК встановлює черговість задоволення вимог кредиторів у разі 

ліквідації платоспроможної юридичної особи, а ст.64 Кодексу України з процедур 

банкрутства [13] визначає черговість задоволення вимог кредиторів за рахунок 

коштів, одержаних від продажу майна банкрута. У КЗпП регламентовані критерії, за 

якими визначається: а) хто має переважне право на залишення на роботі при 

вивільненні працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і права 

(ст.42); б) хто має переважне право на укладення трудового договору у разі 

поворотного прийняття на роботу (ст.421). Крім того, певні види переважних прав, 

які мають або можуть мати ті чи інші суб’єкти, визначені і у ЦК (ч.2 ст.139, ч.3 

ст.156, абз.2 ч.3 ст.166, ч.1 ст.362, ч.2 ст.411, ч.3, 4 ст.588, ч.2 ст.5978, абз.2 ч.2 

ст.620, ст.777, ст.822, ч.3 ст.1156, ст.1279); 

 законодавче закріплення заборони, безумовної неприпустимості 

зазіхання на певні цінності, які у цій системі суспільних відносин визнаються 

абсолютними. Інші ж блага, яким, на думку законодавця, у певних ситуаціях, 

зокрема при захисті цінностей абсолютних, може бути завдана шкода, є порівняно з 

першими цінностями відносними. 

Так, Конституція України засвідчила абсолютну цінність, зокрема, потреби 

людини у повазі до її гідності, встановивши повну заборону катування, жорстокого, 

нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання (ч. 2 

ст.28), а також потреби у вільному виборі громадських об’єднань для вступу до них, 

заборонивши примус до такого вступу та можливість обмежень у правах за 
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належність або неналежність до політичних партій або громадських організацій (ч.4 

ст.36). Крім того, в Основному Законі передбачені і ті потреби, які мають відносну 

цінність, оскільки їхнє задоволення за певних умов може бути обмежене, як-от: у 

разі несвавільного позбавлення життя може бути обмежена потреба у житті (ч.2 

ст.27); за наявності вмотивованого рішення суду, передбачених законом підстав і з 

дотриманням визначеного ним порядку може бути обмежена потреба у свободі й 

особистій недоторканності (ч.2 ст.29), обмеження потреби у володінні майном 

можливе шляхом правомірного позбавлення права власності (ч.4 ст.41) тощо; 

 встановлення у законодавстві різноманітних за видом і розміром 

заохочень відповідно до рівня цінності дій суб’єкта. У трудових правовідносинах 

заохочення працівників за сумлінну працю є одним із засобів забезпечення трудової 

дисципліни (ч.1 ст.140 КЗпП). Питання визначення видів заохочень за успіхи в 

роботі працівників законодавство делегувало роботодавцеві, який у правилах 

внутрішнього трудового розпорядку може визначити будь-які заохочення (ст.143 

КЗпП). А за особливі трудові заслуги працівників може представити їх, зокрема, до 

нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними значками і 

до присвоєння почесних звань і звання кращого працівника за відповідною 

професією (ст.146 КЗпП). Види вищих форм відзначення громадян за заслуги перед 

Україною та підстави для нагородження визначені, зокрема, у Законі України «Про 

державні нагороди України» (ст.3, 6-12) [32]. 

У сфері кримінального права законодавець заохотив особу, яка розпочала 

готування до кримінального правопорушення чи розпочала замах на кримінальне 

правопорушення, якщо вона усвідомлює можливість доведення цього порушення до 

кінця, добровільно відмовитися від такого доведення. Для цього парламент 

встановив, що ця особа підлягатиме кримінальній відповідальності тільки тоді, якщо 

фактично вчинене нею діяння містить склад іншого кримінального правопорушення 

(ст.17 КК). Крім того, законодавець заохотив дійове каяття особи, яка вперше 

вчинила кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин (крім 

корупційних кримінальних правопорушень), гарантувавши звільнення від 

кримінальної відповідальності, якщо така особа після вчинення кримінального 
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правопорушення щиро покаялася, активно сприяла розкриттю цього порушення і 

повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду (ст.45); 

 законодавче ранжування видів та розмірів санкцій за правопорушення 

залежно від ступеня цінності об’єкта посягання. Чим цінніший об’єкт, який 

пошкоджується, руйнується внаслідок неправомірного вчинку, тим суворішою мала 

би бути санкція за посягання на нього. Тому ієрархія санкцій, якщо вона правильна, 

обґрунтована, будучи прямо пропорційною ступеню корисності правоохоронюваних 

цінностей, виступає своєрідним відображенням їх власної ієрархії. Окрім 

ранжування, офіційне градуювання заходів юридичної відповідальності за ступенем 

їх тяжкості характеризує порівняльну значущість тих цінностей, яких держава 

позбавляє правопорушника залежно від тяжкості правопорушення [352, c.20-23]. 

Така градація заходів юридичної відповідальності продемонстрована, зокрема, 

у ч.1 ст.24 КпАП, де визначені види адміністративних стягнень: від попередження – 

до адміністративного арешту й арешту з утриманням на гауптвахті. 

Як приклад ранжування адміністративних стягнень залежно від цінності 

об`єктів посягання розглянемо ст.47 («Порушення права державної власності на 

надра»), ст.52 («Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель») і 

ст.17210 («Відмова від виконання законних вимог командира (начальника)») КпАП: 

 за самовільне користування надрами, укладення угод, які в прямій чи прихованій 

формі порушують право власності на надра, передбачено накладення штрафу на 

громадян у розмірі від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 

а на посадових осіб – від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (ст.47 КпАП); 

 за псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними і 

радіоактивними речовинами, нафтою та нафтопродуктами, неочищеними 

стічними водами, виробничими та іншими відходами, а так само за невжиття 

заходів з боротьби із бур'янами передбачено накладення штрафу на громадян від 

20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб, 

громадян-суб'єктів підприємницької діяльності – від 50 до 100 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст.52 КпАП); 
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 за відмову від виконання законних вимог командира (начальника) передбачено 

накладення штрафу від 70 до 145 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 7 діб. 

Як бачимо, за вчинення останнього правопорушення можливе навіть 

обмеження фізичної свободи людини у формі, що є найтяжчим видом 

адміністративного стягненні згідно з ч.1 ст.24 КпАП. Отже, встановлений 

законодавством порядок несення або проходження в Україні військової служби, 

який забезпечує, зокрема, необхідні відносини підлеглості та є об’єктом посягання 

за ст.17210, має з погляду законодавця більшу цінність, аніж суспільні відносини у 

сфері охорони надр та у сфері раціонального землекористування й охорони земель, 

що є об’єктами правопорушень, передбачених у ст.47 і ст.52 відповідно. 

Четвертим напрямом впливу правового регулювання на потреби (інтереси) є 

напрям розподільчий. У соціально неоднорідному суспільстві право виступає 

передусім як засіб розподілу, надання основних соціальних благ. Тобто воно є 

начебто їхнім формальним джерелом, і стає, так би мовити, «співучасником» 

задоволення найважливіших потреб суб'єктів, співорганізатором їхнього 

життєзабезпечення. 

Рівень інструментально-розподільчої цінності права, за твердженнями 

П. Рабіновича, зумовлюється двома чинниками: по-перше, змістом й обсягом потреб 

(інтересів) суб'єкта; по-друге, конкретними видами та обсягами тих благ, котрі саме 

через право надаються у розпорядження суб'єкта для задоволення його потреб 

(інтересів). Тому встановити цінність права у зазначеному аспекті, а також 

визначити його місце у загальній системі соціальних засобів задоволення потреб й 

інтересів відповідного суб’єкта можливо, як писав науковець, лише виходячи з того, 

яку ж частину потреб (інтересів) можна задовольнити тими благами, які забезпечує 

саме право. Операціональними показниками, що дозволяють виміряти рівень 

означеної цінності права, отримати її кількісну характеристику, можуть бути, 

зокрема, такі індикатори: 

− питома вага тих потреб (інтересів), які можна задовольнити тільки за 

посередництва права, у складі всіх потреб й інтересів суб’єкта; 
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− порівняльна значущість для життєдіяльності суб'єкта тих потреб 

(інтересів), які поза правом не можуть бути задоволені, і тих, які задовольняються 

поза ним; 

− ступінь задоволення потреб (інтересів), які опосередковуються правом 

[352, c.13-14; 354, c.11]. 

Такі індикатори є позаюридичними, загальносоціальними, хоча їх відбір 

проходить на тлі права, начебто за його участю. Кількісне значення таких 

показників може змінюватись передусім внаслідок загальносоціальних змін через: 

1) виникнення нових потреб (тобто потреб у нових благах); 2) розширення чи 

звуження сфери прояву вже існуючих потреб (тобто збільшення чи зменшення кола 

суб'єктів, які мають такі потреби); 3) кількісну зміну самої потреби (її збільшення чи 

зменшення); 4) актуалізацію відповідної потреби, тобто посилення її нагальності у 

життєдіяльності суб'єктів та відображення цієї обставини в ієрархії усвідомлених 

установок суб'єктів. 

Будь-які зміни означених показників, які можуть бути зумовлені вказаними 

причинами, відображатимуть зміни цінності права в її інструментально-

розподільчому аспекті. Тобто така цінність буде похідною від означених змін, 

оскільки позитивне право безпосередньо не виробляє матеріальні та духовні блага, а 

тому й не «відповідає» за їхні види та обсяг [352, c.14-15; 354, c.12]. 

Прикладом виявлення розподільчого напряму впливу правового регулювання 

на задоволення матеріальних потреб відповідних суб’єктів можуть бути приписи 

ст.70 і 71 СК, які визначають загальний порядок розподілу майна, що є об’єктом 

права спільної сумісної власності подружжя, з метою задоволення потреб кожного з 

них у самостійному володінні відповідним майном і забезпеченні належних умов 

життя. Так, ч.1 ст.70 СК передбачає, що у разі поділу майна, що є об’єктом права 

спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, 

якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором. Якщо 

вони не домовилися про порядок поділу майна, спір може бути вирішений судом. 

При цьому суд бере до уваги інтереси дружини, чоловіка, дітей та інші обставини, 

що мають істотне значення (абз.2 ч.1 ст.71) і може відступити від засади рівності 
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часток подружжя за обставин, що мають істотне значення, зокрема якщо один із них 

не дбав про матеріальне забезпечення сім'ї, ухилявся від участі в утриманні дитини 

(дітей), приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду 

інтересам сім'ї (ч.2 ст.70). Крім того, закон чітко визначає, що неподільні речі 

присуджуються одному з подружжя, якщо інше не визначено домовленістю між 

ними (ч.2 ст.71), а речі для професійних занять присуджуються тому з подружжя, 

хто використовував їх у своїй професійній діяльності з урахуванням вартості цих 

речей при присудженні іншого майна другому з подружжя (ч.3 ст.71). 

Застосування цих та інших приписів щодо поділу майна, яке є об’єктом права 

спільної сумісної власності подружжя, дозволяє забезпечити задоволення 

відповідних майнових потреб членів подружжя-співвласників, виходячи з їх 

конкретних життєвих ситуацій, попередньої поведінки у сім’ї, ставлення у 

минулому до майна, що підлягає поділу, видів такого майна тощо. Тобто через 

розподільчий напрям впливу правове регулювання забезпечує розподіл благ 

відповідно до потреб (інтересів), задовольняючи таким чином останні. Однак слід 

пам'ятати, що внаслідок наведених вище загальносоціальних змін право не в змозі 

задовольнити усі потреби (інтереси) через нестачу, а то і відсутність відповідних 

благ. 

Останнім – п'ятим – напрямом опосередкованого впливу правового 

регулювання на потреби й інтереси є охоронний. Він полягає у тому, що право 

регламентує дії з охорони, захисту певних благ (цінностей), а у разі їхнього 

пошкодження, знищення встановлює порядок їх відновлення. У цьому знаходить 

вияв інструментально-охоронна (захисна) цінність права [352, c.24; 354, c.16]. Напр., 

для захисту потреби людини у володінні майном, що було пошкоджене іншою 

особою, ЦК надає можливість звернутися до суду за правилами цивільного 

судочинства з позовом про відшкодування такої шкоди (п.8 ч.2 ст.16, ст.22 ЦК). 

Наведений напрям впливу правового регулювання є ключовим, адже без 

охорони та захисту цінностей право не зможе забезпечити задоволення потреб й 

інтересів. Зауважимо, що воно по-різному регламентує процедури відновлення 

відповідних цінностей залежно від їхнього виду. Це також засвідчує 
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нерівнозначність цих цінностей. Так, ст.430 ЦПК дозволяє суду допустити негайне 

виконання його рішень у певних категоріях справ, зокрема з метою кращого 

задоволення потреб осіб, яким необхідні аліменти, заробітна плата, відшкодування 

шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю людини, 

поновлення на роботі тощо. Натомість у тих випадках, які у зазначеній статті не 

перелічені, діє загальний порядок виконання судового рішення після набрання ним 

законної сили (ст.273, 289 ЦПК). 

Рівень реалізації правовим регулюванням охарактеризованих напрямів 

опосередкованого впливу залежить від низки обставин. Серед них вирішальну роль 

відіграє його соціальна сутність: саме зацікавленість домінуючої частини 

суспільства, чию волю зазвичай виражає таке регулювання (а іноді й зацікавленість 

усього суспільства), у відповідних цінностях зумовлює те, яким чином держава 

застосовує позитивне право як інструмент, засіб розподілу та захисту цих цінностей. 

Доволі вагомою є роль правового регулювання й у вирішенні загальносоціальних 

завдань, щоправда і вона здійснюється ним також під контролем інтересів 

домінуючої частини суспільства – виконується у тому обсязі і в тій формі, які ними 

коригуються. 

З огляду на зазначені вище форми (пряму й опосередковану) зворотного 

впливу позитивно-правового регулювання на стан задоволення потреб та інтересів 

таке регулювання виступає дуже важливою інструментальною цінністю у 

задоволенні потреб (інтересів) чи то окремої людини, чи то певної соціальної групи, 

чи то всіх учасників суспільного життя або соціуму загалом. Якість здійснення цим 

регулюванням розглянутих форм зворотного впливу значно залежить, по-перше, від 

повноти і точності пізнання потреб (інтересів) особи, домінуючої частини 

суспільства й інших суб’єктів, та, врешті-решт, всього суспільства, а, по-друге, від 

ролі права у задоволенні тих потреб й інтересів, яким держава надає юридичного 

значення [352, c.25; частину матеріалу опубліковано: 260, c.131-132; 263, c.11-16; 

267, c.19-21; 272, с.63-69; 273, с.3-7; 274, с.11-13; 277, c.10-13]. 
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Висновки до Розділу 4 

1. Правове регулювання може як посилювати конфронтацію всередині 

суспільства, коли юридичні засоби не дозволяють максимально повно задовольнити 

потреби й інтереси людей, так і послаблювати означену конфронтацію, зокрема 

через якомога повніше задоволення таких потреб й інтересів. 

2. За потребової інтерпретації процес правоутворення охоплює дію рушійних 

сил, з-поміж яких ключовими є саме людські потреби й інтереси, тоді як 

правотворчість є різновидом власне юридичної діяльності, під час якої означені 

рушійні сили отримують нормативну форму вираження. 

На основі емпірико-юридичного матеріалу досліджено, якою мірою 

український законодавець усвідомлює і демонструє залежність змісту законодавства 

від різноманітних людських потреб й інтересів, тобто, так би мовити, потребову 

спрямованість законодавства України. Так, за допомогою методу кількісного аналізу 

досліджено деякі акти чинного законодавства України з метою встановлення того, 

наскільки ці акти зважають на потреби й інтереси індивідів, соціальних груп та 

суспільства у різних сферах життя, декларуючи відповідну спрямованість. 

3. Як відомо, другою основною стадією правового регулювання є діяльність 

компетентних суб’єктів із застосування юридичних норм (правозастосування). Така 

діяльність та її результати (правозастосовні акти) зазвичай здатні безпосередньо 

впливати на стан задоволення певних потреб (інтересів) їхніх адресатів, а іноді 

також й інших суб`єктів. Тому частота згадування потреб (інтересів) у 

правозастосовних актах набуває певного практичного значення. При цьому на 

особливу увагу заслуговує судове правозастосування, яке є, як відомо, одним із 

найважливіших різновидів правозастосовної діяльності. 

За допомогою методу кількісного аналізу проведено відповідне дослідження 

на матеріалах практики ВС України та КС України, що дозволило встановити, як 

часто зазначені органи аргументували їхні рішення, зокрема, посиланнями на ті чи 

інші людські потреби й інтереси. 

4. Встановлені у результаті дослідження як актів правотворчості, так і актів 

правозастосування, кількісні показники зумовлюються, зрозуміло, різноманітними 
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чинниками. Але ці показники, принаймні опосередковано, можуть свідчити про 

задекларовану Україною соціально-змістовну спрямованість правового 

регулювання, про поширеність використання потребової аргументації, що 

характеризує таку спрямованість, а зрештою, певною мірою, про рівень 

гуманістичності цього регулювання. 

5. Оскільки, як відомо, національне правове регулювання в сучасний період 

повинно корелювати з відповідними міжнародно-правовими стандартами, 

дослідження, аналогічне описаним вище, здійснено також стосовно первинних 

міжнародно-правових актів ООН з прав людини та основоположних свобод – ЗДПЛ, 

МПГПП, МПЕСКП. З`ясовано, що міжнародний правотворець використовує 

терміни «потреба» й «інтерес» лише у кількох положеннях названих актів. Тому 

останні розглянуті саме під кутом зору тих потреб (інтересів) людини, можливості 

задоволення яких гарантовані у цих актах.  

6. Задоволення людських потреб (інтересів) і правове регулювання 

перебувають у складному діалектичному співвідношенні. Всі «правоявища» 

породжені, так чи інакше, потребами й інтересами існування та розвитку людини. 

Однак правове регулювання також здійснює на стан задоволення людських потреб 

(інтересів) зворотний вплив у двох формах: прямій і опосередкованій. 

Охарактеризовані основні напрями такого опосередкованого впливу (позначальний, 

орієнтаційний, інструментально-співвимірний, розподільчий і охоронний). 
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РОЗДІЛ 5. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

НА СТАН ЗАДОВОЛЕННЯ ЛЮДСЬКИХ ПОТРЕБ ТА ІНТЕРЕСІВ: 

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ 

 

5.1. Поняття ефективності правового регулювання та методика 

виявлення його впливу на стан задоволення людських потреб та інтересів 

Виходячи з викладеного у підрозділі 1.2 розуміння загального поняття 

цінності, можна стверджувати, що цінність правового регулювання зумовлюється і 

характеризується його позитивною роллю у задоволенні людських потреб та 

інтересів. Її виявлення потребує з`ясування двох основних питань: по-перше, що 

становлять потреби й інтереси суб’єкта (індивіда, групи, класу, всього суспільства), 

які задовольняються цим регулюванням; по-друге, в чому полягають ті властивості, 

через які воно здатне задовольнити такі потреби й інтереси. Відтак, і цінність 

правового регулювання може бути розкрита, передовсім, в рамках потребового 

підходу [352, c.10-12]. Відповідно до нього встановлено, що стосовно потреб й 

інтересів позитивно-правове регулювання виконує кілька функцій, виступає 

опосередкованою, службовою або, як прийнято називати, інструментальною 

цінністю. А також з позицій потребового підходу щодо вирішення аксіологічних 

проблем у правовому регулюванні можливо і необхідно розглядати ще і його власну 

цінність (самоцінність) [352, c.29-37, 99, 103, 104, 122]. 

Самостійним показником зазначеної ролі позитивно-правового регулювання, 

що може бути предметом навіть емпірично-правового дослідження, має бути 

ефективність впливу такого регулювання на стан задоволення людських потреб та 

інтересів. 

В юридичній літературі на сьогодні сформульовано низку 

загальнотеоретичних положень стосовно виявлення ефективності позитивного 

правового регулювання. Цій проблематиці присвятили праці такі дослідники як 

А. Венгеров [140, с.70-78; 141, с.30-38], В. Глазирін [224, с.140-248], С. Жінкін [179, 

с.18-19, 22-26, 34-36], О. Мельник [250, с.5-6, 11-13, 15], В. Нікітинський [140, с.70-
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78; 141, с.30-38; 224, с.140-192, 248-276; 381, с.3-20], О. Пашков [326, c.3-11; 327, 

с.40-48], Т. Пашук [328, c.139-147], П. Рабінович [366, c.202-205], І. Самощенко 

[140, с.70-78; 141, с.30-38; 381, с.3-20], В. Смородинський [398, c.123-125], 

Ф. Фаткулін [411], В. Федосова [412, c.31], Д. Чечот [326, c.3-11], Л. Чулюкін [411], 

Л. Явич [327, с.40-48] та ін. 

Відповідно до цих положень ефективність задоволення людських потреб й 

інтересів (Е) як одна з основних цілей позитивного правового регулювання має 

визначатися співвідношенням реально досягнутих показників обсягу задоволення 

потреб (інтересів) певних суб`єктів (Р – результат) із запланованими (цільовими) 

кількісними показниками (М – мета). Відтак, можемо відобразити це формулою 

Е = Р/М [про ін. формули ефективності правового регулювання див.: 378, с.9-10], у 

якій мета такого регулювання (мета закону) – це передбачувані та бажані для 

правотворчого органу результати застосування закону [366, c.202], а такі результати 

– це соціальні наслідки (зміни) реалізації, втілення в життя правової норми (закону). 

Якщо конкретизувати викладені з достатньою повнотою у відповідній 

науковій літературі загальнотеоретичні положення стосовно можливостей і 

методики виявлення (вимірювання) ефективності правового регулювання [224, c.41-

75, 140-147, 164-177, 192-276; 295; 360, с.14-22; 362, с.13-21; 381, c.3-20] щодо 

предмету нашого дослідження, то необхідно вказати наступне. 

Визначити ефективність правового регулювання можна двома шляхами: 

І. Встановленням кількісних показників стану певного явища (системи) за 

допомогою методу факторного аналізу, що передбачає такі стадії, як: 

1) факторизація – виявлення (відбір) тих факторів, чинників, які так чи інакше 

впливають на досліджуваний стан задоволення певної загальносоціальної потреби 

(інтересу);  

2) квантифікація вказаних факторів – визначення (зокрема шляхом опитування 

респондентів) кількісних показників впливу кожного фактору на стан задоволення 

потреби й інтересу; 

3) визначення середнього показника ефективності – встановлення соціальних 

результатів реалізації закону. 
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II. Встановленням співвідношення того, що склалось на підставі дії норми 

права, з тим, що було б, якби ця норма не діяла (логічні, психологічні й інші методи) 

[295, c.104-105]. 

Обидва наведені вище шляхи визначення ефективності правового 

регулювання можуть бути використані для виявлення стану задоволення потреб й 

інтересів внаслідок запровадження певних юридичних норм. 

Однією із загальносоціальних передумов ефективності правового 

регулювання, як слушно зазначається в літературі [366, c.204], є відповідність 

правової норми реальним потребам та інтересам тих суб'єктів, відносини між якими 

вона має регулювати. Отож, з огляду на проведену у цьому дослідженні 

класифікацію потреб наведену вище формулу слід конкретизувати стосовно стану 

задоволення кожної з двох груп людських потреб та інтересів – власне правових і 

неправових (умовно кажучи, загальносоціальних). Адже, як зазначалося в 

підрозділі 4.2 (пункт 4.2.4), за допомогою суто юридичних засобів власне правові 

потреби (інтереси) можуть бути задоволені повністю, частково або взагалі не бути 

задоволені, тоді як вплив правового регулювання на задоволення 

загальносоціальних потреб (інтересів), зазвичай, обмежується лише сприянням 

(повним або частковим) такому задоволенню. 

Прикладами власне правових потреб (інтересів), які можна повністю 

задовольнити за допомогою юридичних засобів, можуть слугувати: 

 потреба в отриманні громадянства, яка задовольняється повністю з моменту 

набрання чинності указом Президента України про прийняття до громадянства 

України (п. 113 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань 

громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом 

Президента України від 27.03.2001 р. № 215 (в редакції Указу Президента України 

від 27.06.2006 р. № 588/2006 [22]); 

 потреба у розірванні шлюбу, котра є цілком задоволеною з моменту набрання 

законної сили відповідним рішенням суду або з моменту державної реєстрації 

(внесення відповідного актового запису) відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану (п. 2 підрозділу 3 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів 
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цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України 

18.10.2000 р. № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 

24.12.2010 р. № 3307/5) [24]); 

 потреба у конституційному закріпленні незворотності стратегічного 

європейського та євроатлантичного курсу України була повністю задоволена з 

набранням чинності 21.02.2019 р. відповідних положень у преамбулі до 

Конституції України, а також у статтях, що регламентують повноваження 

ВР України, Президента України та КМ України [31]. 

Випадками часткового задоволення власне правових потреб (інтересів) 

можуть бути, напр., набрання законної сили рішенням суду про встановлення 

батьківства щодо однієї дитини з двох чи більше дітей, стосовно яких особа 

вимагала встановити такий факт, або про стягнення з боржника лише частини 

коштів із тих, які просив стягнути кредитор. 

Ілюстраціями власне правових потреб (інтересів), які залишаються взагалі 

незадоволеними існуючими правовими засобами, можуть виступати: 

 потреба в модернізації правового регулювання трудових відносин шляхом 

розширення можливостей укладення строкових трудових договорів за згодою 

сторін і в тих випадках, коли трудові відносини можуть бути встановлені на 

невизначений строк (відповідна потреба, можливо, буде задоволена після 

прийняття Трудового кодексу України та набрання ним чинності [48]); 

 потреба у поширенні імунітету редакції друкованого засобу масової інформації та 

журналістів від відповідальності за публікацію відомостей, які не відповідають 

дійсності, принижують честь і гідність, порушують права та законні інтереси, є 

зловживанням свободою діяльності таких ЗМІ і правами журналіста, якщо ці 

відомості, напр., є дослівним відтворенням опублікованого інтернет-джерелом 

матеріалу з посиланням на нього, а не тільки опублікованого іншим друкованим 

ЗМІ (п.4 ст.42 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 

Україні» [33] не гарантує такого імунітету за дослівне відтворення публікацій, 

взятих з інтернету, навіть з посиланням на відповідне джерело). 
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Щодо неправових (умовно кажучи, загальносоціальних) потреб (інтересів), то 

прикладом нормативно-правового акта, прийнятого в інтересах громадян, проте 

поки що недостатньо ефективного через відсутність певних для цього передумов, є 

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 

від 25.04.2019 р. № 2704-VIII [34]. Його завданням є сприяння у задоволенні, 

зокрема, таких потреб (інтересів) (ст.3): 1) у застосуванні державної мови з метою 

об’єднання українського суспільства, зміцнення державної єдності та територіальної 

цілісності України, її незалежної державності та національної безпеки; 2) у 

застосуванні української мови як державної на всій території України у сферах 

суспільного життя, визначених цим Законом, а також у міжнародному спілкуванні, 

під час здійснення посадовими та службовими особами представницьких функцій; 

3) у розвитку української мови для зміцнення національної ідентичності, 

збереження національної культури, традицій, звичаїв, історичної пам’яті та 

забезпечення її подальшого функціонування як державотворчого чинника 

української нації; 4) у сприянні володінню українською мовою громадянами; 5) у 

вживанні замість іншомовних українських слів, словосполучень і термінів у разі, 

якщо в українській мові існують рівнозначні відповідники, та у підвищенні рівня 

обізнаності громадян про них; 6) у стримуванні вульгаризації та змішування 

української мови з іншими. 

Станом на тепер не всі з цих потреб можуть бути задоволені повноцінно 

виключно приписами вказаного закону. Зокрема, з огляду на те, що у сучасному 

українському суспільстві поки що не вкорінені ті морально-духовні засади, які 

дозволили би належно оцінити значущість для держави української мови. За нашим 

досвідом спілкування із теперішньою студентською молоддю Львова, вона 

захоплюється не стільки українськими, скільки зарубіжними творами музики, 

літератури, кінематографу тощо. Зрештою, на жаль, як відомо, багато державних 

службовців, народних депутатів України, депутатів місцевих рад всупереч вимогам 

чинного законодавства не використовують державну мову. Отже, внаслідок 

зазначених обставин, які мають, зрозуміло, позаюридичний характер, вищевказаний 

Закон здатний лише частково сприяти задоволенню перерахованих вище мовних 
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потреб й інтересів українського суспільства. 

Ще однією ілюстрацією нормативно-правового акта, який сприяє задоволенню 

неправових (загальносоціальних) потреб й інтересів, може бути Закон України «Про 

освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII [41]. На нашу думку, він цілковито сприяє 

задоволенню, зокрема, таких потреб та інтересів: 

1) у розширенні можливих форм здобуття, складників і рівнів освіти (ст.9, 10). 

Так, у сучасних умовах досить ефективними інституційними формами здобуття 

освіти є дистанційна (ч.4 ст.9), мережева (ч.5 ст.9), а також такі види індивідуальної 

форми, як сімейна (домашня), зокрема для здобуття повної загальної середньої 

освіти (ч.7 ст.9) та педагогічний патронаж (ч.8 ст.9). Деякі з цих форм є зручними та 

необхідними, напр., для осіб, які проживають за кордоном, або для осіб з 

особливими освітніми потребами (ст.19). У випадку останніх Закон задовольняє 

їхню потребу в інклюзивному навчанні зі створенням спеціального класу (групи), в 

якому такі особи навчаються відповідно до індивідуальної програми розвитку та з 

урахуванням індивідуальних потреб і можливостей (ч.2 ст.20), а також задовольняє 

потребу батьків у розробленні такої програми (абз.7 ч.2 ст.55). Ще декілька років 

тому більшість із названих форм навчання не діяли, а тому окремі категорії людей 

почували себе ущемленими та не могли задовольнити їхні потреби у розвитку 

особистості; 

2) в отриманні батьками інформації про соціальні та психолого-педагогічні 

послуги особам, які постраждали від булінгу (цькування) (п.31 ч.1 ст.1), вчинили 

його чи стали свідками (абз.8 ч.2 ст.55), а також в отриманні таких послуг 

відповідними здобувачами освіти (абз.11 ч.1 ст.53); у можливості скаржитися на 

випадки булінгу стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього 

процесу та вимагати повного і неупередженого розслідування таких випадків (абз.9, 

10 ч.2 ст.55); у заходах, спрямованих на запобігання та протидії булінгу з боку 

засновника закладу освіти, уповноваженого ним органу чи керівника такого закладу 

(абз.10 ч.2 ст.25, абз.10-14 ч.3 ст.26, абз.22-24 ч.2 ст.30) тощо. 

Положення Закону України «Про освіту» щодо вищої освіти конкретизуються 

у Законі України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII [28] (далі – Закон 
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№ 1556-VII), який теж гарантував, зокрема, можливості для задоволення освітніх 

потреб у дистанційній і мережевій формах (абз.3 ч.1, ч.4, 5 ст.49), а також для 

задоволення особливих освітніх потреб осіб з інвалідністю (п.18 ч.1 ст.1, п.4, 9 ч.3 

ст.3, абз.7 ч.1 ст.4, п.3 ч.3 ст.32, п.4 ч.7 ст.33, абз.5, 7 ч.1 ст.45, п.6 ч.1 ст.62, абз.4, 5 

ч.2 ст.70, підп.9 п.5 розділу XV). Проте ступінь задоволення будь-яких освітніх 

потреб значно залежить від якості відповідної освіти. 

Зауважимо, що процедури та заходи забезпечення якості вищої юридичної 

освіти, а також навички (компетентності), які повинен набути здобувач такої освіти, 

випливають зі змісту статті 16 зазначеного Закону, а також розділів IV і VII 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2018 р. 

№ 1379 Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 081 «Право» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти [36] (далі – Стандарт № 1379). З метою 

якнайкращого задоволення освітніх потреб людини у кожному закладі вищої 

(зокрема вищої юридичної) освіти має функціонувати система внутрішнього 

забезпечення якості, яка передбачає здійснення процедур і заходів, визначених у ч.2 

ст.16 Закону № 1556-VII і розділі VII Стандарту № 1379. 

Навички, які повинен набути здобувач юридичної освіти першого 

(бакалаврського) рівня, поділяються на (розділ IV Стандарту № 1379): 

1) інтегральну компетентність (далі – ІК), тобто здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної правничої 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин, 

принципів і правових інститутів та характеризується комплексністю і 

невизначеністю умов; 

2) загальні компетентності (далі у цьому підрозділі – ЗК), зокрема: 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК2); знання та розуміння 

предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК3); навички 

використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК6); здатність вчитися 

й оволодівати сучасними знаннями (ЗК7); здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів) (ЗК10); 
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3) спеціальні (фахові, предметні) компетентності (далі у цьому підрозділі – 

СК), серед яких: здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, 

знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві (СК1); 

знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів 

(СК2); знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики 

Європейського суду з прав людини (СК4); здатність застосовувати знання засад і 

змісту інститутів міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного 

права (СК5); знання і розуміння основ права ЄС (СК6); здатність застосовувати 

знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових 

інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, 

адміністративне й адміністративне процесуальне право, цивільне та цивільне 

процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право (СК7); знання 

та розуміння особливостей реалізації і застосування норм матеріального та 

процесуального права (СК8); знання і розуміння основ правового регулювання обігу 

публічних грошових коштів (СК9); знання та розуміння соціальної природи 

трудових відносин і їхнього правового регулювання (СК10); здатність визначати 

належні та прийнятні для юридичного аналізу факти (СК11); здатність аналізувати 

правові проблеми, формувати й обґрунтовувати правові позиції (СК12); здатність до 

критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у 

професійній діяльності (СК13); здатність до консультування з правових питань 

(СК14); здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування 

(СК15); здатність до логічного, критичного та системного аналізу документів, 

розуміння їхнього правового характеру і значення (СК16) [36]. 

Для цілей цього дослідження звернемо також увагу на те, що згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки України від 28.03.2019 р. № 410 затверджена Програма 

другого блоку єдиного фахового вступного випробування – тесту з восьми базових 

правничих дисциплін (далі – Програма № 410). Однією з них є дисципліна 

«Міжнародний захист прав людини», завдяки якій студенти набувають 

компетентності на таких когнітивних рівнях охоплення, як «Знання», «Розуміння», а 
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щодо більшості тем – також «Застосування» знань щодо: 1) загальнотеоретичної 

характеристики прав і свобод людини, 2) всесвітньої та регіональних систем їхнього 

захисту (стосовно неєвропейських систем рівень «Застосування» не передбачений); 

3) обсягу та складових окремих прав і свобод людини, зобов`язань держави щодо 

них, відповідної практики Європейського суду з прав людини щодо них тощо (щодо 

питань про правомірне обмеження прав людини та відступ держав від зобов’язань у 

сфері прав людини рівень «Застосування» не передбачений) [35, с.58-63]. 

У процесі проведення дисертаційного дослідження ми спробували визначити 

ефективність впливу позитивного правового регулювання на стан задоволення 

потреб (інтересів) людей у здобутті вищої юридичної освіти в Україні. Для цього 

використали, зокрема метод факторного аналізу, уточнивши ті стадії його 

застосування, які були зазначені вище. А саме, окрім факторизації та квантифікації 

факторів, які впливають та означений стан, а також визначення середнього 

показника ефективності, тобто встановлення конкретних соціальних результатів 

правового регулювання, виділили ще такі стадії, як: виокремлення правового впливу 

(тобто вирізнення впливу саме правового регулювання з-поміж інших чинників, які 

могли вплинути на результати дослідження), виявлення побічних результатів впливу 

правового регулювання (факультативна стадія) та визначення співвідношення 

реально досягнутих показників обсягу задоволення потреб (інтересів) певних 

суб`єктів (результату) із запланованими (цільовими) кількісними показниками 

(метою). 

Для виконання вказаного завдання на юридичному факультеті ЛНУ упродовж 

грудня 2019 р. ми провели соціологічне дослідження, у якому в якості респондентів 

були задіяні три групи учасників: 1) студенти 4 курсу (бакалаврат) (462 особи); 

2) студенти 5 курсу (магістратура) (102 особи); 3) аспіранти різних років навчання 

(39 осіб) (всього – 603 особи). 

На стадії факторизації ми встановили фактори, які найбільше впливають на 

якість і рівень здобутої на факультеті юридичної освіти, а саме: 

1) умови прийому на навчання (п.2 ч.2 ст.3, ст.44 Закону № 1556-VII); 

2) якість проведення лекцій (п.1, 3, 4 ч.2 ст.16, п.1 ч.1 ст.26, п.2 ч.3 ст.32, 
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п.1 ч.2 ст.50, п.1 ч.1 ст.58 Закону № 1556-VII, ЗК3, СК2, СК4, СК6, СК8 – СК10, п.1, 

3, 4 абз.1 розділу VII Стандарту № 1379, а також дисципліна «Міжнародний захист 

прав людини» згідно з Програмою № 410); 

3) якість проведення семінарських, практичних і лабораторних занять (п.1, 

3, 4 ч.2 ст.16, п.1 ч.1 ст.26, п.2 ч.3 ст.32, п.2 ч.2 ст.50, п.1 ч.1 ст.58 Закону № 1556-

VII, ЗК2, ЗК3, ЗК6, ЗК7, СК1, СК2, СК4 – СК16, п.1, 3, 4 абз.1 розділу VII Стандарту 

№ 1379, а також дисципліна «Міжнародний захист прав людини» згідно з 

Програмою № 410); 

4) достатня наявність навчально-методичних джерел (п.7 ч.1 ст.1, п.5 ч.2 

ст.16, ч.5 ст.33, ч.7 ст.35, абз.1 ч.2 ст.56, п.1 ч.1 ст.58, абз.2 ч.2 ст.70 Закону № 1556-

VII, п.5 абз.1 розділу VII Стандарту № 1379); 

5) наявність і рівень діяльності студентських наукових гуртків з 

навчальних дисциплін (п.2, 5, 6 ч.1 ст.26 Закону № 1556-VII); 

6) пов’язаність навчання з формуванням у студентів і аспірантів 

практичних вмінь і навичок юридичної роботи (п.5 ч.1 ст.1, ч.2 ст.49, п.2 ч.2 ст.50 

Закону № 1556-VII, ІК, ЗК2, ЗК6, ЗК10, СК1, СК5, СК7, СК11 – 16 Стандарту 

№ 1379); 

7) достатність і рівень проходження навчальної практики у судах, 

прокуратурах, інших органах державної влади та місцевого самоврядування, в 

адвокатів і нотаріусів (п.3 ч.1 ст.50, ст.51 Закону № 1556-VII, СК7, СК11 – СК16 

Стандарту № 1379); 

8) умови призначення студентських (академічних і соціальних) стипендій 

(п.2 ч.5 ст.40, п.11 ч.1, ч.2-6 ст.62 Закону № 1556-VII); 

9) облаштування аудиторій сучасними технічними й інформаційними 

засобами навчання (п.5 ч.1 ст.16, абз.2 ч.2 ст.70, п.5 ч.3 ст.70, ч.7 ст.71 Закону 

№ 1556-VII, ЗК6, п.5 абз.1 розділу VII Стандарту № 1379); 

10) стан забезпеченості студентів гуртожитками (п.6 ч.1 ст.26, п.8 ч.5, п.5, 7 

ч.6 ст.40, Закону № 1556-VII). 

Опісля, на стадії квантифікації, для того щоби визначити кількісні показники 

впливу кожного фактору, було проведене письмове опитування. Інтегральний 
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(зведений) вплив усіх цих факторів ми умовно позначили цифрою 100 одиниць. 

Студентам і аспірантам було запропоновано визначити, яку кількість балів 

(виходячи з їхнього навчального досвіду) можна віднести до впливу кожного з 

означених факторів на стан задоволення потреби (інтересу) опитуваних осіб у 

здобутті вищої юридичної освіти. 

Встановлюючи соціальні результати реалізації закону, за відповідями 

респондентів був визначений середній показник його ефективності, а узагальнені 

усереднені кількісні результати відповідей відображені у Таблиці 8 (Додаток 8). У 

ній показники кожної групи учасників відрізняються між собою несуттєво. 

Виходячи з отриманих кількісних показників, можна зробити такі висновки: 

1. Найбільш дієвими факторами, передбаченими у зазначених вище 

нормативно-правових актах, є: 

1) якість проведення лекцій (15 %). Вагомість вказаного фактору пов`язана 

із залежністю сприйняття студентом нового матеріалу від доступності, цікавості та 

повноти його подання під час проведення лекційного заняття; 

2) якість проведення семінарських, практичних і лабораторних занять 

(15 %). Важливість цього фактору пояснюється тим, що саме під час їхнього 

проведення відбувається належне засвоєння студентами навчального матеріалу, 

систематизація знань, а також формування практичних вмінь і навичок; 

3) пов’язаність навчання з формуванням у студентів та аспірантів 

практичних вмінь і навичок юридичної роботи (12 %). Значущість згаданого 

фактору зумовлюється тим, що набуті теоретичні знання втрачають свою цінність 

без уміння практично застосовувати їх, напр., без уміння складати договори, 

процесуальні документи тощо; 

4) достатність і рівень проходження навчальної практики в органах влади, 

в адвокатів і нотаріусів (12 %). Можливі причини цього середнього показника 

впливу вказаного фактору аналогічні до попереднього. 

2. Наведені результати демонструють, зокрема, і те, що для стану задоволення 

потреби (інтересу) у здобутті вищої юридичної освіти з погляду студентів IV-

V курсів юридичного факультету ЛНУ і аспірантів цього факультету станом на 
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кінець 2019 року не були визначальними забезпеченість студентів гуртожитками 

(6 %), облаштування аудиторій сучасними технічними й інформаційними засобами 

навчання (7 %), а також умови призначення студентських стипендій і умови 

прийому на навчання (по 7%). 

Дослідження проводилося частково відповідно до формули ефективності 

впливу правового регулювання. Така частковість зумовлена неможливістю 

порівняння результатів правового регулювання попередньої та чинної редакцій 

Закону України «Про вищу освіту» через відсутність аналогічного дослідження, 

проведеного у минулому, а також відсутність донедавна розглянутих вище відомчих 

нормативно-правових актів. 

Результати проведеного соціологічного дослідження дають підставу 

сформулювати певні рекомендації на адресу адміністрації юридичного факультету, 

його Вченої ради, кафедр, насамперед, з розробки заходів щодо дієвішого 

формування у студентів практичних навичок для здійснення професійної діяльності. 

До таких рекомендацій належать наступні: 

- для обґрунтованого оцінювання готовності випускників до практичної 

роботи провести експертне оцінювання навчального плану юридичного факультету 

представниками основних юридичних професій, зокрема представниками Ради 

адвокатів України, Ради прокурорів України та Ради суддів України. З цією метою 

було би доречно, аби керівництво факультету звернулося до вказаних органів із 

відповідним проханням; 

- для обговорення змін до навчального плану запрошувати на засідання 

Вченої ради юридичного факультету осіб, делегованих цими органами; 

- проводити опитування представників основних юридичних професій 

стосовно їхніх побажань і рекомендацій, спрямованих на покращення практичної 

підготовки студентів-юристів. 
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5.2. Роль Верховного Суду в усуненні недоліків правового регулювання, 

які ускладнюють ефективне задоволення правових потреб (за матеріалами 

практики Великої Палати) 

Як відомо, юридико-технічні недоліки законодавства ускладнюють, так чи 

інакше, належне задоволення правових потреб учасників суспільного життя. Тому 

далі розглянемо детальніше деякі з таких, найбільш поширених, дефектів і практику 

їхнього подолання на підставі постанов ВС. Такі можливості цього органу зумовлені 

тим, що відповідно до ч.5-6 ст.13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах ВС, є 

обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй 

діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права, а також 

враховуються іншими судами при застосуванні таких норм. Завдяки цьому ВС 

спроможний, так би мовити, нейтралізувати юридико-технічні недоліки, яких, 

подекуди, на жаль, не позбавлене українське законодавство і які, відтак, 

послаблюють ефективність правового регулювання процесу задоволення правових 

потреб. 

До таких недоліків, на думку професора В. Косовича, належать, явно виражені 

(законодавчі прогалини, колізії та дублювання) і частково виражені (нормотворчі 

помилки). А одним із найбільш дієвих засобів подолання цих недоліків є судова 

практика [217, с.15-16; 218, с.9, 103-104, 109, 113-114, 122, 130, 142-143, 327, 396]. 

Подолання законодавчих прогалин має два загальновизнані способи. Перший 

із них – аналогія закону – вирішення справи за наявності прогалини на основі норми 

права, що регулює найбільш подібні суспільні відносини. 

Прикладом може бути прогалина, яка полягає у відсутності в цивільному 

законодавстві положення щодо можливості визнання договору недійсним після його 

розірвання, що перешкоджає задоволенню потреби у юридичній визначеності в 

правовідносинах сторін цього договору, які могли діяти всупереч законодавству ще 

у момент укладення договору, а тому і на час його розірвання. Засоби подолання цієї 

прогалини продемонстровані у постанові ВП ВС від 27.11.2018 р. у справі 

№ 905/1227/17 [55]. Проаналізувавши приписи ЦК щодо недійсності правочинів, 
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ВП ВС дійшла висновку, що розірвання сторонами договору, виконаного повністю 

або частково, не позбавляє його сторони права на звернення до суду з позовом про 

визнання такого договору недійсним. Окрім цього, як вказала ВП ВС, не 

перешкоджає поданню відповідного позову і закінчення строку (терміну) дії 

правочину до моменту звернення до суду. 

Зауважимо, що упродовж 2018 – 2019 рр. ВП ВС прийняла ще низку постанов, 

якими подолала прогалини у чинному законодавстві, зокрема: 

1) постанова від 17.04.2018 р. у справі № 200/11343/14-ц [53] (про можливість 

відповідача, – який не був належно повідомлений про час і місце розгляду справи у 

суді першої інстанції та не брав участі у такому розгляді, а тому не міг заявити у 

цьому суді про сплив позовної давності до ухвалення ним заочного рішення, – 

подати таку заяву до апеляційного суду);  

2) постанова від 30.01.2019 р. у справі № 442/456/17 [59] (щодо права на 

пільгову пенсію за вислугу років викладачів позашкільних навчальних закладів за 

відсутності прямої вказівки на їхні посади у Переліку закладів і установ освіти, 

охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію 

за вислугу років, затвердженому постановою КМ України від 04.11.1993 р. № 909 

[19], у відповідній редакції); 

3) постанова від 13.02.2019 р. у справі № 822/524/18 [60] (про можливість 

переведення держслужбовця з інвалідністю ІІ групи, який має відповідний стаж 

роботи на держслужбі, з пенсії по інвалідності на пенсію державного службовця до 

досягнення пенсійного віку); 

4) постанова від 26.06.2019 р. у справі № 905/1956/15 [65] (ВП ВС застосувала 

до правовідносин щодо заміни боржника у виконавчому провадженні приписи ч. 3 

ст.109 і ст.619 ЦК про те, що юридична особа, з якої був здійснений виділ, несе 

субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями, які згідно з розподільчим балансом 

перейшли до юридичної особи, що утворилася внаслідок виділу, а кредитор може 

вимагати задоволення його вимоги як від основного боржника, так і від особи, яка 

несе субсидіарну відповідальність; ВП ВС вирішила, що внаслідок виділення з 

юридичної особи-первісного боржника іншої юридичної особи, до якої перейшов 
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борг першої за судовим рішенням, виділена юридична особа стає основним 

боржником у виконавчому провадженні, а та юридична особа, яка була первісним 

боржником за судовим рішенням, стає у виконавчому провадженні субсидіарним 

боржником); 

5) постанова від 10.12.2019 р. у справі № 925/698/16 [72] (ВП ВС усунула 

прогалину у законодавстві щодо неможливості відновлення банківської ліцензії 

після її відкликання Національним банком України, якщо відповідне рішення 

останнього скасував через юридико-організаційні порушення суд; ВП ВС вирішила, 

що, якщо банк, визнаний проблемним, не відповідає вимогам банківського 

законодавства, дотримання яких є обов’язковим для наявності банківської ліцензії, 

недоліки у процедурах виведення такого банку з ринку не можуть бути підставою 

для поновлення цієї ліцензії). 

Другим способом подолання прогалин є аналогія права, тобто вирішення 

юридичної справи на основі загальних або галузевих принципів права за відсутності 

не тільки норми, яка мала би прямо регулювати суспільні відносини, але й норми, 

яка регулює аналогічні відносини. Можливість вдатися до аналогії закону та 

аналогії права закріплена у ЦК (ст.8), СК (ст.10), ЦПК (ч.9 ст.10), ГПК (ч.10 ст.11), 

КАС (ч.6 ст.7), проте цю можливість суди використовують нечасто. Прикладами 

судових рішень, в яких у 2018 – 2019 рр. ВП ВС застосувала аналогію закону, можна 

вважати такі: 

1) постанова від 27.11.2019 р. у справі № 629/847/15-к [68] (про врегулювання 

за аналогією процесуального закону, незважаючи на відсутність цього інституту у 

КПК, процесуальних відносин щодо можливості відступу від висновку об’єднаної 

палати Касаційного кримінального суду у складі ВС цією самою об’єднаною 

палатою, як є у цивільній, господарській і адміністративній юрисдикціях); 

2) постанова від 04.12.2018 р. у справі № 910/18560/16 [56] (ВП ВС на підставі 

приписів статті 120 ЗК, статті 377 ЦК, які передбачають перехід права на земельну 

ділянку в разі набуття права власності на об'єкт нерухомості, сформулювала 

принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та розташованої на ній будівлі 

або споруди, а далі поширила цей принцип на перехід права власності на нерухомий 
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об’єкт, споруджений на земельній ділянці, яка перебуває на праві постійного 

користування); 

3) постанова від 05.12.2018 р. у справі № 713/1817/16-ц [57] (застосувавши 

принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та спорудженого на ній об’єкта 

нерухомого майна, ВП ВС встановила наявність цивільного інтересу в оформленні 

права на земельну ділянку під спорудженим на ній об’єктом, придбаним у 

власність). 

Розв’язання колізій здійснюється залежно від їхніх різновидів за правилами, 

що передбачені законодавством або правовою доктриною. Серед них вирізняють 

ієрархічні, змістовні, темпоральні та «змішані» (темпорально-змістовні, ієрархічно-

змістовні, темпорально-ієрархічні) [див. також: 218, с.100-107; 337, с.9-14, 16; 342, 

с.5-11]. 

Ієрархічні колізії долаються шляхом застосування норми, що закріплюється в 

нормативно-правовому акті, який має вищу юридичну силу. Так, правила подолання 

колізій юридичних норм Конституції України та закону, а також норм міжнародних 

договорів і закону сформульовані на законодавчому рівні. Стосовно першої колізії, 

то ч.2 ст.8 Конституції України встановлює, що Основний Закон має найвищу 

юридичну силу, а закони й інші нормативно-правові акти приймаються на основі 

Конституції України та повинні їй відповідати. Щодо другої, то ч.1 ст.9 Конституції 

України та ч.2 ст.19 Закону України «Про міжнародні договори України» від 

29.06.2004 р. № 1906-IV [39] визначають, що чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана ВР України, є частиною національного законодавства 

України, а ч.2 ст.19 вказаного Закону вказує, що якщо міжнародним договором 

України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, 

ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то 

застосовуються правила міжнародного договору. 

Прикладом колізій між нормами закону та підзаконного нормативного акта 

може слугувати колізія між ч.5 ст.5 Закону України «Про виконавче провадження» 

від 02.06.2016 р. № 1404-VIII [27] і п.14 розділу ІІІ Інструкції з організації 

примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 
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від 02.04.2012 р. № 512/5 [10]. Ця колізія полягає у тому, що вказаний Закон 

передбачив можливість передання виконавчого документа від одного приватного 

виконавця іншому або відповідному органу ДВС, або від органу ДВС – приватному 

виконавцю лише за заявою стягувача. Закон не зобов’язав приватного виконавця 

передавати виконавче провадження, яке перебуває у нього на виконанні, 

державному виконавцю з тієї підстави, що у державного виконавця є зведене 

виконавче провадження щодо того самого боржника. Натомість зазначена 

Інструкція імперативно визначила, що у разі, якщо стосовно одного боржника 

відкрито декілька виконавчих проваджень про стягнення коштів, то вони 

об’єднуються у зведене виконавче провадження та виконуються тим державним 

виконавцем, який відкрив перше таке провадження; більше того, нові виконавчі 

провадження щодо цього боржника за наявності зведеного виконавчого 

провадження приєднуються до останнього. Вказане по суті означає обов’язок 

приватного виконавця у разі відкриття ним виконавчого провадження передати 

останнє державному виконавцеві, в якого знаходиться зведене виконавче 

провадження стосовно того самого боржника. Означена колізія не дає змоги 

задовольнити потребу у юридичній визначеності процедури вчинення виконавчих 

дій приватним виконавцем у разі надходження до нього на виконання виконавчого 

документа про стягнення коштів з боржника, стосовно якого у державного 

виконавця вже є зведене виконавче провадження. 

Засоби розв’язання такої колізії відображені у постанові ВП ВС від 

05.12.2018 р. у справі № 904/7326/17 [58]. ВП ВС вказала, що положення зазначеної 

Інструкції слід розглядати як такі, що запроваджені відповідно до вимог Закону, а 

тому не можуть йому суперечити, в тому числі встановлювати нові вимоги, які 

прямо не передбачені Законом, на виконання якого ця Інструкція затверджена.  

Ще одним прикладом подолання ієрархічної колізії може бути постанова 

ВП ВС від 04.12.2019 р. у справі № 520/3939/19 (Пз/9901/10/19) [70] (колізія між 

п.4, 5 ч.1 ст.4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI 

[38] і п. 16 розділу IV Порядку формування та подання страхувальниками звіту 



180 

щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

14.04.2015 р. № 435 [23]). 

Змістовні колізії виникають внаслідок часткового збігу обсягів правового 

регулювання певних суспільних відносин і пов’язані з конкуренцією загальних, 

спеціальних і виняткових норм права. Для прикладу, колізія між приписами п. «а» 

ч.1 ст.341 ГПК та ч.5 ст.74 Закону України «Про виконавче провадження» від 

02.06.2016 р. № 1404-VІІІ стосовно того, в яких днях – календарних або робочих 

відповідно – рахувати строк на оскарження до суду рішень, дій або бездіяльності 

державного виконавця та посадових осіб ДВС щодо виконання судового рішення, не 

давала змоги задовольнити потребу в юридичній визначеності щодо строку такого 

оскарження. Цю колізію ВП ВС усунула у постанові від 13.03.2019 р. у справі 

№ 920/149/18 [61].  

ВП ВС вказала, що у ст.74 вказаного Закону, яка регулює, зокрема, відносини, 

що виникають під час оскарження рішень, дій або бездіяльності державного 

виконавця не тільки до суду, але й до органів державної виконавчої служби, є 

загальні норми щодо норм ст.339-341 ГПК. Тому під час оскарження саме до суду 

рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи 

органу ДВС або приватного виконавця, на виконанні яких перебуває виконавчий 

документ господарського суду, слід дотримувати відповідних положень ГПК, 

зокрема щодо права на звернення з такою скаргою впродовж десяти календарних, а 

не робочих днів (п. «а» ч.1 ст.341 цього кодексу). 

Іншим прикладом подолання змістовної колізії може бути постанова ВП ВС 

від 05.12.2019 р. у справі № 9901/495/19 [71], в якій суд вирішив, що приписи ст.46 

Закону України «Про Вищу раду правосуддя» від 21.12.2016 р. № 1798-VIII [29] є 

спеціальними щодо приписів ч.4 ст.22, п.2, 3 ч.1, ч.4 ст.266 КАС, а тому ухвала 

Вищої ради правосуддя про відкриття дисциплінарної справи щодо судді не може 

бути оскаржена. 

При збігу темпоральної та змістовної колізій, що виникає внаслідок більш 

пізнього введення в дію загальної норми, пріоритет надається спеціальній нормі, 
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хоча її й прийнято раніше. Як приклад, розглянемо колізію між ч.3 ст.22 Закону 

України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ [37] про 

звільнення споживачів від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з 

порушенням їхніх прав, а також ст.5 Закону України «Про судовий збір» від 

08.07.2011 р. № 3674-VI [44] у редакції Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» від 22.05.2015 р. 

№ 484-VIII [30], згідно з яким споживачів було виключено з переліку осіб, які мають 

пільги щодо сплати судового збору. Внаслідок такої колізії споживачі певний час не 

мали можливості задовольнити потребу у захисті їхніх прав судом без оплати 

судового збору. 

У постанові від 21.03.2018 р. у справі № 761/24881/16-ц [52] ВП ВС вказала, 

що Закон України «Про захист прав споживачів», який прийнятий раніше, є 

спеціальним щодо Закону України «Про судовий збір», в якому немає вичерпного 

переліку осіб, які звільнені від сплати судового збору. А крім того, відсутність 

категорії споживачів у такому переліку не може безумовно означати те, що 

споживачі не мають вказаної пільги, встановленої спеціальним законом, який 

гарантує реалізацію та захист саме їхніх прав. 

Іншим прикладом збігу темпоральної та змістовної колізій може слугувати 

колізія між ст.256 ЦК та ст.88 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 р. 

№ 3425-ХІІ [40] щодо строку звернення до нотаріуса із заявою про вчинення 

виконавчого напису. Вона полягає у тому, що ст.88 вказаного Закону містить різні 

строки для звернення до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису: три роки – у 

відносинах за участю громадян, один рік – для відносин за участю підприємств, 

установ і організацій. На момент ухвалення ВР України цього Закону діяв 

Цивільний кодекс УРСР 1963 р. [50], який встановлював позовну давність залежно 

від суб’єктного складу сторін правовідносин: три роки у відносинах за участю 

громадян і один рік у спорах за участю підприємств, установ і організацій. Після 

внесення змін до Цивільного кодексу УРСР у 1995 р., а тим більше після набрання 

чинності новим ЦК у 2004 р., строки, встановлені у ст.88 згаданого Закону, не були 

узгоджені з позовною давністю, яка стала визначатися за предметом спору, а не за 
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суб’єктною ознакою. Така неузгодженість строків на звернення за захистом права до 

суду та до нотаріуса перешкоджала задоволенню потреби в юридичній визначеності 

для мети вчинення виконавчого напису. 

Долаючи вказану темпорально-змістовну колізію, ВП ВС у постанові від 

02.07.2019 р. у справі № 916/3006/17 [66] вказала, що загальний строк для звернення 

до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису має становити три роки 

незалежно від суб’єктного складу сторін правовідносин, а якщо для вимоги, за якою 

видається виконавчий напис, законом встановлено іншу (спеціальну) позовну 

давність, виконавчий напис видається у межах цього строку. 

У разі збігу ієрархічної та змістовної колізій, коли загальна і спеціальна 

норми містяться в актах, що мають різну юридичну силу, перевага повинна 

віддаватись спеціальній нормі, навіть якщо вона має меншу юридичну силу. Однак, 

якщо нижчий правотворчий орган не був уповноважений видавати акт з такою 

спеціальною нормою, а отже, вирішувати питання по-іншому, ніж визначено в акті 

вищої юридичної сили, повинна діяти загальна норма вищої юридичної сили. 

Для прикладу, у постанові від 05.06.2019 р. у справі № 755/12638/15 [64] 

ВП ВС подолала колізію між приписами ч.5 ст.50 Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 р. № 4452-VI (далі – Закон 

№ 4452-VI) [43], ст.23 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і 

управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 

19.06.2003 р. № 978-IV (далі – Закон № 978-IV) [46] та приписом абз. 16 п. 4.18 

глави 4 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, 

затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб від 05.07.2012 р. № 2 (далі – Положення) [21]. Проблема полягала у тому, в 

якому порядку під час ліквідації банку, який був управителем фонду фінансування 

будівництва (далі – ФФБ), повертати інвесторам цього будівництва кошти 

оперативного резерву, обліковані у банку на рахунках ФФБ: повертати їх у порядку 

черговості, визначеної у ст.52 Закону № 4452-VI, оскільки це передбачено у 

Положенні, чи повернення цих коштів має відбуватися поза чергою, оскільки такі 

кошти згідно із Законами № 978-IV і № 4452-VI не включаються до ліквідаційної 
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маси банку, в якому створений ФФБ. Наявність означеної колізії впливала на 

задоволення потреб багатьох довірителів, які інвестували кошти у будівництво через 

ФФБ, але банк, в якому створений ФФБ, був визнаний неплатоспроможним. У разі 

задоволення вимог таких довірителів у порядку черговості вимог кредиторів до 

банку, який ліквідується, ці довірителі могли не отримати ні інвестовані ними 

кошти, ні об’єкт будівництва. 

Ст.23 Закону № 978-IV передбачає можливість заміни за рішенням суду 

управителя ФФБ, а також встановлює, що у разі ліквідації управителя ФФБ кошти 

на рахунку ФФБ не включаються до ліквідаційної маси управителя ФФБ і 

спрямовуються виключно на задоволення вимог довірителів до управителя ФФБ 

згідно з Правилами ФФБ. Ч.5 ст.50 Закону № 4452-VI та абз.1 п.4.18 глави 4 

розділу V Положення теж вказували, що кошти на рахунку ФФБ не включаються до 

ліквідаційної маси банку. Натомість абз.16 п.4.18 глави 4 розділу V Положення 

визначав, що у разі ліквідації банку-управителя ФФБ кошти на рахунку такого ФФБ 

спрямовуються виключно на задоволення вимог довірителів до банку-управителя 

ФФБ, що ліквідується, але включаються до сьомої черги вимог кредиторів.  

ВП ВС вирішила, що у правовідносинах стосовно ФФБ пріоритетними є 

норми Закону № 978-IV, хоча приписи ст.23 останнього не суперечать ч. 5 ст.50 

Закону № 4452-VI. Крім того, ВП ВС зазначила, що Положення є підзаконним 

нормативно-правовим актом, який може застосовуватися до спірних правовідносин 

лише у частині, яка не суперечить Законам України. 

У разі збігу темпоральної та ієрархічної колізій, що виникає внаслідок більш 

пізнього введення в дію норми, яка міститься в акті меншої юридичної сили, 

пріоритет віддається нормі, яка міститься в нормативно-правовому акті, що 

прийнятий пізніше, навіть якщо він має нижчу юридичну силу. Приклади подолання 

таких колізій у практиці ВП ВС за 2018 – 2019 рр. виявити не вдалося. 

ВП ВС у постановах також долає частково виражені недоліки нормативно-

правових актів, зокрема спричинені неналежним використанням конкретних засобів 

законотворчої техніки. Як приклад розглянемо тлумачення приписів ЦК щодо 

застосування позовної давності до негаторного позову. Ст.268 ЦК не передбачає, що 
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вимога власника про усунення перешкод у володінні та користуванні його майном, 

зокрема про виселення, належить до вимог, на які позовна давність не поширюється. 

Проте власник, який не втратив володіння його майном, має потребу у будь-який 

час вимагати усунення перешкод у користуванні та розпорядженні цим майном, а не 

лише впродовж трьох років з моменту, коли почали вчинятися відповідні 

перешкоди. Навіть після спливу цих трьох років він залишається володіючим 

власником, а тому повинен мати можливість захистити його право. Тому у постанові 

від 04.07.2018 р. у справі № 653/1096/16-ц [54] ВП ВС змінила підхід ВС України, 

зафіксований у постанові від 27.01.2016 р. у справі № 6-2913цс15 [85] про 

поширення загальної позовної давності на вимоги власника про виселення наймача 

зі службового житла. ВП ВС звернула увагу на те, що власник житла не втрачає 

володіння ним лише у зв’язку з тим, що відповідний об’єкт переданий у найм, як і 

не втрачає право власності на цей об’єкт. Допоки особа є власником нерухомого 

майна, вона не може бути обмежена у праві звернутися до суду з позовом про 

усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження цим майном, 

зокрема і шляхом виселення. А тому негаторний позов можна заявити впродовж 

всього часу тривання відповідного правопорушення. 

Повне ж усунення зазначених вище недоліків здійснюється кількома 

загальновизнаними способами удосконалення (підвищення якості) нормативно-

правових актів України, а саме: 1) прийняття нормативного-правового акта у новій 

редакції; 2) внесення змін до нормативно-правового акта; 3) кодифікація 

нормативно-правового акта; 4) офіційне тлумачення-роз’яснення нормативно-

правового акта [218, с.50, 122]. Тобто, внаслідок правотворчої та 

правоінтерпретаційної діяльності може підвищуватися здатність нормативно-

правових актів задовольняти потреби їхніх адресатів. 

 

Висновки до Розділу 5 

1. Ефективність задоволення людських потреб й інтересів (Е) як одна з 

основних цілей позитивного правового регулювання має визначатися 

співвідношенням реально досягнутих показників обсягу задоволення потреб 
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(інтересів) певних суб`єктів (Р – результат) із запланованими (цільовими) 

кількісними показниками (М – мета). Відтак, можемо відобразити це формулою Е = 

Р/М, у якій мета такого регулювання (мета закону) – це передбачувані та бажані для 

правотворчого органу результати застосування закону, а такі результати – це 

соціальні наслідки (зміни) реалізації, втілення в життя правової норми (закону). 

Визначити ефективність правового регулювання можна двома способами: 

I. Встановленням кількісних показників стану певного явища (системи) за 

допомогою методу факторного аналізу, що передбачає такі стадії: 

1) факторизація – виявлення (відбір) тих факторів, чинників, які так чи інакше 

впливають на досліджуваний стан задоволення певної загальносоціальної потреби 

(інтересу);  

2) квантифікація вказаних факторів – визначення (зокрема шляхом опитування 

респондентів) кількісних показників впливу кожного фактору на стан задоволення 

потреби й інтересу; 

3) визначення середнього показника ефективності – встановлення соціальних 

результатів реалізації закону; 

4) виокремлення правового впливу – вирізнення впливу саме правового 

регулювання з-поміж впливів усіх інших факторів; 

5) виявлення побічних результатів впливу правового регулювання 

(факультативна стадія); 

6) визначення співвідношення реально досягнутих показників обсягу 

задоволення потреб (інтересів) певних суб`єктів (результату) із запланованими 

(цільовими) кількісними показниками (метою); 

II. Встановленням співвідношення того, що склалось внаслідок дії норми 

права, з тим, що було б, якби ця норма не діяла (логічні, психологічні й інші 

методи). 

2. Метод факторного аналізу було застосовано під час спроби визначити 

ефективність впливу сучасного позитивного правового регулювання на стан 

задоволення потреб (інтересів) громадян у здобутті вищої юридичної освітив 

Україні. Така спроба полягала у проведенні у грудні 2019 року письмового 
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опитування студентів 4 курсу бакалаврату (462 особи), магістратури (102 особи), а 

також аспірантів (39 осіб) юридичного факультету ЛНУ щодо оцінювання ними 

значущості визначених у низці нормативно-правових актів факторів, які найбільше 

впливають на якість і рівень здобутої на цьому факультеті освіти. Опитуваним 

пропонувалося визначити, яку кількість балів (виходячи з їхнього навчального 

досвіду) можна віднести до впливу на стан задоволення потреби (інтересу) у 

здобутті вищої юридичної освіти кожного із запропонованих факторів. 

У результаті проведеного дослідження встановлено, що найбільш дієвими 

факторами, передбаченими у низці відповідних нормативно-правових актів, були 

названі: а) якість проведення лекцій (15 % від усіх факторів); б) якість проведення 

семінарських, практичних і лабораторних занять (15 %); в) пов’язаність навчання з 

формуванням у студентів та аспірантів практичних вмінь і навичок юридичної 

роботи (12 %). 

Результати проведеного соціологічного дослідження дали підставу 

сформулювати відповідні рекомендації на адресу адміністрації факультету, його 

Вченої ради, кафедр, насамперед, з розробки заходів щодо дієвішого формування у 

студентів практичних вмінь і навичок для здійснення професійної діяльності. 

3. Задоволення правових потреб ускладнюється наявністю юридико-технічних 

недоліків в актах чинного законодавства. Найбільш поширеними різновидами таких 

недоліків є, зокрема, явно виражені (законодавчі прогалини і колізії) та частково 

виражені (нормотворчі помилки). Значний внесок у подолання цих юридико-

технічних дефектів на сьогодні в Україні робить, зокрема, ВП ВС у постановах за 

результатами розгляду конкретних судових справ. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації вирішено важливе наукове завдання, яке полягало у комплексній 

загальнотеоретичній характеристиці впливу позитивного правового регулювання на 

стан задоволення людських потреб та інтересів. 

До основних висновків дослідження належать такі: 

1. Однією із сучасних тенденцій розвитку правового регулювання є 

збільшення у ньому питомої ваги потреб й інтересів людини, інтенсифікація їхнього 

введення у нормативно-правові акти. А це вимагає додаткових досліджень проявів 

зазначеної тенденції під кутом зору ролі людських потреб та інтересів у правовому 

регулюванні в Україні. Методологічною основою цих досліджень має бути 

потребовий підхід, який постулює ідею про те, що сутність соціальних явищ 

становлять ті їхні корисні властивості, які можуть бути використані для задоволення 

людських потреб та інтересів. 

2. З’ясовано особливості вирішення проблеми взаємовпливу людських потреб, 

інтересів і правового регулювання в історії політико-правової думки. На підставі 

аналізу першоджерел встановлено, що саме у німецькій класичній філософії потреби 

у позитивному праві були виокремлені в окрему групу та з’явився термін «правова 

потреба» («rechtliches Bedürfniß») (І. Кант). 

3. Запропоновано дефініцію правових потреб як потреб людей у якісному й 

ефективному правовому регулюванні, а також у юридичній допомозі. Предметно-

змістовна специфіка таких потреб полягає у необхідності існування та використання 

суб’єктом певних позитивно-правових (державно-юридичних) явищ як засобів, що 

впливають на задоволення його біологічних і соціальних потреб (інтересів). 

Обґрунтовано, що потреба у правовій допомозі має подвійну природу: з 

одного боку, її задоволення часто є потрібним для того, щоби у конкретних 

суспільних відносинах механізм правового регулювання був ефективним (тобто 

задоволення цієї потреби виступає гарантією задоволення деяких інших правових 

потреб); з іншого боку, потреба у правовій допомозі є тотожною потребі в одному з 

елементів механізму правового регулювання, а саме потребі у суб’єктивному 

юридичному праві на таку допомогу. 
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Здійснено класифікацію правових потреб: 1) за кількісним складом їхніх носіїв 

(індивідуальні, колективні, індивідуально-колективні); 2) за сферами 

життєдіяльності людини (особистісні, економічні, політичні, у сфері соціального 

захисту, культурно-духовні); 3) за тривалістю (постійні, тимчасові); 4) за рівнем 

(ступенем) задоволення (повністю чи частково задоволені або взагалі незадоволені; 

якісно чи неякісно задоволені; своєчасно або невчасно задоволені); 5) за юридично-

галузевою ознакою (конституційні, цивільні, сімейні, адміністративні, кримінальні, 

фінансові, кримінально-процесуальні, цивільно-процесуальні тощо); 6) за 

юридичним статусом їх носія (правові потреби громадян, іноземців, осіб без 

громадянства, людей з інвалідністю, дітей, військовослужбовців, представників 

інших соціальних груп); 7) за суб’єктом задоволення правових потреб (правові 

потреби, які задовольняються органами державної влади, місцевого 

самоврядування, іншими компетентними суб’єктами, фізичними особами); 

8) залежно від безпосередньої участі суб’єкта-носія цих потреб у їхньому 

задоволенні (активні, пасивні). 

4. Будь-яке позитивне право покликане, так чи інакше, бути дієвим 

інструментом задоволення людських потреб та інтересів або, щонайменше, 

ефективно цьому сприяти, з огляду на що саме задоволення таких потреб й інтересів 

має бути найвищою метою (мета-метою) позитивного права у демократичній 

соціальній державі. Інші його цілі повинні спрямовуватися на досягнення цієї мети. 

4.1. Найочевидніше вплив людських потреб й інтересів простежується у 

процесі формування позитивного права (як його виникнення, правоутворення, так і 

здійснення правотворчої діяльності). 

Для цілей цього дослідження поняття правотворчості визначено як 

інтелектуально-вольову діяльність компетентних державних органів, народу, 

територіальних громад, фундаментом якої є людські потреби й інтереси та яка 

здійснюється шляхом встановлення, зміни чи скасування юридичних норм. 

Виходячи з позиції потребового підходу, виявлено кількісні показники 

вживання терміно-понять «потреба» й «інтерес» і спільнокореневих у Конституції 

України та деяких кодексах України. З огляду на означені показники встановлено: 



189 

 цілі, для яких законодавець використовує ці терміно-поняття, а саме: 1) для 

формулювання прав і обов’язків учасників правовідносин; 2) для формулювання 

підстав правообмежень; 3) для ідентифікації суб’єктів права; 4) для ідентифікації 

об’єктів права; 5) для визначення функцій і повноважень органів та посадових 

осіб; 6) для спрямування (обмеження) повноважень, функцій. 

Зауважено, що у тексті Конституції України терміно-поняття «потреба» й 

«інтерес» і спільнокореневі найчастіше вживаються для визначення функцій і 

повноважень органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових осіб 

та у конструкціях підстав правообмежень. Тоді як у досліджених кодексах для 

останньої мети вказані терміно-поняття майже не використовуються, а найчастіше 

вживаються для формулювання прав і обов’язків учасників правовідносин (у т. зв. 

кодексах матеріального права) та для визначення функцій і повноважень органів та 

їх посадових осіб (у т. зв. кодексах процесуального права); 

 видову належність потреб та інтересів, зафіксованих у Конституції України і 

деяких кодексах, за сферою життєдіяльності (особистісні, економічні, політичні, 

у сфері соціального захисту, культурно-духовні); 

Виявлено, що найбільшу увагу у досліджених актах приділено згадкам про 

потреби (інтереси) особистісні, економічні та політичні. І це цілком зрозуміло, адже 

саме на задоволення особистісних і економічних потреб (інтересів) насамперед 

спрямовується правове регулювання. А висока питома вага політичних потреб 

(інтересів) є наслідком, зокрема, того, що суб’єктам необхідно звертатися саме до 

держави, її органів влади задля встановлення механізму задоволення певної потреби 

(інтересу) та для захисту від допущених правопорушень; 

 видову належність потреб та інтересів, зафіксованих у Конституції України та 

деяких кодексах, за носієм (індивідуальні, колективні, індивідуально-

колективні). 

Зауважено, що у досліджених нормативних актах сумарно найчастіше 

згадуються потреби (інтереси) колективні та індивідуально-колективні. Це 

зумовлено, зокрема, тим, що, з одного боку, люди мають подібні потреби (інтереси), 

у задоволенні яких вони зацікавлені; а з іншого боку, людина як істота соціальна не 
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може існувати цілком незалежно від суспільства, оскільки більшість її дій, які 

власне забезпечують людське існування, є залежними від діяльності невизначеної 

кількості осіб. 

Крім того, встановлено, що законодавець часто використовує терміно-поняття 

«потреба» надлишково, не надаючи йому самостійного сенсу, як-от у приписах ПК: 

«для потреб власного споживання», «для адміністративних потреб», «для потреб 

гідроенергетики», «для потреб водного транспорту», «для потреб рибництва», «для 

потреб охолодження», «для потреб лісового господарства», «для потреб космічної 

діяльності», «для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції» 

тощо. Видається, що таке терміновживання є порушенням принципу законодавчої 

економії, бо той самий зміст можна передати спрощеними конструкціями, напр.: 

«для власного споживання», «для адміністрування», «для гідроенергетики», «для 

водного транспорту», «для рибництва», «для охолодження», «для лісового 

господарства», «для космічної діяльності», «для забезпечення проведення 

антитерористичної операції» і т.д. 

4.2. Для цілей цього дослідження уточнено дефініцію поняття 

правозастосовної діяльності як владно-регулятивної діяльності уповноважених 

суб’єктів, котра полягає у прийнятті спрямованого на задоволення людських потреб 

та інтересів рішення щодо конкретних осіб, у якому встановлені їхні 

персоніфіковані права й обов`язки. 

Оскільки будь-яка правозастосовна діяльність має остаточним призначенням 

задоволення певних потреб та інтересів тих чи інших суб`єктів соціуму, виявлення 

частоти їх згадування у правозастосовних актах набуває певного практичного 

значення. В аналогічний до дослідження законодавчих актів спосіб з’ясовано 

кількісні показники вживання терміно-понять «потреба» й «інтерес» у рішеннях 

КС України та у деяких постановах ВС України за 2015-2017 рр. Отримані 

результати демонструють, зокрема, таке: 

 за сферою життєдіяльності у досліджених правозастосовних актах найчастіше 

згадуються політичні, особистісні й економічні потреби (інтереси). Це 

зумовлено, мабуть, тим, що саме вказані групи найчастіше не задовольняються 
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або задовольняються не у повній мірі, зокрема у сфері цивільно-правових 

відносин. Згадки ж про потреби (інтереси) у сфері соціального захисту та 

культурно-духовні у досліджених постановах ВС України і рішеннях 

КС України виявлені не були; 

 за суб’єктом-носієм найпоширенішими є згадки про потреби й інтереси 

індивідуально-колективні та колективні, на відміну від суто індивідуальних. Це 

можна пояснити тим, що вони, порівняно з виключно індивідуальними, 

використовуються як підстави для обмеження прав і свобод або пов’язані зі 

спрямуванням повноважень органів публічної влади, зокрема й у сфері 

правотворчої діяльності. 

Обґрунтовано положення про те, що за обставин інтерпретаційної (смислової) 

колізії, коли юридична норма може мати декілька значень, суд ухвалюватиме 

рішення, зокрема, на підставі аналізу потреб та інтересів, які задовольнятимуться і 

одним, й іншим тлумаченням, тобто застосовуючи так званий потребовий критерій 

оцінки соціального ефекту можливих варіантів інтерпретації цієї норми. 

4.3. Враховуючи те, що у первинних міжнародних актах ООН з прав людини й 

основоположних свобод терміни «потреба» та «інтерес» використані лише у кількох 

положеннях, була зроблена спроба виявити мінімальні кількісні показники 

конкретних гарантованих у цих актах людських потреб (інтересів) за сферою 

життєдіяльності та за суб’єктом-носієм. 

Отримані кількісні показники дозволили встановити таке: 

 особистісні потреби (інтереси) здебільшого є або індивідуальними, або 

індивідуально-колективними; економічні, політичні індивідуальні й 

індивідуально-колективні потреби (інтереси), як і такі самі види потреб 

(інтересів) у сфері соціального захисту, кількісно домінують над відповідними 

колективними потребами (інтересами); культурно-духовні потреби (інтереси) в 

основному є індивідуально-колективними; 

 за сферою життєдіяльності, в якій виникають та існують людські потреби 

(інтереси), з-поміж усіх тих, задоволення яких гарантоване у досліджених 

міжнародно-правових актах, найбільшу питому вагу мають потреби (інтереси) 
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політичні, тобто ті, які пов’язані із залученням до їхньої реалізації державних 

інституцій, зокрема судів; 

 за суб’єктом-носієм у таких актах більше акцентовано увагу саме на потребах 

(інтересах) індивідуальних й індивідуально-колективних порівняно з 

колективними. Це можна пояснити тим, що саме індивідуальні потреби 

(інтереси), носієм частини з яких можуть бути також певні соціальні групи, є 

однією з головних цінностей людського буття. 

Проведена класифікація правових потреб та кількісні показники їх згадування 

(гарантування) у позитивному правовому регулюванні мають важливе пізнавальне 

та практичне значення, оскільки демонструють, зокрема, рівень, так би мовити, 

гуманістичності зазначеного регулювання. 

5. Правове регулювання здійснює вплив на стан задоволення людських потреб 

та інтересів. Формами такого «зворотного» впливу є: а) пряма, яка стосується власне 

правових потреб (інтересів) і полягає у тому, що останні за допомогою тих чи інших 

юридичних засобів можуть бути задоволені повністю, частково або взагалі не 

можуть бути задоволені; б) опосередкована, яка стосується неправових (умовно 

кажучи, загальносоціальних) потреб (інтересів) і полягає, зазвичай, лише у сприянні 

(повному або частковому) задоволенню людських потреб (інтересів) за допомогою 

різноманітних юридичних засобів. 

Основними напрямами опосередкованого впливу правового регулювання на 

стан задоволення людських потреб (інтересів) є: 

− позначальний (опредметнюючий) – окреслення змісту людських потреб 

(інтересів); 

− орієнтаційний – вказівка людині на те, які засоби та в якій черговості їй 

слід використовувати для задоволення певних потреб (інтересів);  

− інструментально-співвимірний – вплив на формування ієрархії потреб 

(інтересів) відповідно до їхньої значущості для життєдіяльності суб’єкта; 

− розподільчий – слугує одним із засобів розподілу основних соціальних 

благ; 
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− охоронний – регламентує діяльність з охорони та захисту цих благ, а у 

разі їхнього пошкодження або знищення встановлює порядок їх відновлення. 

6. Однією з найбільш коректних, як видається, методик виявлення рівня 

ефективності впливу позитивного правового регулювання на стан задоволення 

потреб та інтересів є та, яка заснована на методі факторного аналізу. З допомогою 

зокрема цього методу зроблено спробу встановити ефективність впливу сучасного 

позитивного правового регулювання на стан задоволення потреб (інтересів) 

студентів й аспірантів юридичного факультету ЛНУ у здобутті вищої юридичної 

освіти в Україні. 

Результати анкетування у грудні 2019 року респондентів (462 студентів 

4 курсу бакалаврату, 102 магістрантів, 39 аспірантів) дали підставу сформулювати 

такі рекомендації на адресу адміністрації факультету, його Вченої ради, кафедр 

щодо забезпечення дієвішого формування у студентів й аспірантів насамперед 

практичних вмінь і навичок для здійснення професійної діяльності: 

 для обґрунтованого оцінювання готовності випускників до практичної 

роботи провести експертне оцінювання навчального плану юридичного факультету 

представниками основних юридичних професій, зокрема представниками Ради 

адвокатів України, Ради прокурорів України та Ради суддів України. З цією метою 

було би доречно, аби керівництво факультету звернулося до вказаних органів із 

відповідним проханням;  

 для обговорення змін до навчального плану запрошувати на засідання 

Вченої ради факультету осіб, делегованих цими органами; 

 проводити опитування представників основних юридичних професій 

стосовно їхніх побажань і рекомендацій, спрямованих на покращення практичної 

підготовки студентів-юристів. 

7. Задоволення правових потреб ускладнюється наявністю праворегулятивних 

проблем, зумовлених законодавчими прогалинами, різними видами юридичних 

колізій, а також порушеннями правил законотворчої техніки. Значний внесок у 

подолання цих проблем на сьогодні в Україні робить зокрема ВС в особі його ВП. 

Дослідження відповідної судової практики за період 2018-2019 рр. дозволило 
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встановити випадки, коли ВП ВС заповнювала прогалини у законодавстві за 

допомогою аналогії закону й аналогії права, долала ієрархічні, змістовні, 

темпорально-змістовні, ієрархічно-змістовні та темпорально-ієрархічні юридичні 

колізії, а також частково виражені недоліки нормативно-правових актів, спричинені 

неналежним використанням конкретних засобів законотворчої техніки. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

Таблиця 1А 

Кількісні показники вживання терміно-понять «потреба» («інтерес») і спільнокореневих 

у деяких джерелах права України за сферою життєдіяльності 
Різновиди 

потреб 

(інтересів) 

Матеріальні джерела права 
Конституція 

України 

ЦК СК ГК ЗК ПК КЗпП КК КпАП 
(розділи І-ІІ) 

«потреба» – 

5 згадок, 

«інтерес» – 

19 згадок 

«потреба» – 

53 згадки, 

«інтерес» – 

148 згадок 

«потреба» – 

32 згадки, 

«інтерес» – 

71 згадка 

«потреба» 

– 26 згадок, 

«інтерес» – 

130 згадок 

«потреба» – 

91 згадка, 

«інтерес» – 

8 згадок 

«потреба» – 

93 згадки, 

«інтерес» – 

20 згадок 

«потреба» – 

14 згадок, 

«інтерес» – 

22 згадки 

«потреба» – 

10 згадок, 

«інтерес» – 

95 згадок 

«потреба» – 

14 згадок, 

«інтерес» – 

19 згадок 

особистісні «потреба»: - 

1. ч. 3 ст. 41 

(всі значення) 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 36 

(всі значення)  

2. ч. 5 ст. 125 

(всі значення) 

«потреба»: 

1. абз. 2 п. 1 ч. 1 

ст. 31 

(2 значення) 

2. ч. 2 ст. 72 

(декілька 

значень) 

3. ч. 3 ст. 72 

(декілька 

значень) 

4. ч. 2 ст. 382 

(2 значення) 

5. п. 3 ч. 1 

ст. 395 

(2 значення) 

6. ч. 1 ст. 401 

(2 значення) 

7. назва Глави 

33 (2 значення) 

8. назва ст. 407 

(2 значення) 

9. ч. 1 ст. 407 

(2 значення) 

10. ч. 2 ст. 407 

(2 значення) 

«потреба»: 

1. ст. 42 

2. ч. 2 ст. 73 

(декілька 

значень) 

3. ч. 1 ст. 97 

(декілька 

значень) 

4. ч. 4 ст. 97 

(декілька 

значень) 

5. п. 2 абз. 2 

ч. 5 ст. 157 

(2 випадки) 

6. абз. 2 ч. 1 

ст. 177 

(2 випадки) 

7. ч. 1 ст. 178 

(два значення) 

8. ч. 1 ст. 188 

(декілька 

значень) 

9. ч. 5 ст. 256-

6 (декілька 

значень) 

«потреба»: 

1. ч. 1 ст. 62 

2. ч. 1 ст. 39 

 

«інтерес»: 

1. ч. 6 

ст. 19 

(декілька 

значень) 

2. ч. 1 

ст. 39 

(2 випадки) 

3. ч. 2 

ст. 39 

4. ч. 4 

ст. 180 

5. ч. 2 

ст. 216  

6. ч. 1 

ст. 222  

7. ч. 2 

ст. 222 (2 

випадки) 

8. ч. 1 

ст. 224 

«потреба»: 

1. ч. 1 ст. 55 

(декілька 

значень) 

2. ч. 4 ст. 59 

(декілька 

значень) 

3. ч. 3 ст. 83 

4. ч. 3 ст. 89 

(декілька 

значень) 

5. п. "г" ч. 1 

ст. 90 

6. п. "д" ч. 2 

ст. 92 (два 

значення)  

7. п. "в" ч. 1 

ст. 95 

8. Назва 

глави 16-1 

9. ч. 1 

ст. 102-1 

(2 випадки, 

2 значення) 

10. ч. 2 

«потреба»: 

1. п. "в" 

п.п. 14.1.6 

2. абз. 9 

п.п. 14.1.6-1 

3. п.п. 14.1.20

5 

4. абз. 3 

п.п. 14.1.212 

5. п.п. "д" 

п.п. 170.7.4 

6. абз. 5 

п.п. "а" 

п.п. 170.9.1 

7. п. 188.1 

(2 значення) 

8. п.п. 196.1.4 

9. п. 197.2 

10. п.п. 213.3.1

1 

11. абз. 3 

п.п. 230.1.3 

12. абз. 6 

п.п. 230.1.3 

13. п.п. 230.1.5 

«потреба»: 

1. ч. 1 ст. 1 

2. абз. 2 ст. 197 

3. ч. 6 ст. 179 

 

«інтерес»: 

1. ст. 12 

2. абз. 2 ст. 224  

3. ч. 1 ст. 243  

4. ст. 246 

(3 випадки) 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 36 

2. ч. 2 ст. 39 

3. ч. 1 ст. 40 

4. ч. 2 ст. 40 

5. ч. 1 ст. 41 

6. ч. 2 ст. 42 

7. ч. 1 ст. 43 

8. ч. 1 ст. 91-1 

9. ч. 1 ст. 96-3 

(3 випадки) 

10. Прим. до 

ст. 96-3 

11. ч. 2 ст. 114 

12. ч. 2 ст. 182 

13. ч. 1 ст. 189 

14. ч. 1 ст. 206 

(2 значення) 

15. ч. 2 ст. 209-

1 (3 випадки) 

16. ч. 1 ст. 209-

1 (3 випадки) 

17. ч. 1 ст. 219 

«потреба»: 

1. ст .45 

2. ст. 109 

3. ст. 183-1 

(2 випадки) 

 

«інтерес»: 

1. назва 

ст. 172-7 

2. ч. 1 

ст. 172-7 (2 

випадки) 

3. Прим. до 

ст. 173-7 

(2 випадки) 

4. ч. 1 

ст. 172-8 

(2 значення) 

5. ч. 2 

ст. 172-8 

(2 випадки, 

2 значення) 

6. ст. 172-9-

1 

7. ч. 1 
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11. ч. 3 ст. 407 

(2 значення) 

12. назва ст. 408 

(2 значення) 

13. ч. 1 ст. 408 

(2 значення) 

14. ч. 2 ст. 408 

(2 значення) 

15. назва ст. 409 

(2 значення) 

16. ч. 1 ст. 411 

(2 значення) 

17. ч. 5 ст. 411 

(2 значення) 

18. назва ст. 412 

(2 значення) 

19. ч. 1 ст. 412 

(2 значення) 

20. ч. 2 ст. 412 

(2 значення) 

21. ч. 2 ст. 671 

(2 значення) 

22. абз. 2 ч. 2 

ст. 776 

(2 значення) 

23. ч. 1 ст. 865 

24. ч. 1 ст. 1246 

(всі значення) 

25. ч. 1 ст. 1285 

(2 значення) 

 

«інтерес»: 

1. п. 5 ч. 1 ст. 3 

(2 значення) 

2. назва Глави 3 

(2 значення) 

3. назва ст. 15 

(2 значення) 

4. ч. 2 ст. 15 

(2 значення) 

5. назва ст. 16 

 

«інтерес»: 

1. ч. 3 ст. 7 

(2 випадки) 

2. ч. 8 ст. 7 

(декілька 

значень) 

3. ст. 11 

4. назва 

Глави 2 

5. назва ст. 18 

6. ч. 1 ст. 18 

7. абз. 2 ч. 2 

ст. 18 

8. назва ст. 19 

9. ч. 1 ст. 19 

10. ч. 2 ст. 19 

(2 випадки) 

11. ч. 6 ст. 19 

12. ч. 2 ст. 23 

13. ч. 1 ст. 27 

(2 випадки) 

14. ч. 4 ст. 39 

(декілька 

значень) 

15. ч. 2 ст. 41 

(2 значення) 

16. ст. 42 

17. ст. 48 

18. абз. 2 ч. 1 

ст. 54 

19. ч. 1 ст. 59 

20. ч. 2 ст. 59 

21. ч. 3 ст. 61 

22.  ч. 4 ст. 65 

(2 випадки) 

23. ч. 2 ст. 70 

24. абз. 2 ч. 1 

ст. 71 

(2 значення) 

25. ч. 2 ст. 73 

9. ч. 1 

ст. 302 

(4 випадки) 

ст. 102-1 

(2 значення) 

11. ч. 4 

ст. 102-1 

(2 значення) 

12. абз. 1 ч. 6 

ст. 102-1 

13. абз. 2 ч. 6 

ст. 102-1 

14. абз. 3 ч. 6 

ст. 102-1 

15. ч. 7 

ст. 102-1 

16. ч. 1 ст. 1 

ст. 122 (всі 

значення) 

17. ч. 2 ст. 122 

(всі значення) 

18. ч. 3 ст. 122 

(всі значення) 

19. ч. 4 ст. 122 

(всі значення) 

20. ч. 5 ст. 122 

(всі значення) 

21. ч. 6 ст. 122 

(всі значення) 

22. ч. 7 ст. 122 

(всі значення) 

23. Назва ст. 

126-1 

24. ч. 1 

ст. 126-1 

(2 значення) 

25. ч. 2 

ст. 126-1 

(2 значення)  

26. абз. 1 ч. 1 

ст. 128 

(декілька 

значень) 

27. абз. 1 ч. 1 

14. абз. 2 

п.п. 230.1.5 

15. п.п. "м" 

п. 231.1 

16. п.п. "б" 

п.п. 256.11.3 

(декілька 

значень) 

17. п. 350.2 

18. п. 1.4 п. 29 

підрозділу 10 

розділу XX, 

 

«інтерес»: 

1. п. 205.1 

2. п.п. "м" 

п. 231.1 

3. п.п. «ї» 

п.п. 232.4.1 

(2 випадки 

4. п.п. 252.4.4 

5. п. 256.4 

(2 випадки) 

(2 випадки) 

18. ч. 1 ст. 218-

1 (2 випадки) 

19. ч. 1 ст. 222-

1 (3 випадки) 

20. ч. 2 ст. 232-

1 (3 випадки) 

21. ч. 1 ст. 232-

1 (3 випадки) 

22. ч. 1 ст. 319 

23. Прим. до 

ст. 354 

24. ч. 1 ст. 350 

25. ч. 1 ст. 354 

(2 випадки) 

26. ч. 3 ст. 354 

(2 випадки) 

27. ст. 356 

(2 випадки) 

28. ч. 1 ст. 357 

29. ч. 3 ст. 359 

(2 випадки) 

30. ч. 1 ст. 364 

(2 випадки) 

31. ч. 1 ст. 364-

1 (2 випадки) 

32. ч. 1 ст. 365-

3 

33. ч. 1 ст. 367 

(2 випадки) 

34. ч. 1 ст. 368 

(2 випадки) 

35. ч. 3 ст. 368-

3 (2 випадки) 

36. ч. 1 ст. 368-

3 (2 випадки) 

37. ч. 1 ст. 368-

4 (2 випадки) 

38. ч. 3 ст. 368-

4 (2 випадки) 

39. ч. 1 ст. 369 

ст. 172-13 

(2 випадки) 
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(2 значення) 

6. ч. 1 ст. 16 

(2 значення) 

7. абз. 1 ч. 2 

ст. 16 

(2 значення) 

8. абз. 12 ч. 2 

ст. 16 

(2 значення)  

9. ч. 3 ст. 16 

(2 значення) 

10. ч. 1 ст. 21 

(2 значення) 

11. ч. 2 ст. 21 

(2 значення) 

12. абз. 2 ч. 2 

ст. 25  

13. ч. 2 ст. 35 

14. ч. 3 ст. 41 

15. ч. 2 ст. 44 

16. ч. 3 ст. 44 

17. ч. 4 ст. 44 

18. ч. 1 ст. 45 

19. ч. 1 ст. 48 

20. ч. 2 ст. 54 

(2 значення) 

21. ч. 1 ст. 55 

22. ч. 2 ст. 56 

23. п. 2 ч. 1 ст. 64 

(2 випадки) 

24. ч. 3 ст. 67 

25. ч. 4 ст. 67 

26. ч. 3 ст. 69 

27. ч. 1 ст. 72 

28. ч. 2 ст. 72 

29. абз. 3 ч. 1 

ст. 78 

30. ч. 3 ст. 78 

31. ч. 1 ст. 79 

32. ч. 3 ст. 119 

(2 випадки) 

26. ч. 3 ст. 100 

(2 випадки) 

27. ч. 1 ст. 103 

(2 значення) 

28. абз. 1 ч. 1 

ст. 108 (2 

значення) 

29. ч. 5 ст. 110 

30. ч. 2 ст. 112 

(2 випадки) 

31. ч. 5 ст. 148 

32. ч. 4 ст. 149 

33. ч. 3 ст. 152 

(всі значення) 

34. ч. 4 ст. 152 

(всі значення) 

35. ч. 2 ст. 154 

(всі значення)  

36.  ч. 3 ст. 154 

(всі значення) 

37.  ч. 2 ст. 155 

(всі значення) 

38.  ч. 2 ст. 156 

(всі значення) 

39. абз. 2 ч. 2 

ст. 159 (всі 

значення) 

40. ч. 3 ст. 159 

41. абз. 1 ч. 1 

ст. 162 

42.  абз. 2 ч. 1 

ст. 162 

43. ч. 3 ст. 163 

44. ч. 4 ст. 169  

45. ч. 3 ст. 171 

46. ч. 2 ст. 172 

(всі значення)  

47. абз. 1 ч. 1 

ст. 177 

48. абз. 2 ч. 1 

ст. 177 (2 

ст. 133 (2 

значення) 

28. абз. 2 ч. 2 

ст. 134 (2 

значення) 

29. ч. 3 ст. 149 

(всі значення) 

30. ч. 4 ст. 149 

(всі значення) 

31. ч. 5 ст. 149 

(всі значення) 

32. ч. 6 ст. 149 

(всі значення) 

33. ч. 7 ст. 149 

(всі значення) 

34. ч. 8 ст. 149 

(всі значення) 

35. ч. 9 ст. 149 

(2 випадки, 2 

значення)  

36. ч. 1 ст. 177 

(всі значення) 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 98 

2. ч. 2 ст. 101 

(2 значення) 

3. ч. 3 ст. 101 

(2 значення) 

4. п. "а" ч. 1 

ст. 102 

5. п. "б" ч. 1 

ст. 102 

(2 випадки) 

40. ч. 3 ст. 371 

41. ч. 2 ст. 375 
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33. ч. 2 ст. 122 

34. ч. 1 ст. 162 

35. ч. 6 ст. 203 

36. ч. 3 ст. 215 

37. ч. 5 ст. 216 

38. абз. 2 ч. 2 

ст. 221 

39. ч. 1 ст. 222 

40. ч. 2 ст. 223 

41. ч. 2 ст. 224 

(2 випадки) 

42. ч. 1 ст. 225 

43. ч. 2 ст. 237 

44. ч. 3 ст. 238 

(2 випадки) 

45. ч. 1 ст. 240 

(2 значення) 

46. ч. 1 ст. 256 

47. ч. 4 ст. 261 

48. ч. 2 ст. 267 

49. ч. 1 ст. 272 

50. ч. 2 ст. 277 

51. абз. 2 ч. 3 

ст. 295 

52. назва ст. 307 

53. назва ст. 308 

54. ч. 3 ст. 308 

(2 випадки) 

55. п. 4 ч. 1 

ст. 365 

56. ч. 1 ст. 400 

57. п. 1 ч. 1 

ст. 406 

58. п. 2 ч. 1 

ст. 406 

59. ч. 2 ст. 424 

60. ч. 2 ст. 439 

61. ч. 1 ст. 470 

62. ч. 1 ст. 480 

63. ч. 1 ст. 500 

64. ч. 4 ст. 597-6 

випадки) 

49. п. 7 ч. 5 

ст. 177 

50. абз. 1 ч. 2 

ст. 179 

51. ч. 2 ст. 188 

52. ч. 2 ст. 207 

53. ч. 2 ст. 212 

(2 випадки, 

2 значення) 

54. ч. 3 ст. 221 

55. абз. 2 ч. 1 

ст. 222 

56. ч. 2 ст. 227 

57. ч. 3 ст. 229 

58. ч. 3 ст. 230 

59. абз. 2 ч. 2 

ст. 232 

60. п. 1 ч. 1 

ст. 238 

61. ч. 3 ст. 249 

62. ч. 2 ст. 258 

(всі значення)  

63. ч. 2 ст. 262 

(всі значення)  
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65. назва ст. 597-

13 

66. ч. 1 ст. 597-13 

67. ч. 2 ст. 597-13 

68. ч. 3 ст. 612 

69. ч. 2 ст. 622 

70. ч. 2 ст. 634 (2 

значення) 

71. абз. 1 ч. 2 

ст. 652 

72. п. 2 абз. 1 ч. 2 

ст. 652 

73. п. 3 абз. 1 ч. 2 

ст. 652 (2 

випадки) 

74. п. 4 абз. 1 ч. 2 

ст. 652 

75. абз. 1 ч. 4 

ст. 825 

76. абз. 2 ч. 4 

ст. 825 

77. ч. 4 ст. 877 

78. ч. 2 ст. 943 

79. ч. 1 ст. 980 

(2 значення) 

80. ч. 2 ст. 994 

(2 значення) 

81. ч. 1 ст. 999 

82. ч. 1 ст. 1004 

(2 значення) 

83. ч. 2 ст. 1004 

(2 значення) 

84. абз. 2 ч. 1 

ст. 1005 

(2 значення) 

85. ч. 3 ст. 1009 

(2 значення) 

86. ч. 2 ст. 1015 

87. ч. 1 ст. 1017 

88. ч. 2 ст. 1021 

89. ч. 1 ст. 1029 
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90. ч. 1 ст. 1041 

91. ч. 1 ст. 1043 

92. абз. 3 ч. 2 

ст. 1141 (2 

значення) 

93. ч. 3 ст. 1147 

(2 значення) 

94. ч. 2 ст. 1152 

(2 значення) 

95. ч. 3 ст. 1154 

(2 значення) 

96. назва Глави 

79 

97. назва ст. 1158 

98. ч. 1 ст. 1158 

99. ч. 2 ст. 1158 

100. ч. 3 ст. 1158 

(2 випадки) 

101. назва 

ст. 1159 

102. ч. 1 ст. 1159 

(2 випадки) 

103. назва 

ст. 1160 

104. ч. 1 ст. 1160 

(2 значення) 

105. ч. 2 ст. 1160 

106. ч. 1 ст. 1164 

(2 значення) 

107. абз. 1 ч. 1 

ст. 1171 

108. абз. 2 ч. 1 ст. 

1171 

109. ч. 2 ст. 1171 

110. ч. 2 ст. 1250 

(2 значення) 

111. ч. 2 ст. 1257 

(2 значення) 

112. ч. 1 ст. 1259 

(2 значення) 

113. ч. 2 ст. 1279 
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114. ч. 1 ст. 1283 

115. ч. 1 ст. 1288 

116. ч. 1 ст. 1293 

економічні  «потреба»: 

1. ч. 3 ст. 41 

(всі значення) 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 36 

(всі значення) 

2. ч. 3 ст. 36 

(2 випадки) 

3. ч. 1 ст. 44 

(два випадки) 

4. ч. 1 ст. 54 

5. ч. 5 ст. 125 

(всі значення) 

«потреба»: 

1. ч. 2 ст. 72 

(декілька 

значень) 

2. ч. 3 ст. 72 

(декілька 

значень) 

3. ч. 4 ст. 72 

4. ч. 2 ст. 382 

(два значення) 

5. п. 3 ч. 1 

ст. 395 

(2 значення) 

6. назва Глави 

33 (2 значення) 

7. ч. 1 ст. 401 

(2 значення) 

8. назва ст. 407 

(2 значення) 

9. ч. 1 ст. 407 

(2 значення) 

10. ч. 2 ст. 407 

(2 значення) 

11. ч. 3 ст. 407 

(2 значення) 

12. назва ст.408 

(2 значення) 

13. ч. 1 ст. 408 

(2 значення) 

14. ч. 2 ст. 408 

(2 значення) 

15. назва ст. 409 

(2 значення) 

16. ч. 1 ст. 411 

(2 значення) 

17. ч. 5 ст. 411 

(2 значення) 

18. назва ст. 412 

«потреба»: 

1. ч. 2 ст. 73 

(декілька 

значень) 

2. ч. 1 ст. 97 

(декілька 

значень) 

3. ч. 4 ст. 97 

(декілька 

значень) 

4. абз. 2 ч. 1 

ст. 177 

(2 випадки) 

5. ч. 1 ст. 178 

(2 значення) 

6. ч. 1 ст. 188 

(декілька 

значень) 

 

«інтерес»: 

1. ч. 8 ст. 7 

2. ч. 4 ст. 39 

(декілька 

значень) 

3. ч. 2 ст. 41 

(2 значення) 

4. абз. 2 ч. 1 

ст. 71 

(2 значення) 

5. ч. 1 ст. 103 

(2 значення) 

6. абз. 1 ч. 1 

ст. 108 

(2 значення) 

7. ч. 3 ст. 152 

(всі значення) 

8. ч. 4 ст. 152 

(всі значення) 

«потреба»: 

1. абз. 2 

ч. 1 ст. 10 

2. абз. 9. 

ч. 1 ст. 10 

3. ч. 1 

ст. 13 

4. ч. 3 

ст. 13 

5. ч. 5 

ст. 13 

6. ч. 6 

ст. 13 

7. ч. 1 ст. 39 

8. ч. 2 ст. 47 

9. ч. 1 ст. 62 

10. абз. 4 

ч. 1 ст. 76 

11. ч. 1 

ст. 114-1 

12. ч. 2 

ст. 120 

13. ч. 2 

ст. 130 

14. абз. 2 

ч. 1 

15. ч. 4 

ст. 259 

16. ч. 2 

ст. 264 

17. ч. 1 

ст. 276 

18. ч. 3 

ст. 321 

19. абз. 4 

ч. 1 ст. 329 

20. ч. 6 

ст. 331 

«потреба»: 

1. ч. 1 ст. 23 

2. ч. 2 ст. 23 

3. ч. 3 ст. 23 

4. ст. 40 

5. ч. 1 ст. 55 

6. ч. 4 ст. 59 

7. ч. 4 ст. 66 

8. абз. 4 ч. 2 

ст. 79-1 

9. п. "а" ч. 5 

ст. 84 

(декілька 

значень) 

10. ч. 3 ст. 89 

(декілька 

значень) 

11. п. "в-3" 

ст. 99 

12. Назва 

глави 16-1 

13. ч. 1 

ст. 102-1 

(2 випадки) 

14. ч. 2 

ст. 102-1 

(2 значення) 

15. ч. 4 

ст. 102-1 

(2 значення) 

16. ч. 6 

ст. 102-1 

(2 значення) 

17. абз. 2 ч. 6 

ст. 102-1 

18. абз. 1 ч. 6 

ст. 102-1 

19. абз. 2 ч. 6 

«потреба»: 

1. п.п. 12.3.6 

2. п. "б" 

п.п. 14.1.6 

3. абз. 3 

п. 94.15 

4. абз. 1 

п. 103.6 

5. абз. 2 

п. 103.6 

6. п.п. "б" 

п.п. 170.7.8 

(два значення) 

7. п. 188.1 

(2 значення) 

8. абз. 4 

п.п. 197.1.12 

9. п.п.197.1.17 

10. п. 216.6 

11. п. 220.8 

12. абз. 2 

п.п. 222.1.2 

13. п.п. 222.2.2 

14. п. 226.13 

15. п.п.229.1.11 

16. п.п.229.1.12 

17. абз. 3 

пп. 229.8.10 

18. абз. 21 

(«л») п. 231.1 

19. 231.7 

20. п.п. "ї" 

п.п. 232.4.1 

21. п.п. 232.4.2 

22. абз. 4 

п.п. 249.7 

23. п.п. 252.4.1 

24. п.п. 252.4.4 

«потреба»: 

1. ч. 1 ст. 125 

2. п. 1 ч. 2 ст. 127 

3. ст. 141 

4. ч. 1 ст. 169 

5. ч. 1 ст. 170 

6. ч. 2 ст. 197 

 

«інтерес»: 

1. ст. 1 

2. ст. 127 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: 

1. ст. 166-5 

(2 випадки) 

2. ч. 1 ст. 206 

(2 значення) 

3. ст. 356 

4. ч. 3 ст. 359 

5. ч. 1 ст. 364 

(2 випадки) 

(2 значення) 

6. ч. 1 ст. 364-

1 (2 випадки) 

(2 значення) 

7. ч. 1 ст. 365 

(3 випадки) 

8. ч. 1 ст. 365-

2 (3 випадки) 

9. ч. 1 ст. 367 

10. ч. 3 ст. 382 

(2 випадки) 

«потреба»: 

- 

 

«інтерес»: 

1. ст. 1 

2. ч. 2 

ст. 164-3 

(2 значення) 

3. ч. 2 

ст. 172-4  

4. ч. 1 

ст. 172-8 

(2 значення) 

5. ч. 2 

ст. 172-8 

(2 випадки, 

2 значення) 
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(2 значення) 

19. ч. 1 ст. 412 

(2 значення) 

20.  ч. 2 ст. 412 

(2 значення) 

21. ч. 1 ст. 507 

22. ч. 2 ст. 671 

(2 значення) 

23. абз. 2 ч. 1 

ст. 685 

24. абз. 2 ч. 2 

ст. 776 

(2 значення) 

25. ч. 2 ст. 788 

26. ч. 2 ст. 878 

27. ч. 1 ст. 1246 

(всі значення) 

28. ч. 1 ст. 1285 

(2 значення) 

 

«інтерес»: 

1. п. 5 ч. 1 ст. 3 

(2 значення) 

2. назва Глави 3 

(2 значення) 

3. назва ст. 15 

(2 значення) 

4. ч. 2 ст. 15 

(2 значення) 

5. назва ст. 16 

(2 значення) 

6. ч. 1 ст. 16 

(2 значення) 

7. абз. 1 ч. 2 

ст. 16 

(2 значення) 

8. абз. 12 ч. 2 

ст. 16 

(2 значення)  

9. ч. 3 ст. 16 

(2 значення) 

9. ч. 2 ст. 154 

(всі значення) 

10.  ч. 3 

ст. 154 (всі 

значення) 

11.  ч. 2 

ст. 155 (всі 

значення) 

12. ч. 2 

ст. 156 (всі 

значення) 

13. абз. 2 ч. 2 

ст. 159 (всі 

значення) 

14. ч. 2 

ст. 172 (всі 

значення) 

15. абз. 2 ч. 1 

ст. 177 (2 

випадки) 

16. ч. 2 

ст. 212 

(2 випадки, 2 

значення) 

17. ч. 2 

ст. 258 (всі 

значення) 

18. ч. 2 

ст. 262 (всі 

значення) 

21. ч. 4 

ст. 341 

22. ч. 1 

ст. 377 

23. ч. 1 

ст. 412 

 

«інтерес»: 

24. ч. 1 

ст. 10  

25. ч. 5 

ст. 11  

26. ч. 1 

ст. 14  

27. ч. 1 

ст. 17  

28. ч. 1 

ст. 20  

29. ч. 2 

ст. 20 

(4 випадки)  

30. ч. 2 

ст. 111 

31. ч. 3 

ст. 215 

32. ч. 4 

ст. 215 

33. ч. 2 

ст. 233 

34. ч. 2 

ст. 249  

35. ч. 3 

ст. 295  

36. ч. 1 

ст. 301 

37. ч. 3 

ст. 301 

38. ч. 1 

ст. 352 

ст. 102-1 

20. абз. 3 ч. 6 

ст. 102-1 

21. абз. 1 ч. 7 

ст. 102-1 

22. п. 3-1 ч. 7 

ст 102-1 

23. ч. 1 ст. 1 

ст. 122 (всі 

значення) 

24. ч. 2 ст. 122 

(всі значення) 

25. ч. 3 ст. 122 

(всі значення) 

26. ч. 4 ст. 122 

(всі значення) 

27. ч. 5 ст. 122 

(всі значення) 

28. ч. 6 ст. 122 

(всі значення) 

29. ч. 7 ст. 122 

(всі значення) 

30. Назва ст. 

126-1 

31. абз. 1 ч. 1 

ст. 126-1 

(2 значення) 

32. ч. 2 

ст. 126-1 

(2 значення) 

33. ч. 1 ст. 128 

(декілька 

значень) 

34. абз. 1 ч. 1 

ст. 133 (2 

значення) 

35. абз. 2 ч. 2 

ст. 134 (2 

значення)  

36. абз. 13 ч. 2 

ст. 134 

(2 випадки) 

25. абз. 10 

прим. до 

п. 254.4 

26. абз. 2 

п. 255.1 

27. абз. 2 

п.п. 255.3.1 

28. абз. 3 

п.п. 255.3.1 

29. п.п. 255.3.2 

30. п.п.255.4.12 

31. п.п.255.4.13 

32. п.п. 255.5.3 

33. п.п. 255.5.4 

34. п.п. 255.5.5 

35. п.п.255.11.1 

(2 випадки) 

36. п.п.255.11.5 

37. п.п.255.11.6 

38. п.п.255.11.7 

39. п.п.255.11.8 

40. п.п.255.11.9 

41. абз. 1 

п.п. 255.11.16 

42. абз. 2 

п.п. 255.11.16 

43. 255.11.20 

44. абз. 2 

п.п. 256.9 

45. абз. 3 

п. 256.9 

46. п.п. "б" 

п.п 256.11.3 

47. п. 273.2 

48. п.п. "б" 

абз. 4 п. 3 

підрозділу 2 

Розділу ХХ 

49. абз. 3 п. 4 

підрозділу 2 
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10. назва ст. 17 

(2 значення) 

11. ч. 1 ст. 17 

(2 значення) 

12. ч. 2 ст. 17 

(2 значення) 

13. абз. 1 ч. 3 

ст. 17 

(2 значення) 

14. абз. 2 ч. 3 

ст. 17 

(2 значення) 

15. ч. 1 ст. 21 

(2 значення) 

16. ч. 2 ст. 21 

(2 значення) 

17. абз. 2 ч. 2 

ст. 25  

18. ч. 3 ст. 41 

19. ч. 3 ст. 44 

20. ч. 2 ст. 54 

(2 значення) 

21. ч. 2 ст. 56 

22. п. 2 ч. 1 ст. 64 

(2 випадки) 

23. ч. 3 ст. 67 

24. ч. 4 ст. 67 

25. ч. 3 ст. 69 

26. ч. 1 ст. 72 

27. ч. 2 ст. 72 

28. абз. 3 ч. 1 

ст. 78 

29. ч. 3 ст. 78 

30. ч. 1 ст. 79 

31. ч. 3 ст. 92 

32. ч. 2 ст. 95 

33. ч. 3 ст. 119 

(2 випадки) 

34. ч. 2 ст. 122 

35. ч. 2 ст. 129 

36. ч. 1 ст. 138 

37. п. "г" ч. 1 

ст. 140 (2 

значення) 

38. ч. 3 ст. 149 

(всі значення) 

39. ч. 4 ст. 149 

(всі значення) 

40. ч. 5 ст. 149 

(всі значення) 

41. ч. 6 ст. 149 

(всі значення) 

42. ч. 7 ст. 149 

(всі значення) 

43. ч. 8 ст. 149 

(всі значення) 

44. ч. 9 ст. 149 

(2 випадки, 2 

значення) 

45. ч. 3 ст. 153 

(2 випадки) 

46. ч. 1 ст. 177 

(всі значення) 

47. абз. 2 ч. 11 

ст. 186 

48. п. "е" ч. 4 

розділу ІХ 

(2 випадки) 

 

«інтерес»: 

1. ч. 3 ст. 1 

2. ч. 1 ст. 98 

(декілька 

значень) 

3. абз. 1 

ст. 99 

4. ч. 2 ст. 101 

(2 значення) 

5. ч. 3 ст. 101 

(2 значення)  

6. п. "а" ч. 1 

ст. 102 

50. абз. 2 п. 4-1 

підрозділу 2 

Розділу ХХ 

51. абз. 3 п. 4-1 

підрозділу 2 

Розділу ХХ 

52. п. 26 

підрозділу 5 

(декілька 

значень) 

 

«інтерес»: 

1. п.п. «б» 

п.п. 170.7.8 

(два значення) 

2. п.п. 170.9.1 
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37. абз. 2 ч. 1 

ст. 155 

38. абз. 2 ч. 5 

ст. 159 

39. ч. 1 ст. 162 

40. ч. 6 ст. 203 

41. ч. 3 ст. 215 

42. ч. 5 ст. 216 

43. абз. 2 ч. 2 

ст. 221 

44. ч. 1 ст. 222 

45. ч. 2 ст. 223 

46. ч. 2 ст. 224 

(2 випадки) 

47. ч. 1 ст. 225 

48. ч. 2 ст. 237 

49. ч. 3 ст. 238 

(2 випадки) 

50. ч. 1 ст. 240 

(2 значення) 

51. ч. 1 ст. 256 

52. ч. 4 ст. 261 

53. ч. 2 ст. 267 

54. ч. 1 ст. 272 

55. ч. 2 ст. 277 

56. п. 4 ч. 1 

ст. 365 

57. ч. 1 ст. 400 

58. п. 1 ч. 1 

ст. 406 

59. п. 2 ч. 1 

ст. 406 

60. ч. 2 ст. 424 

61. ч. 2 ст. 439 

62. ч. 1 ст. 470 

63. ч. 1 ст. 480 

64. ч. 1 ст. 500 

65. ч. 4 ст. 597-6 

66. назва ст. 597-

13 

67. ч. 1 ст. 597-13 

7. п. "б" ч. 1 

ст. 102 

8. абз. 8 ч. 1 

ст. 122 

9. ст. 194 
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68. ч. 2 ст. 597-13 

69. ч. 3 ст. 612 

70. ч. 2 ст. 622 

71. ч. 2 ст. 634 

(2 значення) 

72. абз. 1 ч. 2 

ст. 652 

73. п. 2 абз. 1 ч. 2 

ст. 652 

74. п. 3 абз. 1 ч. 2 

ст. 652 

(2 випадки) 

75. п. 4 абз. 1 ч. 2 

ст. 652 

76. абз. 1 ч. 4 

ст. 825 

77. абз. 2 ч. 4 

ст. 825 

78. ч. 4 ст. 877 

79. ч. 1 ст. 980 

(2 значення) 

80. ч. 2 ст. 994 

(2 значення) 

81. ч. 1 ст. 1004 

(два значення) 

82. ч. 2 ст. 1004 

(2 значення) 

83. абз. 2 ч. 1 

ст. 1005 (2 

значення) 

84. ч. 3 ст. 1009 

(2 значення) 

85. ч. 2 ст. 1015 

(2 значення) 

86. ч. 1 ст. 1017 

(2 значення) 

87. ч. 2 ст. 1021 

(2 значення) 

88. ч. 1 ст. 1029 

(2 значення) 

89. ч. 1 ст. 1041 
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(2 значення) 

90. ч. 1 ст. 1043 

(2 значення) 

91. абз. 2 ч. 1 

ст. 1134 

92. ч. 4 ст. 1135 

(2 випадки) 

93. абз. 3 ч. 2 

ст. 1141 (2 

значення) 

94. ч. 3 ст. 1147 

(2 значення) 

95. ч. 2 ст. 1152 

(2 значення) 

96. ч. 3 ст. 1154 

(2 значення) 

97. назва Глави 

79 

98. назва 

ст. 1158 

99. ч. 1 ст. 1158 

100. ч. 2 ст. 1158 

101. ч. 3 ст. 1158 

(2 випадки) 

102. назва 

ст. 1159 

103. ч. 1 ст. 1159 

(2 випадки) 

104. назва 

ст. 1160 

105. ч. 1 ст. 1160 

(2 значення) 

106. ч. 2 ст. 1160 

107. ч. 1 ст. 1164 

(2 значення) 

108. абз. 1 ч. 1 

ст. 1171 

109. абз. 2 ч. 1 

ст. 1171 

110. ч. 2 ст. 1171 

111. ч. 2 ст. 1250 



254 

(2 значення) 

112. ч. 2 ст. 1257 

(2 значення) 

113. ч. 1 ст. 1259 

(2 значення) 

політичні «потреба»: - 

1. ст. 12 

2. ч. 3 ст. 41 

(всі значення) 

3. ч. 2 ст. 43 

4. ч. 2 ст. 95 

 

«інтерес»: 

1. ст. 18 

2. ч. 2 ст. 32 

3. ч. 3 ст. 34 

4. ч. 2 ст. 35 

5. ч. 1 ст. 36 

(два випадки) 

6. ч. 2 ст. 39 

7. ч. 7 ст. 41 

8. ч. 1 ст. 44 

(два випадки) 

9. ч. 3 ст. 79 

10. ч. 3 ст. 89 

11. ч. 4 ст. 104 

12. ч. 5 ст. 125 

(всі значення) 

13. п.3 ч. 1 

ст. 131-1 

14. ч. 4 ст. 140 

«потреба»: 

1. назва ст. 17 

(2 значення) 

2. ч. 1 ст. 17 

(2 значення) 

3. ч. 2 ст. 17 

(2 значення) 

4. абз. 1 ч. 3 

ст. 17 

(2 значення) 

5. абз. 2 ч. 3 

ст. 17 

(2 значення) 

6. ч. 6 ст. 313 

7. назва ст. 350 

8. ч. 1 ст. 350 

9. назва ст. 351 

10. ч. 1 ст. 351 

11. ч. 6 ст. 351 

(2 випадки) 

12. ч. 3 ст. 465  

13. ч. 2 ст. 597-1 

14. ч. 3 ст. 712 

15. ч. 1 ст. 1246 

(всі значення) 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 103 

2. ч. 1 ст. 203 

3. назва ст. 228 

4. ч. 3 ст. 228 (2 

випадки) 

5. абз. 2 ч. 1 

ст. 302 

6. ч. 6 ст. 313 

7. ч. 5 ст. 319 

«потреба»: 

1. абз. 1 ч. 3 

ст. 65 

2. абз. 2 ч. 3 

ст. 65 

3. абз. 2 ч. 1 

ст. 177 

(2 випадки) 

4. ч. 1 ст. 188 

(декілька 

значень) 

 

«інтерес»: 

1. ч. 3 ст. 7 

(2 випадки) 

2. ч. 8 ст. 7 

(декілька 

значень) 

3. ч. 1 ст. 27 

(2 випадки) 

4. ч. 3 ст. 152 

(всі значення) 

5. ч. 4 ст. 152 

(всі значення) 

6. ч. 2 ст. 154 

(всі значення) 

7.  ч. 3 ст. 154 

(всі значення) 

8.  ч. 2 ст. 155 

(всі значення) 

9.  ч. 2 ст. 156 

(всі значення) 

10. абз. 2 ч. 2 

ст. 159 (всі 

значення) 

11. ч. 2 ст. 172 

«потреба»: 

1. ч. 1 

ст. 13 

2. ч. 3 

ст. 13 

3. ч. 5 

ст. 13 

4. ч. 6 

ст. 13 

5. ч. 2 

ст. 47 

6. ч. 2 

ст. 58 

7. ч. 2 

ст. 62 

8. ч. 1 

ст. 114-1 

9. ч. 2 

ст. 120 

(декілька 

значень) 

10. ч. 2 

ст. 264 

11. ч. 1 

ст. 276 

12. ч. 6 

ст. 331 

 

«інтерес»: 

1. абз. 8 

ч. 1 ст. 10 

2. ч. 5 

ст. 11 

3. ч. 1 

ст. 14 

4. ч. 1 

«потреба»: 

1. п. "г" ст. 9 

2. п. «ґ» ст. 2 

3. п. "в" ч. 1 

ст. 13 

4. п. "ґ" ч. 1 

ст. 16 

5. п. "г" ч. 1 

ст. 17 

6. абз. 1 ч. 6 

ст. 20 

7. ч. 1 ст. 55 

8. ч. 4 ст. 59 

9. ч. 4 ст. 66 

10. абз. 2 ч. 5 

ст. 77 

11. абз. 2 ч. 5 

ст. 77 

12. абз. 4 ч. 2 

ст. 79-1 

13. ч. 3 ст. 83 

14. п. "б" ч. 5 

ст. 83 

15. п. "а" ч. 5 

ст. 84 

16. ч. 3 ст. 89 

(декілька 

значень) 

17. ч. 3 ст. 89-

1 

18. ч. 1 ст. 122 

(всі значення) 

19. ч. 2 ст. 122 

20. ч. 3 ст. 122 

(всі значення) 

21. ч. 4 ст. 122 

«потреба»: 

1. п.п. 14.1.128 

2. п. 88.2 

3. п.п. 213.3.1 

4. п.п. "б" п.п 

256.11.3 

5. абз. 2 

підрозділу 2 

розділу XX 

6. абз. 1 п. 71 

підрозділу 2 

розділу ХХ 

7. абз. 1 п. 33 

підрозділу 4 

розділу ХХ 

8. абз. 2 п. 33 

підрозділу 4 

розділу ХХ 

9. п. 26 

підрозділу 5 

(декілька 

значень), 

 

«інтерес»: 

- 

«потреба»: - 

1. ч. 1 ст. 5-1 

2. ч. 6 ст. 49-2 (2 

випадки) 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 8 

2. ч. 1 ст. 36 

(2 випадки) 

3. ч. 2 ст. 244 

4. ч. 2 ст. 330 

5. ч. 1 ст. 332-

1 

6. ч. 1 ст. 332-

2 

7. ч. 1 ст. 364 

(2 випадки) (2 

значення) 

8. ч. 1 ст. 364-

1 (2 випадки) 

(2 значення) 

«потреба»: 

- 

 

«інтерес»: 

1. ст. 148-3  

(2 випадки) 

2. ч. 2 

ст. 172-4  

(декілька 

значень) 
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8. ч. 2 ст. 326 

9. абз. 1 ч. 7 

ст. 376 

10. ч. 2 ст. 424 

11. ч. 4 ст. 652 

12. абз. 1 ч. 4 

ст. 825 

13. абз. 2 ч. 4 

ст. 825 

14. ч. 4 ст. 877 

(всі значення)  

12. ч. 2 ст. 258 

(всі значення) 

13. ч. 2 ст. 262 

(всі значення) 

ст. 17 

5. ч. 3 

ст. 18 

6. ч. 2 

ст. 31 

7. ч. 1 

ст. 166 

8. ч. 4 

ст. 188 

9. ч. 1 

ст. 208 

10. ч. 3 

ст. 215 

(2 випадки) 

11. ч. 1 

ст. 233 

12. ч. 4 

ст. 394 

(всі значення) 

22. ч. 5 ст. 122 

(всі значення) 

23. ч. 6 ст. 122 

(всі значення) 

24. ч. 7 ст. 122 

(всі значення) 

25. ч. 10 

ст. 122 (3 

випадки) 

26. абз. 10 ч. 2 

ст. 134 

(2 випадки) 

27. абз. 11 ч. 2 

ст. 134  

28. абз. 12 ч. 2 

ст. 134 

(2 випадки) 

29. п. "в" абз. 

1 ч. 4 ст. 137 

30. ч. 22 

ст. 137 

31. п. "г" ч. 1 

ст. 140 

(2 значення) 

32. назва 

ст. 146 

33. ч. 1 ст. 146 

34. ч. 3 ст. 149 

(всі значення) 

35. ч. 4 ст. 149 

(всі значення) 

36. ч. 5 ст. 149 

(всі значення) 

37. ч. 6 ст. 149 

(всі значення) 

38. ч. 7 ст. 149 

(всі значення) 

39. ч. 8 ст. 149 

(всі значення) 

40. назва 
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ст. 151 

41. ч. 1 ст. 151  

42. п. "а" ч. 1 

ст. 156 

43. п. "е" 

ст. 156 

44. п. "є" 

ст. 156 

45. п. «б» ч. 1 

ст. 164  

46. ч. 1 ст. 177 

(всі значення) 

47. ч. 7 ст. 186 

(3 випадки) 

48. ч. 2 ст. 207  

49. ч. 2 ст. 209 

50. п.п "а" 

абз. 1 п. 15 

розділу ІХ 

(декілька 

значень) 

51. п.п "б" 

абз. 1 п. 15 

розділу ІХ 

(декілька 

значень) 

 

«інтерес»:  

1. ч. 3 ст. 1  

у сфері 

соціального 

захисту 

«потреба»: 

1. ч. 3 ст. 41 

(всі значення) 

2. ч. 2 ст. 47 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 36 

(всі значення) 

2. ч. 5 ст. 125 

(всі значення) 

3. ст. 130-1 

«потреба»: 

1. ч. 2 ст. 56  

2. назва ст. 57  

3. ст. 57  

4. ст. 62  

5. п. 2 ч. 1 ст. 64 

6. ч. 3 ст. 72 

7. абз. 3 ч. 1 

ст. 78 

8. ч. 2 ст. 78 

9. ч. 3 ст. 78 

10. ч. 6 ст. 78 

«потреба»: 

1. ч. 2 ст. 75 

2. ч. 4 ст. 75 

3. абз 1 ч. 2 

ст. 76 

4. абз. 1 ч. 4 

ст. 76 

5. п. 1 ч. 3 

ст. 82 

6. п. 2 ч. 1 

ст. 83 

7. п. 3 ч. 1 

«потреба»: 

1. ч. 2 

ст. 47 

(декілька 

значень) 

2. ч. 8 

ст. 69 

3.  ч. 2 

ст. 264 

(декілька 

значень), 

 

«потреба»:  

1. п. "д" ч. 2 

ст. 92 (два 

значення) 

 

«інтерес»: -  

«потреба»: 

1. абз. 1 

п. 255.2 

(2 випадки) 

2. абз. 2 

п. 255.2 

3. п.п. 255.4.1 

(2 випадки) 

4. п.п. 255.4.2 

5. п.п. 255.4.3 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: 

1. ч. 2 ст. 94 

2. ч. 3 ст. 94 

3. ч. 4 ст. 94 

4. ч. 5 ст. 94 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: 

1. ст. 149-1 

(2 випадки) 

 

«інтерес»: - 
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11. ч. 2 ст. 749 

12. ч. 1 ст. 1246 

(всі значення) 

 

«інтерес»: 

1. ч. 4 ст. 44 

2. ч. 2 ст. 56 

3. ч. 4 ст. 67 

4. ч. 3 ст. 69 

5. ч. 1 ст. 72 

6. ч. 2 ст. 72 

7. абз. 3 ч. 1 

ст. 78 

8. ч. 3 ст. 78 

9. ч. 1 ст. 240 

10. ч. 2 ст. 424 

11. абз. 1 ч. 4 

ст. 825 

12. абз. 2 ч. 4 

ст. 825 

13. ч. 4 ст. 877 

ст. 83 

8. п. 4 ч. 1 ст. 

83 

9. ч. 1 ст. 99  

10. ч. 1 ст. 198 

11. ч. 1 ст. 199 

12. ч. 1 ст. 202 

13. п. 11 ч. 1 

ст. 212 

14. ч. 5 ст. 256-

6 (декілька 

значень) 

15. ч. 1 ст. 266 

16. ч. 1 ст. 267 

17. ч. 2 ст. 267 

18. ч. 1 ст. 270 

19. абз. 2 ч. 1 

ст. 271 

20. абз. 1 ч. 1 

ст. 272 

 

«інтерес»: 

1. ч. 3 ст. 7 (2 

випадки) 

2. ч. 3 ст. 152 

(всі значення) 

3. ч. 4 ст. 152 

(всі значення) 

4. ч. 2 ст. 154 

(всі значення) 

5. ч. 3 ст. 154 

(всі значення) 

6. ч. 2 ст. 155 

(всі значення) 

7. ч. 2 ст. 156 

(всі значення) 

8. абз. 2 ч. 2 

ст. 159 (всі 

значення) 

9. ч. 2 ст. 172 

(всі значення) 

«інтерес»: 

1. ч. 5 

ст. 11  

2. ч. 1 

ст. 14  

3. ч. 1 

ст. 49  

4. ч. 2 

ст. 111 
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10. ч. 2 ст. 258 

(всі значення) 

11. ч. 2 ст. 262 

(всі значення) 

культурно-

духовні  

«потреба»: 

1. ст. 12 

2. ч. 3 ст. 41 

(всі значення) 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 36 

(всі значення) 

2. ч. 5 ст. 125 

(всі значення) 

«потреба»: 

1. абз. 2 п. 1 ч. 1 

ст. 31 

2. ч. 2 ст. 72 

(декілька 

значень) 

3. ч. 3 ст. 72 

(декілька 

значень) 

4. абз. 2 п.1 ч. 1 

ст. 31 

(2 значення) 

5. ч. 1 ст. 788 

(2 значення) 

6. ч. 1 ст. 1246 

(всі значення) 

 

«інтерес»: 

1. ч. 3 ст. 41 

(декілька 

значень) 

2. ч. 2 ст. 56 

(декілька 

значень) 

3. ч. 4 ст. 67 

(декілька 

значень)  

4. ч. 3 ст. 69 

(декілька 

значень)  

5. ч. 1 ст. 72 

(декілька 

значень)  

6. ч. 2 ст. 72 

(декілька 

значень) 

7. абз. 3 ч. 1 

«потреба»: 

1. ч. 2 ст. 73 

2. ч. 1 ст. 97 

(декілька 

значень) 

3. ч. 4 ст. 97 

(декілька 

значень) 

4. абз. 2 ч. 1 

ст. 177 

(2 випадки) 

5. ч. 1 ст. 188 

(декілька 

значень) 

6. ч. 5 ст. 256-

6 (декілька 

значень) 

 

«інтерес»: 

1. ч. 8 ст. 7 

(декілька 

значень) 

2. ч. 3 ст. 152 

(всі значення) 

3. ч. 4 ст. 152 

(всі значення) 

4. ч. 2 ст. 154 

(всі значення) 

5.  ч. 3 ст. 154 

(всі значення) 

6.  ч. 2 ст. 155 

(всі значення) 

7.  ч. 2 ст. 156 

(всі значення) 

8. абз. 2 ч. 2 

ст. 159 (всі 

значення) 

«потреба»: 

- 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: 

 

1. ч. 1 ст. 122 

(всі значення) 

2. ч. 2 ст. 122 

3. ч. 3 ст. 122 

(всі значення) 

4. ч. 4 ст. 122 

(всі значення) 

5. ч. 5 ст. 122 

(всі значення) 

6. ч. 6 ст. 122 

(всі значення) 

7. ч. 7 ст. 122 

(всі значення) 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 98 

(декілька 

значень) 

«потреба»: 

2. п.п. "б" п.п 

256.11.3  

3. п. 26 

підрозділу 5 

(декілька 

значень) 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: 

- 

 

«інтерес»: 

4. ч. 1 

ст. 188-55 
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ст. 78 (декілька 

значень) 

8. ч. 3 ст. 78 

(декілька 

значень) 

9. ч. 1 ст. 240 

(декілька 

значень) 

10. ч. 2 ст. 424 

(декілька 

значень) 

11. абз. 1 ч. 4 

ст. 825 (декілька 

значень) 

12. абз. 2 ч. 4 

ст. 825 (декілька 

значень) 

13. ч. 4 ст. 877 

(декілька 

значень) 

9. ч. 2 ст. 172 

(всі значення) 

10. абз. 2 ч. 1 

ст. 177 

(2 випадки) 

11. ч. 2 ст. 258 

(всі значення) 

12. ч. 2 ст. 262 

(всі значення) 
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Додаток 1 

Таблиця 1Б 

Кількісні показники вживання терміно-понять «потреба» («інтерес») і спільнокореневих 

у деяких джерелах права України за сферою життєдіяльності 

Різновиди 

потреб 

(інтересів) 

Процесуальні джерела права 

ЦПК ГПК КАС КПК КпАП 
(розділи ІІІ-V) 

«потреба» – 14 згадок, 

«інтерес» – 160 згадок 

«потреба» – 10 згадок, 

«інтерес» – 111 згадок 

«потреба» – 21 згадка, 

«інтерес» – 132 згадки 

«потреба» – 39 згадок, 

«інтерес» – 100 згадок 

«потреба» – 

1 згадка, 

«інтерес» – 

6 згадок 

особистісні «потреба»: - 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 2 (3 випадки, 3 значення) 

2. ч. 1 ст. 4 (2 значення) 

3. ч. 2 ст. 4 (2 випадки, 3 значення) 

4. ч. 1 ст. 5 (3 випадки, 3 значення) 

5. ч. 2 ст. 5 

6. ч. 3 ст. 5 

7. ч. 2 ст. 8 

8. ч. 1 ст. 11 (3 значення) 

9. ч. 3 ст. 13 (2 значення) 

10. ч. 4 ст. 13 (2 випадки, 2 значення) 

11. ч. 2 ст. 16 (2 значення) 

12. ч. 1 ст. 17 (2 значення) 

13. ч. 3 ст. 18 (2 значення) 

14. ч. 7 ст. 19 (2 значення) 

15. ч. 17 ст. 28 (2 значення) 

16. ч. 16 ст. 33 (2 значення) 

17. п. 2 ч. 1 ст. 36 (2 значення) 

18. ч. 3 ст. 42 (2 значення) 

19. ч. 4 ст. 42 (2 значення) 

20. ч. 1 ст. 46 (2 значення) 

21. ч. 6 ст. 49 (2 значення) 

22. ч. 8 ст. 49 (2 значення) 

23. назва ст. 56 (2 значення) 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: 

1. п. 3 ч. 1 ст. 35 (2 значення) 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 5 

2. ч. 4 ст. 14 

3. ч. 2 ст. 17 

4. ч. 2 ст. 56 

5. ч. 2 ст. 49 

6. ч. 1 ст. 55 

7. ч. 1 ст. 56  

8. ч. 2 ст. 56 

9. ч. 5 ст. 56 

10. ч. 7 ст. 56 

11. ч. 2 ст. 58 

12. ч. 2 ст. 122 (2 випадки) 

13. абз. 3 ч. 2 ст. 122 

14. п. 4 ч. 5 ст. 134 

15. ч. 2 ст. 143 

16. ч. 2 ст. 160 

17. п. 9 ч. 5 

18. ч. 7 ст. 160 

19. п. 1 ч. 5 ст. 209 

20. п. 2 ч. 5 ст. 209 

21. п. 3 ч. 5 ст. 209 

22. ч. 2 ст. 273 

23. ч. 2 ст. 275 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 2 

2. п. 16-1 ч. 1 ст. 3 

3. п. 18 ч. 1 ст. 3 

4. п. 25 ч. 1 ст. 3 

5.  ч. 3 ст. 11 

6. ч. 1 ст. 22 

7. ч. 2 ст. 24 

8. ч. 1 ст. 27 

9. ч. 6 т. 28 

10. ч. 2 ст. 33-1 

11. ч. 4 ст. 44 (2 випадки) 

12. ч. 5 ст. 44 

13.  ч. 1 ст. 46 

14. ч. 1 ст. 47 

15. ст. 51 

16. ч. 4 ст. 58 

17. ч. 3 ст. 63 

18.  ч. 6 ст. 64 

19. ч. 1 ст. 71 

20. п. 3 ч. 1 ст. 75 

21. п. 3 ч. 1 ст. 77 

22. п. 1 ч. 2 ст. 78 

(2 випадки) 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: 

1. абз. 1 ст. 267 

2. абз. 1 ст. 270 

3. абз. 2 ст. 270 

4. абз. 3 ст. 270 
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24. ч. 1 ст. 56 (3 випадки, 3 значення) 

25. ч. 2 ст. 56 (2 значення) 

26. абз. 1 ч. 5 ст. 56 (2 значення) 

27. ч. 7 ст. 56 

28. назва ст. 57 (2 значення) 

29. ч. 1 ст. 57 (2 випадки, 2 значення) 

30. ч. 2 ст. 57 (2 випадки, 2 значення) 

31. ч. 3 ст. 57 (2 значення) 

32. ч. 1 ст. 58 (2 значення) 

33. ч. 1 ст. 59 (2 значення) 

34. ч. 2 ст. 59 (2 значення) 

35. ч. 3 ст. 60 (2 значення) 

36. ч. 4 ст. 60 (2 значення) 

37. ч. 2 ст. 61 (2 випадки, 2 значення) 

38. ч. 4 ст. 63 (2 значення) 

39. ч. 2 ст. 83 (2 значення) 

40. ч. 5 ст. 84 (2 значення) 

41. ч. 11 ст. 128 (2 значення) 

42. ч. 2 ст. 149 (2 значення) 

43. ч. 2 ст. 155 (2значення) 

44. ч. 4 ст. 155 (2 значення) 

45. ч. 7 ст. 155 (2 значення)  

46. ч. 1 ст. 159 (2 значення) 

47. ч. 2 ст. 160 (2 значення) 

48. п. 4 ч.1 ст. 161 (2 значення) 

49. п. 5 ч. 1 ст. 161 (2 значення) 

50. ч. 1 ст. 170 (2 значення) 

51. ч. 2 ст. 175 (2 значення) 

52. п. 4 ч. 3 ст. 175 (2 випадки, 2 

значення) 

53. ч. 5 ст. 175 (2 значення) 

54. п. 4 ч. 4 ст. 185 (2 випадки, 2 

значення) 

55. ч. 4 ст. 206 (2 значення) 

56. ч. 5 ст. 206 (2 значення) 

57. ч. 1 ст. 207 (2 значення) 

58. п. 1 ч. 5 ст. 207 (2 значення) 

59. п. 2 ч. 5 ст. 207 (2 значення) 

60. п. 1 ч. 5 ст. 227 (2 значення) 

61. п. 2 ч. 5 ст. 227 (2 значення) 

62. п. 3 ч. 5 ст. 227 (2 значення) 

24. ч. 2 ст. 276 

25. ч. 1 ст. 282 

26. п. 1 ч. 2 ст. 287 

27. п. 2 ч. 2 ст. 287 

28. ч. 1 ст. 289-1 

29. п. 5 ч. 3 ст. 289-1 

30. ч. 1 ст. 293 

31. ч. 1 ст. 328 

32. п.п. "в" п. 2 ч. 5 ст. 328 

33. ч. 1 ст. 336 

34. ч. 1 ст. 362 

35. ч. 1 ст. 377 

36. ч. 4 ст. 383 

37. ч. 3 ст. 70 

38. ч. 5 ст. 102 

39. ч. 1 ст. 282 

40. ч. 5 ст. 289 

41. п. 8 ч. 1 ст. 4 

42. ч. 2 ст. 11 

43. ч. 1 ст. 13 

44. ч. 2 ст. 49 

45. ч. 1 ст. 55 

46. ч. 2 ст. 54 

47. ч. 2 ст. 7 

48. ч. 5 т. 80 

49. ч. 3 ст. 154 

50. ч. 1 ст. 158 

51. ч. 2 ст. 158 

52. ч. 1 ст. 190 

53. ч. 12 ст. 251 

54. ч. 7 ст. 264 

55. ч. 1 ст. 277 

56. ч. 1 ст. 287 

57. ч. 9 ст. 290 

58. ч. 2 ст. 293 

59. ч. 4 ст. 293 

60. ч. 1 ст. 302 

61. ч. 6 ст. 328 (3 випадки) 

62. ч. 2 ст. 379 

63. п. 3 Прикінцевих 

положень 

23. п. 6 абз. 2 ч. 2 ст. 97 

24.  п. 4 ч. 9 ст. 100 

25.  ч. 7 ст. 110 

26. ч. 1 ст. 117 

27. ч. 3 ст. 117 

28. ч. 2 ст. 126 

29. ч. 2 ст. 128 

30. абз. 2 ч. 3 ст. 128 

(3 випадки) 

31.  ч. 6 ст. 130-1 

32. ч. 7 ст. 130-1 

33.  ч. 4 ст. 152 

34.  ч. 4 ст. 157 

35. ч. 4 ст. 173 

36. ч. 8 ст. 173 

37. ч. 6 ст. 194 

38. ч. 1 ст. 220 

39. ч. 3 ст. 223 

40. абз. 1 ч. 7 ст. 223 

41. абз. 3 ч. 7 ст. 223 

42.  ч. 3 ст. 227 

43. ч. 1 ст. 236 

44. ч. 3 ст. 255 

45. ч. 3 ст. 256 

46. ч. 1 ст. 282 

47. ч. 9 ст. 284 

48.  ч. 1 ст. 303 

49. п. 11 ч. 1 ст. 303 

50. п. 1 ч. 1 ст. 308 

51. ч. 3 ст. 351 

52. ч. 1 ст. 379 

53. п. 1 ч. 1 ст. 393 

54. п. 4 ч. 1 ст. 393 

55. п. 7 ч. 1 ст. 393 

56. п. 9-2 ч. 1 ст. 393 

(2 випадки) 

57. п. 9-3 ч. 1 ст. 393 

58. ч. 6 ст. 396 

59.  ч. 2 ст. 404 

60. ч. 1 ст. 422 

61. п. 1 ч. 1 ст. 425 
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63. п. 1 ст. 232 (2 значення) 

64. ч. 6 ст. 242 (2 випадки, 2 значення) 

65. п. 2 ч. 1 ст. 257 (2 значення) 

66. п. 7 ч. 1 ст. 257 (2 значення) 

67. п. 4 ч. 4 ст. 265 (2 значення) 

68. ч. 12 ст. 272 (2 значення) 

69. ч. 3 ст. 273 (2 значення) 

70. ч. 1 ст. 293 (2 значення) 

71. ч. 1 ст. 294 (2 значення) 

72. ч. 3 ст. 294 (2 значення) 

73. ч. 4 ст. 294 (2 значення) 

74. ч. 2 ст. 312 

75. ч. 1 ст. 313 (2 значення) 

76. ч. 2 ст. 313 (2 значення) 

77. ч. 1 ст. 332 (2 значення) 

78. ч. 1 ст. 337 (2 значення) 

79. п. 4 ч. 1 ст. 348 (2 значення) 

80. ч. 3 ст. 349 (2 значення) 

81. п. 3 ч. 1 ст. 350-2 (2 значення) 

82. ч. 1 ст. 352 (2 значення) 

83. ч. 2 ст. 352 (2 значення) 

84. ч. 3 ст. 352 (2 значення) 

85. п. 1 ч. 2 ст. 358 (2 значення) 

86. п. 3 ч. 1 ст. 362 (2 випадки, 

2 значення) 

87. ч. 1 ст. 363 (2 значення) 

88. п. 4 ч. 3 ст. 376 (2 значення) 

89. п.п. "г" п. 3 ч. 1 ст. 382 

(2 значення) 

90. ч. 1 ст. 389 (2 значення) 

91. ч. 4 ст. 389 (3 випадки, 2 значення) 

92. п. 1 ч. 3 ст. 394 (2 значення) 

93. п. 3 ч. 1 ст. 396 (2 випадки, 

2 значення) 

94. ч. 1 ст. 397 (2 значення) 

95. п. 8 ч. 1 ст. 411 (2 значення) 

96. ч. 2 ст. 439 (2 значення) 

97. ч. 11 ст. 440 (2 значення) 

98. ч. 6 ст. 441 (2 значення) 

99. ч. 2 ст. 442 

100. ч. 3 ст. 442 (2 значення) 

64. ч. 11 12 ст. 289 62. п. 4 ч. 1 ст. 425 

63. п. 7 ч. 1 ст. 425 

64. п. 10 ч. 1 ст. 425 

65.  абз. 3 ч. 1 ст. 469 

(2 випадки) 

66. п. 3 ч. 7 ст. 474 

67. п. 1 ч. 1 ст. 477 

(4 випадки) 

68. ч. 3 ст. 488 

69. ч. 2 ст. 528 

70. абз. 2 ч. 1 ст. 539 

71. ч. 1 ст. 572 

72. п. 20-5 Розділу ХІ 
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101. ч. 2 ст. 443 (2 значення) 

102. ч. 1 ст. 472 (2 значення) 

103. ч. 1 ст. 473 (2 значення) 

104. ч. 2 ст. 473 (3 випадки, 

2 значення) 

105. ч. 3 ст. 473 (2 випадки, 

2 значення) 

106. ч. 5 ст. 473 (2 випадки, 

2 значення) 

107. ч. 8 ст. 473 (2 значення) 

108. п. 7 ч. 1 ст. 486 (2 значення) 

109. ч. 2 ст. 492 (2 значення) 

110. ч. 1 ст. 496 (2 значення) 

111. п. 3 Прикінцевих положень 

(2 значення) 

економічні  «потреба»: - 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 2 (3 випадки, 3 значення) 

2. ч. 1 ст. 4 (2 значення) 

3. ч. 2 ст. 4 (2 випадки, 3 значення) 

4. ч. 1 ст. 5 (3 випадки, 3 значення) 

5. ч. 2 ст. 5 

6. ч. 3 ст. 5 

7. ч. 2 ст. 8 

8. ч. 1 ст. 11 (3 значення) 

9. ч. 3 ст. 13 (2 значення) 

10. ч. 4 ст. 13 (2 випадки) 

11. ч. 2 ст. 16 (2 значення) 

12. ч. 1 ст. 17 (2 значення) 

13. ч. 3 ст. 18 (2 значення) 

14. ч. 7 ст. 19 (2 значення) 

15. ч. 17 ст. 28 (2 значення) 

16. ч. 16 ст. 33 (2 значення) 

17. п. 2 ч. 1 ст. 36 (2 значення) 

18. ч. 3 ст. 42 (2 значення) 

19. ч. 4 ст. 42 (2 значення) 

20. ч. 1 ст. 46 (2 значення) 

21. ч. 6 ст. 49 (2 значення) 

22. ч. 8 ст. 49 (2 значення) 

23. назва ст. 56 (2 значення) 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 2 

2. ч. 2 ст. 4 

3. ч. 3 ст. 4 

4. ч. 1 ст. 5 (2 випадки) 

5. ч. 2 ст. 5 

6. ч. 3 ст. 5 

7. ч. 2 т. 9 

8. ч. 2 ст. 14 

9. ч. 1 ст. 15 (2 значення) 

10. ч. 1 ст. 17 

11. ч. 3 ст. 18 

12. ч. 2 ст. 19 

13. п. 12 ч. 1 ст. 20 

14. п. 2 ч. 2 ст. 20 

15. ч. 18 ст. 32 

16. п. 3 ч. 1 ст. 35 (2 значення) 

17. ч. 3 ст. 41 

18. ч. 2 ст. 45 (2 випадки) 

19. ч. 6 ст. 46 

20. назва ст. 53 

21. ч. 1 ст. 53 (2 випадки, 

2 значення) 

22. ч. 2 ст. 53 (2 випадки) 

«потреба»: 

1. п. 8 ч. 1 ст. 19 

(декілька значень) 

2. ч. 1 ст. 267 (декілька 

значень), 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: 

1. п. 12 ч. 2 ст. 36 

2. абз. 1 ч. 3 ст. 128 

(2 випадки) 

3. ч. 8 ст. 214 

4. абз. 2 п. 3 ч. 5 ст. 216 

(3 випадки) 

5. п. 9-1 ч. 1 ст. 393 

6. абз. 5 ч. 4 ст. 469 

(3 випадки) 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: 

1. абз.1 ст. 234-3 
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24. ч. 1 ст. 56 (3 випадки, 3 значення) 

25. ч. 2 ст. 56 (2 значення) 

26. ч. 17 ст. 28 (2 значення) 

27. ч. 16 ст. 33 (2 значення) 

28. п. 2 ч. 1 ст. 36 (2 значення) 

29. ч. 3 ст. 42 (2 значення) 

30. ч. 4 ст. 42 (2 значення) 

31. ч. 1 ст. 46 (2 значення) 

32. ч. 6 ст. 49 (2 значення) 

33. ч. 8 ст. 49 (2 значення) 

34. назва ст. 56 (2 значення) 

35. ч. 1 ст. 56 (3 випадки, 3 значення) 

36. ч. 2 ст. 56 (2 значення) 

37. назва ст. 57 (2 значення) 

38. ч. 1 ст. 57 (2 випадки, 2 значення) 

39. ч. 2 ст. 57 (2 випадки, 2 значення) 

40. ч. 3 ст. 57 (2 значення) 

41. ч. 1 ст. 58 (2 значення) 

42. ч. 1 ст. 59 (2 значення) 

43. ч. 2 ст. 59 (2 значення) 

44. ч. 3 ст. 60 (2 значення) 

45. ч. 4 ст. 60 (2 значення) 

46. ч. 2 ст. 61 (2 випадки, 2 значення) 

47. ч. 4 ст. 63 (2 значення) 

48. ч. 2 ст. 83 (2 значення) 

49. ч. 5 ст. 84 (2 значення) 

50. ч. 11 ст. 128 (2 значення) 

51. ч. 2 ст. 149 (2 значення) 

52. ч. 9 ст. 150 

53. ч. 2 ст. 155 (2 значення) 

54. ч. 4 ст. 155 (2 значення) 

55. ч. 7 ст. 155 (2 значення)  

56. ч. 1 ст. 159 (2 значення) 

57. ч. 2 ст. 160 (2 значення) 

58. п. 4 ч .1 ст. 161 (2 значення) 

59. п. 5 ч. 1 ст. 161 (2 значення) 

60. ч. 1 ст. 170 (2 значення) 

61. ч. 2 ст. 175 (2 значення) 

62. п. 4 ч. 3 ст. 175 (2 випадки, 

2 значення) 

63. ч. 5 ст. 175 (2 значення) 

23. абз. 1 ч. 5 ст. 53 

(2 випадки) 

24. назва ст. 65 

25. ч. 1 ст. 54 

26. ч. 4 ст. 54 

27. назва ст. 55 

28. ч. 1 ст. 55 (2 випадки) 

29. ч. 2 ст. 55 (2 випадки) 

30. ч. 3 ст. 55 (2 випадки) 

31. ч. 4 ст. 55 (2 випадки) 

32. ч. 6 ст. 55 

33. ч. 1 ст. 56 

34. ч. 1 ст. 57  

35. ч. 2 ст. 57 

36. ч. 4 ст. 57 (2 випадки)  

37. ч. 3 ст. 58 

38. ч. 4 ст. 58 

39. ч. 2 ст. 59 (2 випадки) 

40. ч. 2 ст. 80 

41. ч. 6 ст. 81 

42. ч. 2 ст. 136 

43. ч. 8 ст. 137 

44. ч. 2 ст. 142 

45. ч. 4 ст. 142 

46. ч. 7 ст. 142 

47. ч. 1 ст. 146  

48. ч. 1 ст. 157 

49. ч. 2 ст. 162 

50. п. 4 ч. 3 ст. 162 (2 випадки) 

51. ч. 5 ст. 162 

52. ч. 1 ст. 172 

53. п. 4 ч. 5 ст. 174 (2 випадки) 

54. ч. 4 ст. 191 

55. ч. 5 ст. 191 

56. ч. 1 ст. 192  

57. ч. 5 ст. 192 (2 випадки) 

58. п. 9 ч. 1 ст. 226 

59. п. 6 ч. 4 ст. 238 

60. ч. 3 ст. 241 

61. ч. 12 ст. 242 

62. п. 7 ч. 3 ст. 247 
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64. п. 4 ч. 4 ст. 185 (2 випадки, 

2 значення) 

65. ч. 4 ст. 206 (2 значення) 

66. ч. 5 ст. 206 (2 значення) 

67. п. 1 ч. 5 ст. 207 (2 значення) 

68. п. 2 ч. 5 ст. 207 (2 значення) 

69. п. 1 ч. 5 ст. 227 (2 значення) 

70. п. 2 ч. 5 ст. 227 (2 значення) 

71. п. 3 ч. 5 ст. 227 (2 значення) 

72. п. 1 ст. 232 (2 значення) 

73. ч. 6 ст. 242 (2 випадки, 

2 значення) 

74. п. 2 ч. 1 ст. 257 (2 значення) 

75. п. 7 ч. 1 ст. 257 (2 значення) 

76. п. 4 ч. 4 ст. 265 (2 значення) 

77. ч. 12 ст. 272 (2 значення) 

78. ч. 3 ст. 273 (2 значення) 

79. ч. 1 ст. 293 (2 значення) 

80. ч. 1 ст. 294 (2 значення) 

81. ч. 3 ст. 294 (2 значення) 

82. ч. 4 ст. 294 (2 значення) 

83. ч. 1 ст. 313 (2 значення) 

84. ч. 2 ст. 313 (2 значення) 

85. ч. 1 ст. 332 (2 значення) 

86. ч. 1 ст. 337 (2 значення) 

87. п. 4 ч. 1 ст. 348 (2 значення) 

88. ч. 3 ст. 349 (2 значення) 

89. ч. 1 ст. 352 (2 значення) 

90. ч. 2 ст. 352 (2 значення) 

91. ч. 3 ст. 352 (2 значення) 

92. п. 1 ч. 2 ст. 358 (2 значення) 

93. п. 3 ч. 1 ст. 362 (2 випадки, 

2 значення) 

94. ч. 1 ст. 363 (2 значення) 

95. п. 4 ч. 3 ст. 376 (2 значення) 

96. п.п. "г" п. 3 ч. 1 ст. 382 (2 

значення) 

97. ч. 1 ст. 389 (2 значення) 

98. ч. 4 ст. 389 (3 випадки, 

2 значення) 

99. п. 1 ч. 3 ст. 394 (2 значення) 

63. ч. 1 ст. 254 

64. ч. 2 ст. 254 

65. ч. 3 ст. 254 

66. п. 1 ч. 2 ст. 261 

67. п. 3 ч. 1 ст. 264 (2 випадки) 

68. ч. 1 ст. 265 

69. п. 7 ч. 3 ст. 277 

70. п.п. "г"п. 3 ч. 1 ст. 282 

71. ч. 1 ст. 287 

72. ч. 4 ст. 287 (3 випадки) 

73. п. 1 ч. 4 ст. 293 

74. п. 3 ч. 1 ст. 296 (2 випадки) 

75. ч. 1 ст. 297 

76. п. 8 ч. 1 ст. 310 

77. ч. 2 ст. 334 

78. ч. 3 ст. 334 

79. ч. 2 ст 335 

80. ч. 11 ст. 336 

81. ч. 4 ст. 337 

82. п. 7 ч. 1 ст. 355 

83. ч. 2 ст. 361 

84. п. 4 Прикінцевих 

положень 
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100. п. 3 ч. 1 ст. 396 (2 випадки, 

2 значення) 

101. ч. 1 ст. 397 (2 значення) 

102. п. 8 ч. 1 ст. 411 (2 значення) 

103. ч. 2 ст. 439 (2 значення) 

104. ч. 11 ст. 440 (2 значення) 

105. ч. 6 ст. 441 (2 значення) 

106. ч. 2 ст. 442 

107. ч. 3 ст. 442 (2 значення) 

108. ч. 2 ст. 443 (2 значення) 

109. ч. 1 ст. 472 (2 значення) 

110. ч. 1 ст. 473 (2 значення) 

111. ч. 2 ст. 473 (3 випадки, 

2 значення) 

112. ч. 3 ст. 473 (2 випадки, 

2 значення) 

113. ч. 5 ст. 473 (2 випадки, 

2 значення) 

114. ч. 8 ст. 473 (2 значення) 

115. п. 7 ч. 1 ст. 486 (2значення) 

116. ч. 2 ст. 492 (2 значення) 

117. ч. 1 ст. 496 (2 значення) 

118. п. 3 Прикінцевих положень 

(2 значення) 

політичні «потреба»: 

1. ч. 3 ст. 74 

2. ч. 3 ст. 82 

3. ч. 8 ст. 85 

4. ч. 1 ст. 87 

5. ч. 2 ст. 102 

6. ч. 5 ст. 103 

7. ч. 4 ст. 104 

8. п. 6 ч. 1 ст. 129 

9. п. 7 ч. 2 ст. 187 

10. ч  3 ст. 238 

11. ч. 2 ст. 244 

12. ч. 3 ст. 244 

13. ч. 8 ст. 272 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 2 (3 випадки, 3 значення) 

«потреба»: 

1. п. 6 ч. 1 ст. 20 (декілька 

значень) 

2. ч. 3 ст. 71 

3. ч. 3 ст. 75 

4. ч. 8 ст. 82 

5. ч.1 ст. 84 

6. ч. 2 ст. 98 

7. ч. 5 ст. 99 

8. ч. 4 ст. 100 

9. п. 7 ч. 2 ст. 176 

10. ч. 8 ст. 242 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 15 

2. ч. 1 ст. 53 

3. ч. 4 ст. 53 (2 випадки) 

«потреба»: 

1. п. 8 ч. 1 ст. 19 

2. ч. 3 ст. 70 

3. ч. 3 ст. 78 

4. ч. 8 ст. 81 

5. ч. 1 ст. 83 

6. ч. 2 ст. 101 

7. ч. 5 ст. 102 

8. ч. 4 ст. 103 

9. п. 7 ч. 9 ст. 171 

10. ч. 9 ст. 205 

11. ч. 2 ст. 227 (2 випадки) 

12. ч. 8 ст. 251 

13. ч. 1 ст. 267 

14. назва ст. 282 

15. ч. 5 ст. 289 

 

«потреба»: 

1. ч. 1 ст. 53 

2. ч. 2 ст. 53 

3. ч. 1 ст. 71 

4. п. 1 ч. 2 ст. 87 

5. п. 2 ч. 3 ст. 132 

6. ч. 4 ст. 132 

7. ч. 3 ст. 158 

8. абз. 2 ч. 1 ст. 174 

9. ч. 4 ст. 184 

10. ч. 1 ст. 236 

11. ч.3 ст. 237 

12. ч. 2 ст. 264 

13. ч. 1 ст. 282 

14. п. 5 ч. 2 ст. 295 

15. ч. 7 ст. 295 

16. п. 7 абз. 2 ч. 2 ст. 295-

«потреба»: 

1. абз. 1 ст. 273 

 

«інтерес»: 

2. абз. 1 ст. 249 



267 

2. ч. 2 ст. 4 (2 випадки, 3 значення) 

3. ч. 1 ст. 5 (3 випадки, 3 значення) 

4. ч. 1 ст. 11 (3 значення) 

5. ч. 13 ст. 28 

6. ч. 1 ст. 56 (3 випадки, 3 значення) 

7. ч. 4 ст. 56 (2 випадки) 

8. абз. 2 ч. 5 ст. 56 

9. ч. 4 ст. 57 

10. п. 4 ч. 4 ст. 137 

11. п. 2 ч. 3 ст. 141  

12. 61. п. 4 ч. 4 ст. 185 (2 випадки, 

2 значення) 

13.  п. 7 ч. 3 ст. 274 

14.  ч. 1 ст. 349 (2 значення) 

15.  п. "в" п. 2 ч. 3 ст. 389 

16. п. 7 ч. 2 ст. 468 

4. абз. 2 ч. 5 ст. 53 

5. ч. 4 ст. 55 

6. ч. 5 ст. 55 

7. п. 4 ч. 1 ст. 126 

8. п. 2 ч. 5 ст. 129 

9. п. 7 ч. 3 ст. 247 

10. п. "в" ч. 3 ст. 287 

11. п. 3 ч. 9 ст. 588 

12. п. 5-1 ч. 1 ст. 589 

«інтерес»: - 1 

17. абз. 3 ч. 2 ст. 295-1 

18. абз. 2 ч. 3 ст. 319 

19. ч. 5 ст. 364 

20. ч. 4 ст. 513 

21. ч. 2 ст. 514 

22. ч. 4 ст. 517 

23. ч. 2 ст. 549 

24. ч. 2 ст. 550 

25. ч. 3 ст. 550 

26. ч. 4 ст. 552 

27. ч. 2 ст. 558 

28. назва ст. 562 

29. ч. 2 ст. 562 

30. ч. 4 ст. 568 

31. ч. 8 ст. 583 

32. ч. 14 ст. 584 

33. ч. 4 ст. 585 

34. абз. 3 ч. 6 ст. 588 

35. ч. 2 ст. 598 

36. ч. 7 ст. 607 

 

«інтерес»: 

1. п. 3 ч. 1 ст. 470 

2. п. 4 ч. 1 ст. 470 

3. п. 2 ч. 7 ст. 474 

4. ст. 546 

5. п. 1 ч. 2 ст. 557 

6. ч. 1 ст. 571 

7. п. 3 ч. 9 ст. 588 

8. п. 5-1 ч. 1 ст. 589 

у сфері 

соціального 

захисту 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 312 

2. п. 4 ч. 1 ст. 350-2 

3. ч. 1 ст. 350-3 

4. ч. 2 ст. 350-3 

5. п. 2 ч. 1 ст. 350-4 (2 випадки) 

6. абз. 1 ч. 1 ст. 350-5  

7. абз. 2 ч. 1 ст. 350-5 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: 

1. п. 8 ч. 1 ст. 19 

(декілька значень) 

2. абз. 6 п. 3 ч. 1 ст. 20 

3. п. 12 ч. 2 ст. 245 

4. ч. 1 ст. 267 (декілька 

значень) 

5. ч. 2 ст. 289 

6. ч. 11 ст. 289 

7. ч. 12 ст. 289 

«потреба»: 

1. ч. 1 ст. 378 

2. ч. 2 ст. 589 

3. ч. 4 ст. 590 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: -  

 

«інтерес»: - 
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«інтерес»: - 

культурно-

духовні 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: - 
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Додаток 2 

Таблиця 2А 

Кількісні показники вживання терміно-понять «потреба» («інтерес») і спільнокореневих 

у деяких джерелах права України за суб’єктом-носієм 
Різновиди 

потреб 

(інтересів) 

Матеріальні джерела права 
Конституція 

України 

ЦК СК ГК ЗК ПК КЗпП КК КпАП 

(розділи І-

ІІ) 

індивідуальні «потреба»: - 

 

«інтерес»: -  

«потреба»: 

1. абз. 2 п. 1 

ч. 1 ст. 31 

2. ч. 2 ст. 56 

3. назва ст. 57 

4. ст. 57 

5. ст. 62 

6. п.2 ч. 1 

ст. 64 

7. ч. 2 ст. 72 

8. ч. 3 ст. 72 

9. абз. 3 ч. 1 

ст. 78 

10. ч. 2 ст. 78 

11. ч. 3 ст. 78 

12. ч. 6 ст. 78 

13. назва 

ст. 407 

14. ч. 1 ст. 407 

15. ч. 2 ст. 407 

16. ч. 3 ст. 407 

17. назва 

ст. 408 

18. ч. 1 ст. 408 

19. ч. 2 ст. 408 

20. назва 

ст. 409 

21. ч. 1 ст. 411 

22. ч. 2 ст. 671 

23. ч. 2 ст. 749 

«потреба»: 

1. ст. 42 

2. ч. 2 ст. 75 

3. ч. 4 ст. 75 

4. абз. 1 ч. 2 

ст. 76 

5. абз. 1 ч. 4 

ст. 76 

6. п. 1 ч. 3 

ст. 82 

7. п. 2 ч. 1 

ст. 83 

8. п. 3 ч. 1 

ст. 83 

9. п. 4 ч. 1 ст. 

83 

10. ч. 4 ст. 97 

11. ч. 1 ст. 99 

12. п. 2 абз. 2 

ч. 5 ст. 157 

(2 випадки) 

13. абз. 2 ч. 1 

ст. 177 (2 

випадки) 

14. ч. 1 ст. 188 

15. ч. 1 ст. 198 

16. ч. 1 ст. 199 

17. ч. 1 ст. 202 

18. п. 11 ч. 1 

ст. 212 

«потреба»: 

1. ч. 1 ст. 62 

(2 значення) 

2. ч. 4 ст. 341 

3. ч. 1 ст. 377 

 

«інтерес»: 

1.  ч. 1 ст. 36 

2. ч. 1 ст. 38 

3. ч. 5 ст. 65 

4. абз. 4 ч. 2 

ст. 121 

5. ч. 6 ст. 136 

6. ч. 4 ст. 188 

7. ч. 2 ст. 220 

8. ч. 5 ст. 231 

9. ч. 2 ст. 237 

10. ст. 255 

11. ч. 1 ст. 302 

(1 випадок з 

4) 

«потреба»: 

1. п. "г" ч. 1 

ст. 90 

2. п. "в" ч. 1 

ст. 95 

 

«інтерес»: 

1. ч. 2 ст. 101 

2. ч. 3 ст. 101 

3. п. "а" ч. 1 

ст. 102 

4. п. "б" ч. 1 

ст. 102 

«потреба»: 

1. п.п. "б" 

п.п. 14.1.6 

2. п.п. "в" 

п.п. 14.1.6 

3. абз. 9 

п.п. 14.1.6-1 

4. п.п. 14.1.205 

5. абз. 3 

п.п. 14.1.212 

6. п.п. "д" 

п.п. 170.7.4 

7. абз. 5 п.п. "а" 

п.п. 170.9.1 

8. п.п. 196.1.4 

9. п.п. абз. 3 

п. 230.1.3 

10. абз. 6 

п.п. 230.1.3 

11. п.п. 230.1.5 

12. абз. 2 

п.п. 230.1.5 

13. п.п. "м" 

п. 231.1 

14.  п.п "ї" 

п.п. 232.4.1 

15.  п.п. 232.4.2 

16.  абз. 4 

п.п. 249.7 

17.  п.п. 252.4.1 

«потреба»: 

1. ч. 1 ст. 1 

2. ч. 6 ст. 60 

3. ч. 1 ст. 170 

4. ч. 6 ст. 179 

 

«інтерес»: 

1. ст. 1 

2. абз. 2 ст. 224  

«потреба»: 

1. ч. 1 ст. 105 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 36 

2. ч. 1 ст. 43 

3. ч. 1 ст. 91-1 

4. ч. 1 ст. 96-3 

(3 випадки) 

5. Прим. 

ст. 96-3 

6. ч. 2 ст. 182 

7. ч. 1 ст. 189 

8. ч. 1 ст. 206 

9. ч. 1 ст. 218-

1 (2 випадки) 

10. ч. 1 ст. 219 

(2 випадки) 

11. ч. 1 ст. 319 

12. ч. 1 ст. 350 

13. ч. 1 ст. 354 

(2 випадки) 

14. Прим. до 

ст. 354 

15. ч. 3 ст. 354 

(2 випадки) 

16. ст. 356 

(2 випадки) 

«потреба»: 

1. ст. 45 

2. ст. 109 

3. ст. 183-1 

(2 випадки) 

 

«інтерес»: 

1. ст. 166-5 

(2 значення, 

2 випадки) 

2. ст. 172-7 

(3 випадки) 

3. Прим. до 

ст. 173-7 

(2 випадки) 

4. ч. 1 

ст. 172-8 

5. ч. 2 

ст. 172-8 

6. ст. 172-9-

1 

7. ч. 1 

ст. 172-13 

(2 випадки) 
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24. ч. 1 ст. 865 

 

«інтерес»: 

1. п. 5 ч. 1 

ст. 3 

2. назва 

Глави 3 

3. назва ст. 15 

4. ч. 2 ст. 15 

5. назва ст. 16 

6. ч. 1 ст. 16 

7. абз. 1 ч. 2 

ст. 16 

8. абз. 12 ч. 2 

ст. 16 

9. ч. 3 ст. 16 

10. ч. 2 ст. 17 

11. абз. 1 ч. 3 

ст. 17 

12. абз. 2 ч. 3 

ст. 17 

13. ч. 1 ст. 21 

14. ч. 2 ст. 21 

15. абз. 2 ч. 2 

ст. 25 

16. ч. 2 ст. 35 

17. ч. 3 ст. 41 

18. ч. 2 ст. 44 

19. ч. 3 ст. 44 

20. ч. 4 ст. 44 

21. ч. 1 ст. 45 

22. ч. 1 ст. 48 

23. ч. 2 ст. 54 

24. ч. 1 ст. 55 

25. ч. 2 ст. 56 

26. п. 2 ч. 1 

ст. 64 

(2 випадки) 

27. ч. 3 ст. 67 

28. ч. 4 ст. 67 

29. ч. 3 ст. 69 

19. ч. 1 ст. 266 

20. ч. 1 ст. 267 

21. ч. 2 ст. 267 

22.  ч. 1 

ст. 270 

23. абз. 2 ч. 1 

ст. 271 

24. абз. 1 ч. 1 

ст. 272 

 

«інтерес»: 

1. ч. 8 ст. 7  

2. ст. 11 

3. ч. 1 ст. 18 

4. ч. 6 ст. 19 

5. ч. 2 ст. 23 

6. ч. 4 ст. 39 

7. ч. 2 ст. 41 

8. ст. 42 

9. ст. 48 

10. абз. 2 ч. 1 

ст. 71 

11. ч. 1 ст. 103 

12. абз. 1 ч. 1 

ст. 108 

13. ч. 5 ст. 110 

14. ч. 5 ст. 148 

15. ч. 4 ст. 149 

16. ч. 3 ст. 152 

17. ч. 4 ст. 152 

18. ч. 2 ст. 154 

19.  ч. 3 

ст. 154 

20.  ч. 2 

ст. 155 

21.  ч. 2 

ст. 156 

22. абз. 2 ч. 2 

ст. 159 

23.  ч. 3 

ст. 159 

18.  п. 350.2 

19. абз. 2 п. 37 

підрозділу 10 

розділу ХХ 

20. абз. 9 п. 52-2 

підрозділу 10 

роздлу ХХ 

21. п. 60-5 

підрозділу 10 

розділу ХХ 

 

«інтерес»: 

1. п.п. 1.2.05 

ст. 14 

(2 випадки) 

2. п.п. 1.2.13 

3. п.п. 170.9.1 

4. п. 8 ст. 220 

5. п.п. «м» 

п. 231.1  

17. ч. 1 ст. 357 

18. ч. 3 ст. 359 

(2 випадки) 

19. ч. 1 ст. 364 

(2 випадки) 

20. ч. 1 ст. 364-

1 (2 випадки) 

21. ч. 1 ст. 365-

3 

22. ч. 1 ст. 367 

(2 випадки) 

23. ч. 1 ст. 368 

(2 випадки) 

24. ч. 1 ст. 368-

3 (2 випадки) 

25. ч. 3 ст. 368-

3 (2 випадки) 

26. ч. 1 ст. 368-

4 (2 випадки) 

27. ч. 3 ст. 368-

4 (2 випадки) 

28. ч. 1 ст. 369 

(2 випадки) 

29. ч. 3 ст. 371 

30. ч. 2 ст. 375 
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30. ч. 1 ст. 72 

31. ч. 2 ст. 72 

32. абз. 3 ч. 1 

ст. 78 

33. ч. 3 ст. 78 

34. ч. 1 ст. 79 

35. ч. 3 ст. 92 

36. ч. 2 ст. 95 

37. абз. 2 ч. 1 

ст. 155 

38. ч. 1 ст. 162 

39. ч. 6 ст. 203 

40. ч. 3 ст. 215 

41. ч. 5 ст. 216 

42. абз. 2 ч. 2 

ст. 221 

43. ч. 1 ст. 222 

44. ч. 2 ст. 223 

45. ч. 2 ст. 224 

(2 випадки) 

46. ч. 1 ст. 225 

47. ч. 3 ст. 238 

(2 випадки) 

48. ч. 1 ст. 240 

49. ч. 1 ст. 256 

50. ч. 4 ст. 261 

51. ч. 1 ст. 272 

52. ч. 2 ст. 277 

53. абз. 2 ч. 3 

ст. 295 

54. назва 

ст. 307 

55. назва 

ст. 308 

56. ч. 1 ст. 400 

57. п. 1 ч. 1 

ст. 406 

58. п. 2 ч. 1 

ст. 406 

59. ч. 1 ст. 470 

60. ч. 1 ст. 480 

24. абз. 1 ч. 1 

ст. 162 

25. абз. 2 ч. 1 

ст. 162 

26. ч. 3 ст. 163 

27. ч. 4 ст. 169 

28. ч. 3 ст. 171 

29. ч. 2 ст. 172 

30. абз. 1 ч. 1 

ст. 177 

31. абз. 2 ч. 1 

ст. 177 

(2 випадки) 

32. п. 7 ч. 5 

ст. 177 

33. абз. 1 ч. 2 

ст. 179 

34. ч. 2 ст. 188 

35. ч. 2 ст. 207 

36. ч. 2 ст. 212 

(2 випадки) 

37. ч. 3 ст. 221 

38. абз. 2 ч. 1 

ст. 222 

39. ч. 2 ст. 227 

40. ч. 3 ст. 229 

41. ч. 3 ст. 230 

42. абз. 2 ч. 2 

ст. 232 

43. п. 1 ч. 1 

ст. 238 

44. ч. 3 ст. 249 

45. ч. 2 ст. 258 

46. ч. 2 ст. 262 
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61. ч. 1 ст. 500, 

62. ч. 4 ст. 597-

6 

63. назва 

ст. 597-13 

64. ч. 1 ст. 597-

13, 

65. ч. 2 ст. 597-

13 

66. ч. 3 ст. 612 

67. ч. 2 ст. 622 

68. ч. 2 ст. 634 

69. абз. 1 ч. 2 

ст. 652 

70. п. 2 абз. 1 

ч. 2 ст. 652 

71. п. 3 абз. 1 

ч. 2 ст. 652 

(2 випадки) 

72. п. 4 абз. 1 

ч. 2 ст. 652 

73. ч. 4 ст. 877 

74. ч. 2 ст. 943 

75. ч. 2 ст. 994 

76. ч. 1 ст. 999 

77. ч. 1 

ст. 1004 

78. ч. 2 

ст. 1004 

79. абз. 2 ч. 1 

ст. 1005 

80. ч. 3 

ст. 1009 

81. ч. 2 

ст. 1015 

82. ч. 1 

ст. 1017 

83. ч. 2 

ст. 1021 

84. ч. 1 

ст. 1029 
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85. ч. 1 

ст. 1041 

86. ч. 1 

ст. 1043 

87. абз. 2 ч. 1 

ст. 1134 

88. ч. 3 

ст. 1147 

89. ч. 2 

ст. 1152 

90. ч. 3 

ст. 1154 

91. назва 

Глави 79 

92. назва 

ст. 1158 

93. ч. 1 

ст. 1158 

94. ч. 2 

ст. 1158 

95. ч. 3 

ст. 1158 

(2 випадки) 

96. назва 

ст. 1159 

97. ч. 1 

ст. 1159 

(2 випадки) 

98. назва 

ст. 1160 

99. ч. 1 

ст. 1160 

100. ч. 2 

ст. 1160 

101. абз. 2 ч. 1 

ст. 1171 

102. ч. 2 

ст. 1171 

103. ч. 2 

ст. 1250 

104. ч. 2 
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ст. 1257 

105. ч. 1 

ст. 1259 

106. ч. 2 

ст. 1279 

107. ч. 1 

ст. 1283 

108. ч. 1 

ст. 1293 

колективні  «потреба»: 

1. ч. 2 ст. 95 

 

«інтерес»: 

1. ст. 18 

2. ч. 2 ст. 32 

3. ч. 3 ст. 34  

4. ч. 2 ст. 35 

5. ч. 1 ст. 36 

(«в інтересах 

національної 

безпеки») 

6. ч. 2 ст. 39 

7. ч. 3 ст. 79 

8. ч. 3 ст. 89 

9. ч. 4 ст. 104 

10. п.3 ч. 1 

ст. 131-1 

11. ч. 4 ст. 140 

«потреба»: 

1. ч. 6 ст. 313 

2. назва 

ст. 350 

3. ст. 350 

4. назва 

ст. 351 

5. ч. 1 ст. 351 

6. ч. 6 ст. 351 

(2 випадки) 

7. ч. 1 ст. 507 

8. ч. 2 

ст. 597-1 

9. абз. 2 ч. 1 

ст. 685 

10. ч. 3 ст. 712 

 

«інтерес»: 

1. назва 

ст. 17 

2. ч. 1 ст. 17 

3. ч. 1 ст. 103 

4. ч. 2 ст. 122 

5. ч. 1 ст. 138 

6. абз. 2 ч. 5 

ст. 159 

7. ч. 1 ст. 203 

8. назва ст. 

228 

9. ч. 3 ст. 228 

(2 випадки) 

10. абз. 2 ч. 1 

«потреба»: 

1. ч. 2 ст. 73 

2. ч. 1 ст. 97 

3. ч. 1 ст. 178 

4. ч. 5 

ст. 256-6 

 

«інтерес»:  

1. ч. 2 ст. 73 

2. абз. 2 ч. 1 

ст. 54 

3. ч. 1 ст. 59 

4. ч. 3 ст. 61 

5. ч. 4 ст. 65 

(2 випадки) 

6. ч. 2 ст. 70 

«потреба»: 

1. абз. 10 ч. 1 

ст. 10 

2. ч. 1 ст. 13 

3. ч. 3 ст. 13 

4. ч. 5 ст. 13 

5. ч. 6 ст. 13 

6. ч. 2 ст. 47 

7. ч. 2 ст. 58 

8. ч. 1 ст. 62 

(2 значення) 

9. ч. 4 ст. 259 

10. ч. 2 ст. 264 

11. ч. 1 ст. 276 

12. абз. 5 ч. 1 

ст. 329 

13. ч. 6 ст. 331 

14. ч. 1 ст. 412 

 

«інтерес»: 

1. абз. 8 ч. 1 

ст. 10 

2. ч. 5 ст. 11 

3. ч. 1 ст. 14 

4. ч. 1 ст. 17 

5. ч. 3 ст. 18 

6. ч. 5 ст. 21 

7. ч. 2 ст. 31 

8. ч. 1 ст. 166 

9. ч. 2 ст. 193 

10. ч. 1 ст. 208 

11. ч. 3 ст. 215 

«потреба»: 

1. п. "г" ст. 9 

2. п. "ґ" 

ст. 12 

3. п. "в" ч. 1 

ст. 13 

4. п. "г" ч. 1 

ст. 16 

5. п "г" ч. 1 

ст. 17 

6. абз. 1 ч. 6 

ст. 20 

7. абз. 2 ч. 5 

ст. 77 

8. п. "б" ч. 5 

ст. 83 

9. п. "а" ч. 5 

ст. 84 

10. ч. 3 ст. 89 

11. п. "д" ч. 2 

ст. 92  

12. п. 3-1 ч. 7 

ст 102-1 

13. ч. 10 

ст. 122 

(3 випадки) 

14. абз. 3 ч. 2 

ст. 134 

15. абз. 10 ч. 2 

ст. 134 

(2 випадки) 

16. п. "в" абз. 

«потреба»: 

1. п.п. 12.3.6 

2. п.п. 14.1.128 

3. п.п. 20.1.17 

4. п. 56.3 

5. абз. 4 

п.п. 197.1.12 

6. п.п. 97.1.17 

7. п. 201.10 

8. п.п. 213.3.1 

9. п. 216.6 

10. п.п. 229.1.11 

11. п.п. 229.1.12 

12. абз. 3 

пп. 229.8.10 

13. п.п. 252.4.4 

14. абз. 2 

п. 255.1 

15. п. 255.2 

(3 випадки) 

16. п. 255.1 

17. абз. 2 

п.п. 255.3.1 

18. абз. 3 

п.п. 255.3.1 

19. п.п. 255.3.2 

20. п.п. 255.4.1 

(2 випадки) 

21. п.п. 255.4.2 

22. п.п. 255.4.3 

23. п.п. 255.4.12 

24. п.п. 255.4.13 

«потреба»: 

1. ч. 6 ст. 49-2 

(2 випадки) 

2. ч. 1 ст. 5-1 

 

«інтерес»: 

1. ч. 3 ст. 246 

«потреба»: 

1. ч. 3 ст. 94 

2. ч. 3 ст. 243 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 8 

2. ч. 1 ст. 36 

(2 випадки) 

3. ч. 2 ст. 114 

4. ч. 2 ст. 244 

5. ч. 2 ст. 330 

6. ч. 1 ст. 332-

1 

7. ч. 1 ст. 332-

2 

8. ст. 356 

9. ч. 3 ст. 359 

10. ч. 1 ст. 364 

(2 випадки) 

11. ч. 1 

ст. 364-1 

(2 випадки) 

12. ч. 1 ст. 365 

(3 випадки) 

13. ч. 1 ст. 367 

«потреба»: 

- 

 

«інтерес»: 

- 
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ст. 302 

11. ч. 6 

ст. 313 

12. ч. 2 

ст. 326 

13. абз. 1 ч. 7 

ст. 376 

14. ч. 4 

ст. 652 

15. ч. 4 

ст. 1135 

(2 випадки) 

12. ч. 4 ст. 215 

13. ч. 2 ст. 216 

14. ч. 1 ст. 380 

(1 випадок із 

2) 

15. ч. 1 ст. 389 

(1 випадок із 

2) 

16. ч. 4 ст. 394 

1 ч. 4 ст. 137  

17. ч. 22 

ст. 137 

18. п. "ґ" ч. 1 

ст. 140 

19. ч. 1 ст. 149 

20. п. "а" ч. 1 

ст. 156 

21. п. "е" 

ст. 156 

22. п. "є" 

ст. 156 

23. п. «б» ч. 1 

ст. 164 

24. ч. 7 ст. 186 

(3 випадки) 

25. абз. 2 ч. 11 

ст. 186 

26. п. "ґ" п. 4 

розділу ІХ 

27. п "е" ч. 4 

розділу ІХ 

 

«інтерес»: 

1. ч. 3 ст. 1 

25. п.п. 255.5.3 

26. п.п. 255.5.4 

27. п.п. 255.5.5 

28. п.п. 255.11.1 

(2 випадки) 

29.  п.п. 255.11.5 

30. п.п. 255.11.6 

31. п.п. 255.11.7. 

32. п.п. 255.11.8 

33. п.п. 255.11.9 

34. абз. 1 

п.п. 255.11.16 

35. абз. 2 

п.п. 255.11.16 

36. п.п. 255.11.20 

37. абз. 2 

п. 256.9 

38. абз. 3 

п. 256.9 

39. п. 273.2 

40. п.п. "б" абз. 4 

п. 3 підрозділу 2 

Розділу ХХ 

41. абз. 3 п. 4 

підрозділу 2 

42. абз. 2 п. 4-1 

підрозділу 2 

Розділу ХХ 

43. абз. 3 п. 4-1 

підрозділу 2 

Розділу ХХ 

44. абз. 2 32 

підрозділу 2 

розділу XX 

45. абз. 1 п. 71 

підрозділу 2 

розділу ХХ 

46. абз. 1 п. 33 

підрозділу 4 

розділу ХХ 

47. абз. 2 п. 33 
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підрозділу 4 

розділу ХХ 

48. п. 26 

підрозділу 5 

 

«інтерес»: 

1. п. 1.128 

2. п. 1.213 

3. ст. 232 

(2 випадки) 

4. п. 256.9 

(2 випадки) 

5. п.п. 256.11.3 

індивідуально-

колективні 

«потреба»: 

1. ст. 12 

2. ч. 3 ст. 41 

3. ч. 2 ст. 43 

4. ч. 2 ст. 47 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 36 

2. ч. 3 ст. 36 

3. ч. 7 ст. 41 

4. ч. 1 ст. 44 

5. ч. 1 ст. 54 

6. ч. 5 ст. 125 

7. ст. 130-1 

«потреба»: 

1. ч. 2 ст. 382 

2. п. 3 ч. 1 

ст. 395 

3. назва 

Глави 33  

4. ч. 1 ст. 401 

5. назва 

ст. 412 

6. ч. 1 ст. 412 

7. ч. 2 ст. 412 

8.  абз. 2 ч. 2 

ст. 776 

9. ч. 1 ст. 788 

10. ч. 2 ст. 788 

11. ч. 1 

ст. 834 

12. ч. 2 

ст. 878 

13. ч. 1 

ст. 1246 

14. абз. 1 

ч. 1 ст. 1285 

15. ч. 1 

ст. 1288 

 

«інтерес»: 

1. ч. 3 ст. 119 

«потреба»: - 

1. абз. 1 ч. 3 

ст. 65 

2. абз. 2 ч. 3 

ст. 65 

 

«інтерес»: 

1. ч. 3 ст. 7 

(2 випадки) 

2. назва 

Глави 2 

3. назва 

ст. 18 

4. абз. 2 ч. 2 

ст. 18 

5. назва 

ст. 19 

6. ч. 1 ст. 19 

7. ч. 2 ст. 19 

(2 випадки) 

8. ч. 1 ст. 27 

(2 випадки) 

9. ч. 2 ст. 59 

10. ч. 3 ст. 100 

(2 випадки) 

11. ч. 2 ст. 112 

(2 випадки) 

«потреба»: 

1. абз. 3 ч. 1 

ст. 10 

2. абз. 1 ч. 1 

ст. 39 

3. ч. 2 ст. 39 

4. ч. 8 ст. 69 

5. абз. 5 ч. 1 

ст. 76 

6. ч. 1 

ст. 114-1 

7. ч. 1 ст. 120 

8. ч. 2 ст. 130 

9. абз. 3 ч. 1 

ст. 152 

10. ч. 3 ст. 321 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 9 

2. ч. 2 ст. 9 

3. ч. 1 ст. 14 

4. ч. 1 ст. 17 

5. ч. 6 ст. 19 

6. ч. 1 ст. 20 

7. ч. 2 ст. 20 

(4 випадки) 

8. ч. 6 ст. 130 

9. абз. 8 ч. 1 

«потреба»: 

1. ч. 1 ст. 23  

2. ч. 2 ст. 23 

3. ч. 3 ст. 23 

4. ст. 40 

5. ч. 1 ст. 55 

6. ч. 4 ст. 59 

7. ч. 4 ст. 66 

8. абз. 4 ч. 2 

ст. 79-1 

9. ч. 3 ст. 83 

10.  п. "в-3" 

ст. 99  

11.  ч. 1 

ст. 102-1 

(2 випадки) 

12.  ч. 2 

ст. 102-1 

13.  ч. 4 

ст. 102-1 

14. абз.2 ч. 6 

ст. 102-1 

15.  абз. 1 ч. 6 

ст. 102-1 

16. абз. 2 ч. 6 

с т. 102-1 

17. абз. 3 ч. 6 

ст. 102-1 

«потреба»: 

1. п. 88.2 

2. абз. 3 п. 

94.15 

3. абз. 1 

п. 103.6 

4. абз. 2 

п. 103.6 

5. п.п. "б" 

п.п. 170.7.8 

6. абз. 12 

п.п. "а" 

п.п. 170.9.1 

7. абз. 3 

п.п. 186.1.1 

8. п. 188.1 

(2 значення) 

9. п. 197.2 

10. п.п. 

213.3.11 

11. п. 220.8 

12. абз 2 

п.п. 222.1.2 

13. п.п. 222.2.2 

14. п. 226.13 

15. абз. 21 

п. 231.1 

16. п. 231.7 

«потреба»: 

1. п. 1 ч. 2 

ст. 127 

2. ч. 1 ст. 169 

3. ч. 2 ст. 197 

 

«інтерес»: 

1. абз. 4 ст. 79 

(2 випадки) 

2. ч. 1 ст. 125 

3. ст. 127 

4. абз. 2 ст. 130  

5. ст. 141 

6. абз. 2 ст. 197  

7. ч. 1 ст. 243 

(2 випадки) 

8. ч. 1 ст. 246 

9. ч. 2 ст. 246 

«потреба»: 

1. ст. 283 

(2 випадки) 

2. ч. 9 

Розділу ІІ 

Прикінцевих 

та Перехідних 

положень 

 

«інтерес»: 

1. ч. 2 ст. 39 

2. ч. 1 ст. 40 

3. ч. 2 ст. 40 

4. ч. 1 ст. 41 

5. ч. 1 ст. 209-

1 (3 випадки) 

6. ч. 2 ст. 209-

1 (3 випадки) 

7. ч. 1 ст. 222-

1 (3 випадки) 

8. ч. 1 ст. 232-

1 (3 випадки) 

9. ч. 2 ст. 232-

1 (3 випадки) 

10. ч. 1 ст. 365-

2 (3 випадки) 

11. ч. 3 ст. 382 

(2 випадки) 

«потреба»: 

- 

 

«інтерес»: 
- 
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(2 випадки) 

2. ч. 2 ст. 129 

3. ч. 2 ст. 237 

4. ч. 2 ст. 267 

5. ч. 3 ст. 308 

(2 випадки) 

6. ч. 5 ст. 319 

7. п. 4 ч. 1 

ст. 365 

8. ч. 2 ст. 424 

9. ч. 2 ст. 439 

10. абз. 1 ч. 4 

ст. 825 

11. абз. 2 ч. 4 

ст. 825 

12. ч. 1 ст. 980 

13. абз. 3 ч. 2 

ст. 1141 

14. ч. 1 

ст. 1164 

15. абз. 1 ч. 1 

ст. 1171 

ст. 39 

10. абз. 9 ч. 1 

ст. 39 

11. ч. 2 ст. 39 

12. ч. 1 ст. 40 

13. ч. 7 ст. 40 

14. ч. 1 ст. 49 

15. назва 

ст. 73-1 

16. ч. 1-13 

ст. 73-1 

(24 випадки) 

17. ч. 6 ст. 73-

2 

18. назва 

ст. 78-1 

19. ч. 1-4, 6-13 

ст. 78-1 

(23 випадки) 

20. ч. 2 ст. 111 

21. ч. 2 ст. 120 

22. ч. 3 ст. 120 

23. ч. 5 ст. 120 

24. назва 

ст. 127 

25. ч. 1 ст. 127 

26. вбз. 4 ч. 6 

ст. 128 

27. ч. 4 ст. 180 

28. ч. 2 ст. 193 

29. ч. 3 ст. 215 

30. ч. 4 ст. 215 

31. ч. 2 ст. 216 

32. ч. 1 ст. 222 

33. ч. 2 ст. 222 

(2 випадки) 

34. ч. 1 ст. 224 

35. ч. 3 ст. 232 

36. ч. 1 ст. 233 

37. ч. 2 ст. 233 

38. ч. 2 ст. 249 

18. ч. 7 

ст. 102-1 

19.  ч. 1 

ст. 122 

20. ч. 2 ст. 122 

21. абз. 1 ч. 3 

ст. 122 

22. ч. 4 ст. 122 

23. ч. 5 ст. 122 

24. ч. 6 ст. 122 

25. ч. 7 ст. 122 

26. назва 

ст. 126-1 

27. ч. 1 

ст. 126-1 

(2 випадки) 

28. ч. 1 ст. 128  

29. абз. 1 ч. 1 

ст. 133  

30. ч. 2 ст. 134 

(2 випадки) 

31. абз. 11 ч. 2 

ст. 134 

32. абз. 13 ч. 2 

ст. 134 

(2 випадки) 

33. абз. 12 ч. 2 

ст. 134 

(2 випадки) 

34. назва 

ст. 146 

35. ч. 1 ст. 146 

36. ч. 1 ст. 149  

37. ч. 3 ст. 149 

38. ч. 4 ст. 149 

39. ч. 5 ст. 149 

40. ч. 6 ст. 149 

41. ч. 7 ст. 149 

42. ч. 8 ст. 149 

43. ч. 9 ст. 149 

(2 випадки) 

17. п.п. "ї" 

п.п. 232.4.1 

18. п.п. 252.4.4 

(2 випадки) 

19. абз. 10 

прим. до 

п. 254.4 

20. п.п. "б" п.п 

256.11.3 

21. п.п 1.4 п. 29 

підрозділу 10 

розділу XX 

 

«інтерес»: - 
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39. ч. 2 ст. 252 

40. ч. 1 ст. 254 

41. ч. 3 ст. 279 

42. ч. 1 ст. 295 

43. ч. 3 ст. 295 

44. абз. 3 ч. 1 

ст. 296 

45. ч. 1 ст. 298 

46. ч. 1 ст. 299 

47. ч. 2 ст. 300 

48. ч. 1 ст. 301 

49. ч. 3 ст. 301 

50. ч. 1 ст. 302 

(3 випадки з 

4) 

51. ч. 1 ст. 352 

52. ч. 3 ст. 352 

53. ч. 1 ст. 380 

(1 випадок із 

2) 

54. назва 

ст. 389 

55. ч. 1 ст. 389 

(1 випадок із 

2) 

56. ч. 2 ст. 389 

44. назва 

ст. 151 

45. ч. 1 

ст. 151 

46. ч. 3 ст. 153 

(2 випадки) 

47. п. "а" ч. 1 

ст. 156 

48. п. "е" 

ст. 156 

49. п. "є" 

ст. 156 

50. ч. 2 ст. 209 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 98 

2. абз. 1 

ст. 99 

3. абз. 8 ч. 1 

ст. 122  

4. ст. 194 
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Додаток 2 

Таблиця 2Б 

Кількісні показники вживання терміно-понять «потреба» («інтерес») і спільнокореневих 

у деяких джерелах права України за суб’єктом-носієм 

Різновиди потреб 

(інтересів) 

Процесуальні джерела права 
ЦПК ГПК КАС КПК КпАП 

(розділи ІІІ-V) 

індивідуальні «потреба»: 

1. ст. п. 6 ч. 1 ст. 129 

 

«інтерес»: 

1.  ч. 1 ст. 2 

2. ст. 4 (2 випадки 

3. ст. 5 (2 випадки) 

4. ч. 2 ст. 8 

5. ч. 1 ст. 56 (2 

випадки) 

6. ч. 4 ст. 57  

7. ст. 59 (2 випадки) 

8. ст. 60 (2 випадки) 

9. ч. 4 ст. 63 

10. ч. 5 ст. 227 (3 

випадки 

11. ч. 1 ст. 293 

12. ч. 2 ст. 350-3 

13. ч. 1 ст. 350-4  

14. ч. 1 ст. 363 

15. ч. 1 ст. 389  

16. ч. 4 ст. 389 (2 

випадки) 

17. п. 1 ч. 3 ст. 394 

18. ч. 3 ст. 396 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 57 (2 випадки  

2. ч. 2 ст. 57 

3. ч. 3 ст. 58 (2 випадки) 

4. п. 4 ч. 5 ст. 174 

«потреба»: 

1. абз. 6 п. 3 ч. 1 ст. 20 

2. ч. 2 ст. 289 

3. ч. 5 ст. 289 

4. ч. 11 ст. 289 

5. ч. 12 ст. 289 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 2 (2 випадки) 

2. п. 8 ч. 2 ст. 2 

3. п. 8 ч. 1 ст. 4 

4. п. 11 ч. 1 ст. 4 

5. п. 19 ч. 1 ст. 4 

6. ч. 1 ст. 5 

7. ч. 2 ст. 5 (2 випадки) 

8. ч. 3 ст. 5 

9. ч. 2 ст. 9 

10. ч. 3 ст. 9 

11. ч. 2 ст.  

12. ч. 4 ст. 13 

13. ч. 2 ст. 17  

14. ч. 5 ст. 21  

15. ч. 18 ст. 31 

16. ч. 6 ст. 47 

17. ч. 2 ст. 49 

18. назва ст. 53 

19. ч. 1 ст. 53 (2 випадки) 

20. ч. 2 ст. 53 

21. ч. 1 ст. 55 

22. ч. 1 ст. 56  

23. ч. 2 ст. 56 

«потреба»: 

1. ч. 4 ст. 517 

2. ч. 8 ст. 583 

3. ч. 4 ст. 584 

4. ч. 4 ст. 585 

5. ч. 2 ст. 589 

6. ч. 4 ст. 590, 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 2 

2. п. 16-1 ч. 1 ст. 3 

3. п. 18 ч. 1 ст. 3 

4. п. 25 ч. 1 ст. 3 

5. ч. 3 ст. 11 

6. ч. 1 ст. 22 

7. ч. 2 ст. 24 

8. ч. 1 ст. 27 

9. ч. 6 т. 28 

10. ч. 2 ст. 33-1 

11. ч. 4 ст. 44 (2 випадки) 

12. ч. 5 ст. 44 

13. ч. 1 ст. 46 

14. ч. 1 ст. 47 

15. ст. 51 

16. ч. 4 ст. 58 

17. ч. 3 ст. 63 

18. ч. 6 ст. 64 

19. п. 3 ч. 1 ст. 77 

20. п. 1 ч. 2 ст. 78 

(2 випадки) 

21. п. 6 абз. 2 ч. 2 ст. 97 

«потреба»: 

1. «абз. 1 ст. 273 

 

«інтерес»: 

2. абз. 1 

ст. 234-3 

3. абз. 1 

ст. 249 

4. абз. 1 

ст. 267 

5. абз. 1 

ст. 270 

6. абз. 2 

ст. 270 

7. абз. 3 

ст. 270 
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24. ч. 3 ст. 56 

25. ч. 5 ст. 56 

26. ч. 7 ст. 56 (2 випадки) 

27. ч. 3 ст. 57 

28. ч. 4 ст. 57 

29. ч. 2 ст. 58 (2 випадки) 

30. ч. 5 ст. 77  

31. ч. 2 ст. 79 

32. абз. 1 ч. 2 ст. 122 

(2 випадки) 

33. абз. 3 ч. 2 ст. 122 

34. ч. 3 ст. 122 (2 випадки) 

35. ч. 2 ст. 143 

36. ч. 2 ст. 150 

37. ч. 2 ст. 151 

38. ч. 5 ст. 151 

39. ч. 1 ст. 158 

40. ч. 2 ст. 158 

41. ч. 6 ст. 160 

42. ч. 7 ст. 160 

43. ч. 4 ст. 169 

44. ч. 5 ст. 189 

45. ч. 6 ст. 189 

46. ч. 6 ст. 190 

47. ч. 5 ст. 209 (3 випадки) 

48. ч. 1 ст. 238 

49. ч. 1 ст. 240 

50. ч. 2 ст. 245 (2 випадки) 

51. ч. 3 ст. 245 

52. ч. 4 ст. 246 

53. ч. 12 ст. 251 

54. ч. 2 ст. 273 

55. ч. 2 ст. 275 

56. ч. 2 ст. 276 

57. ч. 1 ст. 277 

58. ч. 1 ст. 278 

59. ч. 1 ст. 282 

60. ч. 2 ст. 287 

61. ч. 3 ст. 287 

62. ч. 1 ст. 289-1 

63. ч. 1 ст. 293 

22. п. 4 ч. 9 ст. 100 

23. ч. 7 ст. 110 

24. ч. 1 ст. 117 

25. ч. 3 ст. 117 

26. ч. 2 ст. 126 

27. ч. 2 ст. 128 

28. абз. 2 ч. 3 ст. 128 

(3 випадки) 

29. ч. 6 ст. 130-1 

30. ч. 7 ст. 130-1 

31. ч. 4 ст. 152 

32. ч. 4 ст. 157 

33. ч. 4 ст. 173 

34. ч. 8 ст. 173 

35. ч. 6 ст. 194 

36. ч. 1 ст. 220 

37. ч. 3 ст. 223 

38. абз. 1 ч. 7 ст. 223 

39. абз. 3 ч. 7 ст. 223 

40. ч. 3 ст. 227 

41. ч. 1 ст. 236 

42. ч. 3 ст. 255 

43. ч. 3 ст. 256 

44. ч. 1 ст. 282 

45. ч. 9 ст. 284 

46. ч. 1 ст. 303 

47. п. 11 ч. 1 ст. 303 

48. п. 1 ч. 1 ст. 308 

49. ч. 3 ст. 351 

50. ч. 1 ст. 379 

51. п. 1 ч. 1 ст. 393 

52. п. 4 ч. 1 ст. 393 

53. п. 7 ч. 1 ст. 393 

54. п. 9-2 ч. 1 ст. 393 

(2 випадки) 

55. п. 9-3 ч. 1 ст. 393 

56. ч. 6 ст. 396 

57. ч. 2 ст. 404 

58. ч. 1 ст. 422 

59. п. 1 ч. 1 ст. 425 

60. п. 4 ч. 1 ст. 425 
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64. ч. 2 ст. 293 

65. ч. 3 ст. 293 

66. ч. 1 ст. 302 

67. ч. 1 ст. 305 

68. ч. 3 ст. 317 

69. ч. 1 ст. 328 

70. ч. 6 ст. 328 

71. ч. 1 т. 336 

72. ч. 1 ст. 339 (2 випадки 

73. ч. 3 ст. 353 

74. ч. 1 ст. 362 

75. ч. 1 ст. 377  

76. ч. 4 ст. 377 

77. ч. 4 ст. 383 

78. ч. 6 ст. 383 

79. ч. 2 ст. 388  

80. п. 3 Прикінцевих 

положень  

61. п. 7 ч. 1 ст. 425 

62. п. 10 ч. 1 ст. 425 

63. абз. 3 ч. 1 ст. 469 

(2 випадки) 

64. п. 3 ч. 7 ст. 474 

65. п. 1 ч. 1 ст. 477 (4 

випадки) 

66. ч. 3 ст. 488 

67. ч. 2 ст. 528 

68. абз. 2 ч. 1 ст. 539 

69. ч. 1 ст. 572 

70. п. 20-5 Розділу ХІ 

колективні  «потреба»: 

1. ч. 3 ст. 74 

2. ч. 3 ст. 82 

3. ч. 8 ст. 85 

4. ч. 1 ст. 87 

5. ч. 2 ст. 102 

6. ч. 5 ст. 103 

7. ч. 4 ст. 104 

8. п. 7 ч. 2 ст. 187 

9. ч. 3 ст. 238 

10. ч. 2 ст. 244 

11. ч. 3 ст. 244 

12. ч. 8 ст. 272 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 2 (2 випадки) 

2. ч. 2 ст. 4  

3. ч. 1 ст. 5 (2 випадки) 

4. ч. 3 ст. 13  

5. ч. 4 ст. 13 

6. ч. 7 ст. 19 

7. ч. 4 ст. 42 

8. ч. 1, 5 ст. 56 

«потреба»: 

1. п. 6 ч. 1 ст. 20 

2. ч. 3 ст. 71 

3. ч. 3 ст. 75 

4. ч. 8 ст. 82 

5. ч. 1 ст. 84 

6. ч. 2 ст. 98 

7. ч. 5 ст. 99 

8. ч. 4 ст. 100 

9. п. 7 ч. 2 ст. 176 

10. ч. 8 ст. 242 

 

«інтерес»: 

1. ч. 2 ст. 4 (2 випадки) 

2. ч. 3 ст. 4 

3. ч. 1 ст. 5 (2 випадки) 

4. ч. 2 ст. 5 

5. ч. 2 ст. 14  

6. ч. 1 ст. 15 

7. ч. 1 ст. 17 

8. п. 12 ч. 1 ст. 20  

9. п. 2 ч. 2 ст. 20 

10. ч. 3 ст. 41 

«потреба»: 

1. п. 8 ч. 1 ст. 19 

2. ч. 3 ст. 70 

3. ч. 3 ст. 78 

4. ч. 2 ст. 101 

5. ч. 4 ст. 103 

6. п. 7 ч. 9 ст. 171 

7. ч. 9 ст. 205 

8. ч. 2 ст. 227 (2 випадки) 

9. ч. 8 ст. 251 

10. ч. 1 ст. 267 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 19  

2. ч. 2 ст. 42  

3. ч. 1 ст 54 

4. ч. 2 ст. 54 

5. ч. 3 ст. 54 

6. ч. 4 ст. 54 (2 випадки) 

7. ч. 3 ст. 134 (1 випадок) 

8. ч. 9 ст. 139  

9. ч. 2 ст. 160  

10. ч. 4 ст. 169 

«потреба»: 

1. ч. 1 ст. 53 

2. ч. 2 ст. 53 

3. ч. 1 ст. 71 

4. п. 1 ч. 2 ст. 87 

5. п. 2 ч. 3 ст. 132 

6. ч. 4 ст. 132 

7. ч. 3 ст. 158 

8. абз. 2 ч. 1 ст. 174 

9. ч. 4 ст. 184 

10. ч. 1 ст. 236 

11. ч. 3 ст. 237 

12. ч. 2 ст. 264 

13. ч. 1 ст. 282 

14. п. 5 ч. 2 ст. 295 

15. ч. 7 ст. 295 

16. п. 5 абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 

17. абз. ч. 2 ст. 295-1 

18. абз. 2 ч. 3 ст. 319 

19. ч. 5 ст. 364 

20. ч. 4 ст. 513 

21. ч. 2 ст. 549 

22. ч. 2 ст. 550 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: - 
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(2 випадки) 

9. ч. 1 ст. 57 

10. ч. 2 ст. 57 

(2 випадки) 

11. ч. 5 ст. 57 

12. ч. 2 ст. 61  

13. ч. 3 ст. 74  

14. ч. 2 ст. 83 

15. п. 6 ч. 1 ст. 129 

16. ч. 4 ст. 137 

17. п. 2 ч. 3 ст. 141 

18. ч. 1 ст. 170  

19. п. 4 ч. 3 ст. 175 

20. п. 4 ч. 4 ст. 185  

21. ч. 5 ст. 206 

22. ч. 1 ст. 207  

23. ч. 5 ст. 207 

24. п. 7 ч. 3 ст. 274 

25. ч. 1 ст. 294 

26. ч. 3 ст. 352 

27. п. 3 ч. 1 ст. 362 

(2 випадки) 

28. ч. 1 ст. 397 

29. п. 8 ч. 1 ст. 411 

30. п. 7 ст. 487 

11. ч. 2 ст. 45 

12. ч. 6 ст. 46 

13. ч. 1 ст. 53 (2 випадки)  

14. ч. 4 ст. 53 (2 випадки) 

15. ч. 1 ст. 54 (3 випадки 

16. ч. 2 ст. 54 

17. ч. 4 ст. 54 

18. ч. 5 ст. 54 

19. ч. 1 ст. 55 (3 випадки) 

20. ч. 2 ст. 55 (2 випадки) 

21. ч. 3 ст. 55 (2 випадки) 

22. ч. 4 ст. 55 (2 випадки) 

23. ч. 1 ст. 56  

24. ч. 4 ст. 58  

25. ч. 2 ст. 59 (2 випадки) 

26. ч. 2 ст. 80  

27. п. 4 .ч. 4 ст. 126  

28. п. 3 ч. 5 ст. 129  

29. п. 10 ч. 1, ч. 8 ст. 137 

(2 випадки) 

30. ч. 2 ст. 142  

31. ч. 4 ст. 142 

32. ч. 7 ст. 142 

33. ст. 146  

34. ч. 1 ст. 157 

35. ч. 4 ст. 162 

36. п. 4 ч. 5 ст. 174 

37. ч. 1 ст. 192 

38. ч. 5 ст. 192 

(2 випадки) 

39. п. 7 ч. 3 ст. 247 

40. ч. 1 ст. 254  

41. ч. 3 ст. 254 

42. п. 1 ч. 2 ст. 261  

43. п. 3 ч. 1 ст. 264  

44. ч. 1 ст. 265 

45. п. 4 ч. 3 ст. 277  

46. п. 3 ч. 1 ст. 282  

47. ч. 1 ст. 287 

48. ч. 2 ст. 287  

49. ч. 3 ст. 287 

11. ч. 1 ст. 190 (2 випадки) 

12. ч. 6 ст. 190 

13. ч. 5 ст. 245  

14. ч. 3 ст. 257  

15. ч. 1 ст. 267  

16. ч. 5 ст. 328  

17. ч. 9 ст. 278 

23. ч. 3 ст. 550 

24. ч. 4 ст. 552 

25. ч. 2 ст. 558 

26. назва ст. 562 

27. ч. 2 ст. 562 

28. ч. 4 ст. 568 

29. абз. 3 ч. 6 ст. 588 

30. ч. 2 ст. 598 

31. ч. 7 ст. 607 

 

«інтерес»: 

1. п. 12 ч. 2 ст. 36 

2. ч. 8 ст. 214 

3.  ч. 5 ст. 314 

4. п. 9-1 ч. 1 ст. 393 

5. п. 3 ч. 1 ст. 470,п. 4 ч. 1 

ст. 470 

6.  п. 2 ч. 7 ст. 474 

7.  п. 3 ч. 1 ст. 470 

8. п. 4 ч. 1 ст. 470 

9. п. 2 ч. 7 ст. 474 

10. ст. 546 

11. п. 1 ч. 2 ст. 557 

12. ч. 1 ст. 571 

13. п. 3 ч. 9 ст. 588 

14. п. 5-1 ч. 1 ст. 589 
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50. ч. 4 ст. 287 

51. ч. 4 ст. 293 

52. п. 3 ч. 1 ст. 296 

53. ч. 1 ст. 297 

54. п. 8 ч. 1 ст. 310  

55. п. 7 ч. 1 ст. 355 

56. ч. 2 ст. 361 

індивідуально-

колективні 

«потреба»: 

1. ч. 8 ст. 402 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: - 

1. ч. 3 ст. 71 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: 

1. ч. 1 ст. 378 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 71 

2. п. 3 ч. 1 ст. 75 

3. абз. 1 ч. 3 ст. 128 

(2 випадки) 

4. абз. 2 ч. 5 ст. 216 

(3 випадки) 

5. абз. 5 ч. 4 ст. 469 

(3 випадки) 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: - 
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Додаток 3 

Таблиця 3А 

Кількісні показники вживання терміно-понять «потреба» («інтерес») і спільнокореневих у деяких джерелах права 

України за цілями для яких використані ці терміно-поняття 
Цілі 

використання 
Матеріальні джерела права 

Конституція 

України 

ЦК СК ГК ЗК ПК КЗпП КК КпАП 
(розділи І-ІІ) 

формулювання 

прав і обов’язків 

учасників 

правовідносин 

«потреба»: 

1. ч. 3 ст. 41 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 

ст. 36 

2. ч. 3 

ст. 36 

3. ч. 1 

ст. 44 

4. ч. 1 

ст. 54 

«потреба»: 

1. назва ст. 57 

2. ст. 57 

3. ч. 3 ст. 72 

4. ч. 6 ст. 78 

5. назва ст. 307 

6. назва ст. 308 

7. назва ст. 351 

8. ч. 1 ст. 351 

9. ч. 6 ст. 351 

(2 випадки) 

10. назва Глави 33 

11. назва ст. 408 

12. ст. 408 

13. ч. 1 ст. 411 

14. ч. 5 ст. 411 

15. назва ст. 412 

16. ч. 1 ст. 412 

17. ч. 2 ст. 412 

18. ч. 2 ст. 671 

19. абз. 2 ч. 1 

ст. 685 (декілька 

значень) 

20. абз. 2 ч. 2 

ст. 776 

21. ч. 1 ст. 834 

(декілька значень) 

22. ч. 1 ст. 865 

(декілька значень) 

23. абз. 2 ч. 1 

ст. 1134 

«потреба»

: 

1. ст. 42 

2. ч. 4 

ст. 75 

3. абз 1 ч. 2 

ст. 76 

4. абз. 1 

ч. 4 ст. 76 

5. п. 1 ч. 3 

ст. 82 (два 

значення) 

6. п. 2 ч. 1 

ст. 83 (два 

значення) 

7. п. 3 ч. 1 

ст. 83 (два 

значення) 

8. п. 4 ч. 1 

ст. 83 (два 

значення) 

9. ч. 1 

ст. 99 

10. п. 2 абз. 

2 ч. 5 

ст. 157 

(2 випадки

) 

11. абз. 2 

ч. 1 ст. 177 

(2 випадки

«потреба»: 

1. абз. 2 ч. 1 ст. 152 

2. ч. 3 ст. 321, 

 

«інтерес»: 

1.  абз. 1 ч. 2 ст. 20 

(2 випадки) 

2. абз. 3 ч. 2 ст. 20 

3. абз. 4 ст. 20 

4. абз. 1 ч. 1 ст. 39 

5. абз. 2 ч. 1 ст. 39 

6. ч. 2 ст. 120 

7. ч. 5 ст. 120 

8. ч. 2 ст. 121 

9. ч. 6 ст. 128 

10. ч. 2 ст. 193 

11. ч. 2 ст. 216 

12. ч. 2 ст. 220 

13. ч. 1 ст. 222 

14. ч. 1 ст. 233 

15. ч. 2 ст. 249 

16. ч. 2 ст. 252 

17. абз. 3 ч. 1 

ст. 296 

18. ч. 1 ст. 298 

19. ч. 1 ст. 299 

20. ч. 1 ст. 301 

21. ч. 3 ст. 301 

22. ч. 1 ст. 302 (4 

випадки) 

23. ч. 3 ст. 352 

«потреба»: 

1.ст. 40 

2.п. "б" ч. 5 

ст. 83 

3.п. "г" ч. 1 

ст. 90 

4.п. "д" ч. 2 

ст. 92 

5.п. "в" ч. 1 

ст. 95 

6.п. "в-3" 

ст. 99 

7.ч. 1 

ст. 102-1 

(2 випадки) 

8.абз. 1 ч. 6 

ст. 102-1 

9.абз. 2 ч. 6 

ст. 102-1 

10. абз. 3 ч. 6 

ст. 102-1 

11. ч. 7 

ст. 102-1 

12.  абз. 1 ч. 1 

ст. 126-1 

13. абз. 1 ч. 1 

ст. 133 

14. п. "в" абз. 

1 ч. 4 ст. 137 

15. ч. 22 

ст. 137  

«потреба»: 

1. п. 88.2 

2. абз. 3 п. 94.15 

3. п. 197.2 

4. п. 201.10 

5. п.п. 213.3.1 

6. п.п. 213.3.11 

7. п. 220.8 

8. абз 2 

п.п. 222.1.2 

9. п.п. 222.2.2 

10. п. 226.13 

11.  п.п. 229.1.11 

12. п.п.п 229.1.12 

13. п. 231.7 

14. п.п "ї" 

п.п. 232.4.1 

15. п.п. 232.4.2 

16. п.п 255.11.1 (2 

випадки) 

17.  п.п. 255.11.5 

18. п.п. 255.11.6 

19. п.п. 255.11.7. 

20. п.п. 255.11.8 

21. п.п. 255.11.20 

22. п.п. "б" п.п 

256.11.3 

23. абз. 2 п. 4-1 

підрозділу 2 

Розділу ХХ 

24. абз. 3 п. 4-1 

«потреба»: 

1. ч. 6 

ст. 49-2 

(2 випадки) 

 

«інтерес»: 

1. ч. 2 ст. 12 

2. ч. 2 ст. 23 

3. п. 4-1 ч. 1 

ст . 41 

4. ч. 4 ст. 43 

5. ч. 4 ст. 79 

(2 випадки) 

6. ч. 2 ст. 97 

7. ч. 2 

ст. 130 

8. ч. 1 

ст. 243 

9. ч. 1 

(2 випадки) 

10. 2 

11. 3 ст. 246 

12.  п. 8 

13. 15 

14. 17 ч. 1 

ст. 247 

15. ч. 6 

ст. 252 

16. ч. 2 ст. 32 

17. ч. 5 

ст. 49-2 

«потреба»: 

1. ст. 283 

(2 випадки) 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 36 

(3 випадки) 

2. ч. 2 ст. 39 

3. ч. 1 ст. 40 

4. ч. 2 ст. 40 

5. ч. 1 ст. 41 

6. ч. 1 ст. 43 

7. ч. 1 ст. 96-3 

(3 випадки) 

8. ч. 1 ст. 189 

9. ч. 2 ст. 182 

10. ч. 1 

ст. 206 

11. ч. 1 

ст. 209-1 

(3 випадки) 

12. ч. 2 

ст. 209-1 

(3 випадки) 

13. ч. 1 

ст. 218-1 

(2 випадки) 

14. ч. 1 

ст. 219 

(2 випадки) 

15. ч. 1 

«потреба»

: - 

 

«інтерес»: 

- 
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24. ч. 1 ст. 1246 

 

«інтерес»: 

1. назва ст. 15 

2. ч. 2 ст. 15 

3. ч. 1 ст. 16 

4. абз. 1 ч. 2 ст. 16 

5. ч. 2 ст. 17 

6. абз. 2 ч. 2 ст. 25 

7. ч. 3 ст. 41 

8. ч. 4 ст. 44 

9. ч. 2 ст. 54 

10. п. 2 ч. 1 ст. 64 

(2 випадки) 

11. ч. 3 ст. 67 

12. ч. 4 ст. 67 

13. ч. 3 ст. 69 

14. ч. 1 ст. 72 

15. ч. 2 ст. 72 

16. абз. 3 ч. 1 ст. 78 

17. ч. 3 ст. 78 

18. ч. 1 ст. 79 

19. ч. 3 ст. 119 

(2 випадки) 

20. ч. 2 ст. 129 

21. ч. 1 ст. 138 

22. абз. 2 ч. 5 

ст. 159 

23. ч. 1 ст. 203 

24. ч. 6 ст. 203 

25. ч. 3 ст. 238 

(2 випадки) 

26. ч. 1 ст. 240 

27. ч. 4 ст. 261 

28. ч. 1 ст. 272 

29. ч. 2 ст. 277 

30. ч. 3 ст. 308 

(2 випадки) 

31. ч. 2 ст. 439 

32. ч. 1 ст. 470 

33. ч. 1 ст. 480 

) 

12. ч. 1 

ст. 178 

13. ч. 1 

ст. 198 

14. ч. 1 

ст. 199 

15. ч. 1 

ст. 202, 

 

«інтерес»: 

1. Назва 

Глави 2 

2. Назва ст. 

18 

3. ч. 1 

ст. 18 

4. абз. 2 

ч. 2 ст. 18 

5. назва 

ст. 19 

6. ч. 1 

ст. 19 

7. ч. 2 

ст. 19 (2 

випадки) 

8. ч. 2 

ст. 23 

9. Назва 

статті 27 

10. ст. 42 

11. абз. 2 

ч. 1 ст. 54 

12. ч. 1 

ст. 59 

13. ч. 2 

ст. 59 

14. ч. 3 

ст. 61 

15. ч. 4 

ст. 65 (2 

16. п. "г" ч. 1 

ст. 140 

17. назва ст. 

151 

18. ч. 1 ст. 

151 

19. ч. 3 

ст. 153 (2 

випадки) 

20. п. «а» ч. 1 

ст. 156 

21. п. "е" 

ст. 156 

22. п. "є" 

ст. 156 

23. п. «б» ч. 1 

ст. 164 

24. ч. 2 

ст. 207 

25. п. "ґ" п. 4 

розділу ІХ 

 

«інтерес»: - 

підрозділу 2 

Розділу ХХ 

25. абз. 2 п. 37 

підрозділу 10 

розділу ХХ 

26. абз. 9 п. 52-2 

підрозділу 10 

роздлу ХХ 

27. п. 60-5 

підрозділу 10 

розділу ХХ  

 

«інтерес»: 

1. п.п. 17.1.2. 

2. п.19.2 (2 

випадки) 

3. п.п. 42.1.11 

4. п. 114.1 

5. п.п. "б" 

п.п. 170.7.8 

6. абз. 5 п.п. "а" 

п.п. 170.9.1 

7. п.п. 197.1.17 

8. п. 197.2 

9. п.п. 213.3.1 

(2 випадки) 

18.  ч. 5 

ст. 60 

19. ч. 1 

ст. 141 

20. ч. 6 

ст. 179 

21.  ч. 2 

ст. 197 

22. п. 16 ч. 1 

ст. 247 

ст. 222-1 

(3 випадки) 

16. ч. 1 

ст. 232-1 

(3випадки) 

17. ч. 2 

ст. 232-1 

(3 випадки) 

18. ч. 2 

ст. 244 

19. ч. 1 

ст. 319 

20. ч. 2 

ст. 330 

21. ч. 1 

ст. 332-1 

22. ч. 1 

ст. 332-2 

23. ч. 1 

ст. 350 

24. ч. 1 

ст. 354 

(2 випадки) 

25. ч. 3 

ст. 354 

(2 випадки) 

26. Прим. до 

ст. 354 

27. ст. 356 (2 

випадки) 

28. ч. 1 

ст. 357 

29. ч. 3 

ст. 359 

(2 випадки) 

30. ч. 1 

ст. 364 (чотири 

випадки) 

31. ч. 1 

ст. 364-1 

(3 випадки) 
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34. ч. 1 ст. 500, 

35. ч. 4 ст. 597-6 

36. назва ст. 597-13 

37. ч. 1 ст. 597-13 

38. ч. 2 ст. 597-13 

39. ч. 3 ст. 612 

40. ч. 2 ст. 622 

41. ч. 2 ст. 634 

42. абз. 1 ч. 4 

ст. 825 

43. абз. 2 ч. 4 

ст. 825 

44. ч. 4 ст. 877 

45. ч. 2 ст. 943 

46. ч. 1 ст. 999 

47. ч. 1 ст. 1004 

48. ч. 2 ст. 1004 

49. абз. 2 ч. 1 

ст. 1005 

50. ч. 3 ст. 1009 

51. ч. 2 ст. 1015 

52. ч. 1 ст. 1017 

53. ч. 2 ст. 1021 

54. ч. 1 ст. 1029 

55. ч. 1 ст. 1041 

56. ч. 4 ст. 1135 

(2 випадки) 

57. абз. 3 ч. 2 

ст. 1141 

58. назва Глави 79 

59. назва ст. 1158 

60. ч. 3 ст. 1147 

61. ч. 2 ст. 1152 

62. ч. 1 ст. 1158 

63. абз. 1 ч. 1 

ст. 1171 

64. ч. 2 ст. 1279 

випадки) 

16. ч. 5 

ст. 110 

17. ч. 3 

ст. 152 

18. ч. 4 

ст. 152 

19. ч. 2 

ст. 154 

20. ч. 3 

ст. 154 

21. ч. 2 

ст. 155 

22. ч. 2 

ст. 156 

23. ч. 2 

ст. 172 

24. абз. 1 

ч. 1 ст. 177 

25. абз. 2 

ч. 1 ст. 177 

(2 випадки

) 

26. абз. 1 

ч. 2 ст. 179 

27. ч. 2 

ст. 227 

28. ч. 3 

ст. 249 

29. ч. 2 

ст. 258 

30. ч. 2 

ст. 262 

32. ч. 1 

ст. 365 

(3 випадки) 

33. ч. 1 

ст. 365-3 

34.  

35. ч. 1 

ст. 365-2 

(3 випадки) 

36. ч. 1 

ст. 367 

(3 випадки) 

37. ч. 1 

ст. 368 

(2 випадки) 

38. ч. 1 

ст. 368-3 

(2 випадки) 

39. ч. 3 

ст. 368-3 

(2 випадки) 

40. ч. 1 

ст. 368-4 

(2 випадки) 

41. ч. 3 

ст. 368-4 

(2 випадки) 

42. ч. 1 

ст. 369 

(2 випадки) 

43. ч. 3 

ст. 371 

44. ч. 2 ст. 375 

45. ч. 3 ст. 382 

(2 випадки) 
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формулювання 

підстав 

правообмежень 

«потреба»: 

- 

 

«інтерес»: 

1. ч. 2 

ст. 32 

2. ч. 3 

ст. 34 

3. ч. 2 

ст. 35 

4. ч. 1 

ст. 36 

5. ч. 2 

ст. 39 

6. ч. 7 

ст. 41 

«потреба»: 

1. ч. 6 ст. 313 

2. ч. 1 ст. 401 

3. ч. 1 ст. 408 

4. ч. 1 ст. 411 

(декілька значень) 

5. ч. 3 ст. 465 

(декілька значень) 

6. ч. 2 ст. 597-1 

7. ч. 2 ст. 788 

8. ч. 2 ст. 878 

(декілька значень) 

 

«інтерес»: 

1. абз. 2 ч. 1 

ст. 302 

2. ч. 6 ст. 313 

3. ч. 5 ст. 319 

4. п. 4 ч. 1 ст. 365 

5. ч. 2 ст. 424 

6. ч. 4 ст. 652 

«потреба»

: - 

 

«інтерес»: 

1. абз. 2 

ч. 1 ст. 162 

2. ч. 3 

ст. 163 

3. п. 1 ч. 1 

ст. 238 (2 

значення) 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: 

1. ч. 2 ст. 31 

2. ч. 1 ст. 36 

3. ч. 1 ст. 49 

4. ч. 4 ст. 180 

«потреба»: 

1. ч. 3 ст. 89 

2. ч. 4 

ст. 102-1 

3. п. 3-1 ч. 7 

ст 102-1 

4. ч. 2 

ст. 134 

(2 випадки) 

5. абз. 12 

ч. 2 ст. 134 

(2 випадки) 

6. ч. 1 

ст. 146 

7. п.п "а" 

абз. 1 п. 15 

розділу ІХ 

8. п.п "б" 

абз. 1 п. 15 

розділу ІХ 

 

«інтерес»: 

1. ч. 3 ст. 1 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: 

- 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: - 

«потреба»

: - 

 

«інтерес»: 

- 

ідентифікація 

суб’єктів 

права 

«потреба»: 

1. ч. 2 

ст. 47 

 

«інтерес»: 

1. ч. 3 

ст. 36 

2. ч. 4 

ст. 140 

«потреба»: 

1. ч. 2 ст. 56 

(2 значення) 

2. ст. 62 (два 

значення) 

3. п.2 ч. 1 ст. 64  

4. абз. 3 ч. 1 

ст. 78 

5. ч. 2 ст. 78 

6. ч. 3 ст. 78 

7. ч. 6 ст. 78 

 

«інтерес»: 

1. ч. 2 ст. 35 

2. ч. 2 ст. 44 

3. ч. 3 ст. 44 

4. ч. 1 ст. 45 

5. ч. 1 ст. 48 

«потреба»

: 

1. ч. 2 

ст. 75 

2. п. 11 

ч. 1 ст. 212 

3. ч. 1 

ст. 266 

4. ч. 1 

ст. 267 

5. ч. 2 

ст. 267 

6.  ч. 1 

ст. 270 

7. абз. 2 

ч. 1 ст. 271 

8. абз. 1 

ч. 1 ст. 272 

«потреба»: 

1. ч. 8 ст. 69 

2. ч. 2 ст. 120 

3. ч. 2 ст. 130 

 

«інтерес»: 

1. ч. 5 ст. 11 

2. ч. 5 ст. 21 

3. ч. 1 ст. 38 

4. ч. 7 ст. 40 

5. ч. 1 ст. 73-1 

(2 випадки) 

6. ч. 2 ст. 73-1 

7. абз.2 ч. 4 ст. 73-1 

8. абз.1 ч. 7 ст. 73-1 

9. абз.2 ч. 7 ст. 73-1 

10. ч. 8 ст. 73-1 

11. ч. 1 ст. 78-1 

«потреба»: 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 98  

2. абз. 1 

ст. 99 

3. ч. 2 

ст. 101 

4. ч. 3 

ст. 101 

5. п. "а" ч. 1 

ст. 102 

6. п. "б" ч. 1 

ст. 102 

7. абз. 8 ч. 1 

ст. 122  

8. ст. 194 

«потреба»: 

1. абз. 3 

пп. 229.8.10 

2. абз. 3 п. 230.1.3 

3. абз. 21 п. 231.1 

4. абз. 2 п. 255.1 

5. п. 255.2 (2 

випадки) 

6. п.п. 255.11.9 

7. п. 350.2 

8. п.п 1.4 п. 29 

підрозділу 10 

розділу XX 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: 

1. ч. 1 

ст. 125 

2. ч. 1 

ст. 170 

 

«інтерес»: 

1. ст. 10 

2. ч. 2 

ст. 224 

«потреба»: 

1. ч. 1 ст. 105 

 

«інтерес»: - 

«потреба»

: - 

 

«інтерес»: 

- 
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6. ч. 2 ст. 56 

7. ч. 2 ст. 95 

8. ч. 2 ст. 122 

9. ч. 1 ст. 162 

10. ч. 3 ст. 215 

11. ч. 5 ст. 216 

12. абз. 2 ч. 2 

ст. 221 

13. ч. 1 ст. 222 

14. ч. 2 ст. 237 

15. ч. 1 ст. 400 

16. п. 1 ч. 1 ст. 406 

17. п. 2 ч. 1 ст. 406 

18. ч. 2 ст. 994 

19. ч. 1 ст. 1043 

20. ч. 3 ст. 1154 

21. ч. 2 ст. 1158 

22. ч. 3 ст. 1158 

(2 випадки) 

23. назва ст. 1159 

24. ч. 1 ст. 1159 

(2 випадки) 

25. назва ст. 1160 

26. ч. 1 ст. 1160 

27. ч. 2 ст. 1160 

28. ч. 1 ст. 1164 

29. абз. 2 ч. 1 

ст. 1171 

30.  ч. 2 ст. 1171 

31. ч. 2 ст. 1250 

32. ч. 2 ст. 1257 

33. ч. 1 ст. 1259 

 

«інтерес»: 

1. ч. 4 

ст. 39 

2. ч. 2 

ст. 188 

3. ч. 2 

ст. 212 

(2 випадки

) 

(2 випадки) 

12. ч. 2 ст. 78-1 

13. ч. 4 ст. 73-1 

14. абз 1 ч. 7 ст. 78-1 

15. абз 2 ч. 7 ст. 78-1 

16. ч. 8 ст. 78-1 

17. абз. 4 ч. 9 ст. 78-

1 

18. ч. 13 ст. 78-1 

19. ч. 2 ст. 111 

20. ч. 2 ст. 120 

21. ч. 3 ст. 120 

22. ч. 6 ст. 136 

23. ч. 3 ст. 188 

24. ч. 3 ст. 215 

(2 випадки) 

25. ч. 4 ст. 215 

26. ч. 2 ст. 222 

(2 випадки) 

27. ч. 1 ст. 224 

28. ч. 5 ст. 231 

29. ч. 3 ст. 232 

30. ч. 2 ст. 237 

31. ч. 1 ст. 254 

32. ст. 255 

33. ч. 3 ст. 279 

34. ч. 3 ст. 295 

ідентифікація 

об’єктів 

права 

«потреба»: 

-  

 

«інтерес»: - 

«потреба»: 

1. ч. 4 ст. 72 

("майно, яке 

потребує 

постійного 

управління") 

2. ч. 2 ст. 382 

("будівлі і 

споруди, які 

«потреба»

: 

1. абз. 1 

ч. 3 ст. 65 

2. абз. 2 

ч. 3 ст. 65 

3. п. 4 ч. 1 

ст. 83 

4. ч. 1 

«потреба»: 

1.  абз. 2 ч. 1 ст. 10 

2. ч. 2 ст. 39 

3. ч. 2 ст. 58 

4.  абз. 4 ч. 1 ст. 76 

5. ч. 4 ст. 259 

6. ч. 2 ст. 264 

7. ч. 1 ст. 276 

8. ч. 1 ст. 377 

«потреба»: 

1. ч. 1 ст. 23 

2. ч. 2 ст. 23 

3. ч. 3 ст. 23 

4. ч. 3 ст. 83 

5. ч. 2 

ст. 102-1 

6. ч. 1 

ст. 126-1 

«потреба»: 

1. п.п. 14.1.128 

2. п.п. 14.1.205 

3. абз. 3 

п.п. 14.1.212 

4. п.п. "д" 

п.п. 170.7.4 

5. абз. 12 п.п. "а" 

п.п. 170.9.1 

«потреба»: 

1. ч. 6 ст. 60 

2. ч. 1 

ст. 169 

3. п. 1 ч. 2 

ст. 127  

 

«інтерес»: - 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: - 

«потреба»

: - 

 

«інтерес»: 

- 
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призначені для 

задоволення 

потреб усіх 

співвласників") 

3. п.3 ч. 1 ст. 395 

4. ч. 1 ст. 401 (з 

декількома 

значеннями) 

5. назва гл.33 

6. назва ст. 407 

7. ч. 1 ст. 407 

8. ч. 2 ст. 407 

9. ч. 3 ст. 407 

10. назва ст. 408 

11. ч. 1 ст. 408  

12. ч. 2 ст. 408 

(декілька значень) 

13. назва ст. 409 

14. ч. 1 ст. 411 

15. ч. 5 ст. 411 (з 

декількома 

значеннями) 

16. назва ст. 412 

17. ч. 1 ст. 412 (з 

декількома 

значеннями) 

18. ч. 2 ст. 412 

("земельна ділянка 

для 

сільськогосподарс

ьких потреб") 

19. ч. 3 ст. 465 

(декілька значень) 

("винахід, 

використання 

якого потребує 

спеціальних 

випробувань та 

офіційного 

дозволу") 

20. ч. 1 ст. 507 

ст. 97 

5. ч. 4 

ст. 97 

 

«інтерес»:  

 

1. ч. 1 

ст. 27 

9. ч. 1 ст. 412 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 73-1 

2. абз. 8 ч. 3 ст. 73-

1 

3. абз. 1 ч. 4 ст. 73-

1 

4. абз. 2 ч. 4 ст. 73-

1 ("з моменту 

виникнення 

заінтересованості") 

5. абз. 4 ч. 4 ст. 73-

1 

6. ч. 6 ст. 73-1 

7. ч. 8 ст. 73-1 

8. ч. 8 ст. 73-1 

9. абз. 13. ч. 9 

ст. 73-1 

10. абз. 1 ч. 10 

ст. 73-1 

11. абз. 2 ч. 10 

ст. 73-1 

12. ч. 11 ст. 73-1 (2 

випадки) 

13. ч. 12 ст. 73-1 

14. ч. 13 ст. 73-1 (2 

випадки) 

15. ч. 7 ст. 73-2 

16.  ч. 1 ст. 78-1 

17. ч. 4 ст. 78-1 (2 

випадки) 

18. ч. 6 ст. 78-1 

19. ч. 8 ст. 78-1 

20. ч. 9 ст. 78-1 

21. абх. 1ч. 10 

ст. 78-1 

22. абз. 2 ч. 10 

ст. 78-1 

23. ч. 11 ст. 78-1 

(2 випадки) 

7. ч. 2 

ст. 126-1 

8. абз. 10 

ч. 2 ст. 134 

(2 випадки) 

9. абз. 13 

ч. 2 ст. 134 

(2 випадки) 

10. ч. 7 

ст. 186 

(3 випадки) 

11. абз. 2 

ч. 11 ст. 186 

12. п "е" ч. 4 

розділу ІХ 

 

«інтерес»: - 

6. абз. 3 

п.п. 186.1.1 

7. п. 188.1 (2 

значення) 

8. п.п. 196.1.4 

9. п.п. 197.1.17 

10. п. 216.6 

11. абз. 6 

п.п. 230.1.3 

12. п.п. 230.1.5 

13. абз. 2 

п.п. 230.1.5 

14. п.п. "м" 

п. 231.1 

15. абз. 4 п. 249.7 

16. п.п. 252.4.1 

17. п.п. 252.4.4 (2 

випадки) 

18. абз. 10 прим. 

до п. 254.4 

19. п. 255.2  

20. п. 255.1 

21. абз. 2 

п.п. 255.3.1 

22. абз. 3 

п.п. 255.3.1 

23. п.п. 255.3.2 

24. п.п. 255.4.1 

(2 випадки) 

25. п.п. 255.4.2 

26. п.п. 255.4.3 

27. п.п. 255.4.12 

28. п.п. 255.4.13 

29. п.п. 255.5.3 

30. п.п. 255.5.4 

31. п.п. 255.5.5 

32. абз. 1 

п.п. 255.11.16 

33. абз. 2 

п.п. 255.11.16 

34. абз. 2 п.п 256.9 
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("інформація, 

створення якої 

потребує значних 

зусиль") 

21. абз. 2 ч. 1 

ст. 685 ("товари, 

які за своїм 

характером не 

потребують 

застосування тари 

та (або) 

упакування") 

22. ч. 1 ст. 788 

("річ, яка 

використовується 

для задоволення 

побутових 

невиробничих 

потреб") 

23. ч. 1 ст. 834 ("річ 

потребує 

особливого 

догляду або 

зберігання") 

24. ч. 1 ст. 865 

(декілька значень) 

("робота, 

призначена для 

задоволення 

побутових та 

інших особистих 

потреб") 

25. ч. 2 ст. 878 

(декілька значень) 

("зміни, що 

потребують 

додаткових робіт") 

26. ст. 1246 (з 

декількома 

значеннями) 

("нерухоме майно 

24. ч. 12 ст. 78-1 

25. ч. 13 ст. 78-1 

26. ч. 1 ст. 295 

27. ч. 1 ст. 352 

35. абз. 3 п.п. 256.9 

36. п. 273.2 

37. п.п. "б" абз. 4 

п. 3 підрозділу 2 

Розділу ХХ 

38. абз. 3 п. 4 

підрозділу 2 

39. абз. 2 32 

підрозділу 2 

Розділу XX 

40. абз. 1 п. 71 

підрозділу 2 

розділу ХХ 

41. п. 26 

підрозділу 5 

 

«інтерес»: - 
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для задоволення 

потреб") 

27. ч. 1 ст. 1285 

(декілька значень) 

("майно, яке 

потребує 

утримання, 

догляду, вчинення 

інших фактичних 

чи юридичних 

дій"). 

 

«інтерес»: 

1. абз. 2 ч. 3 

ст. 17 

2. ч. 1 ст. 55 

3. абз. 2 ч. 1 

ст. 155 

4. ч. 1 ст. 256 

5. ч. 1 ст. 980 

визначення 

функцій і 

повноважень 

органів та 

посадових 

осіб 

«потреба»: 

1. ст. 12 

2. ч. 2 

ст. 43 

 

«інтерес»: 

1. ч. 3 

ст. 89 

2. ч. 5 

ст. 125 

3. ст. 130-1 

4. п.3 ч. 1 

ст. 131-1 

«потреба»: 

1. ч. 2 ст. 56 

(2 значення) 

2. ст. 62 

(2 значення) 

3. назва ст. 350 

4. ч. 1 ст. 350 

5. ч. 2 ст. 412 

(декілька значень) 

6. абз. 1 ч. 1 

ст. 1285 (декілька 

значень) 

7. ч. 1 ст. 1288 

 

«інтерес»: 

1. назва ст. 16 

2. абз. 12 ч. 2 

ст. 16 

3. ч. 3 ст. 16 

4. назва ст. 17 

5. ч. 1 ст. 17 

«потреба»

: 

1. ч. 2 

ст. 73 

2. п. 1 ч. 3 

ст. 82 

(2 значенн

я) 

3. п. 2 ч. 1 

ст. 83 

(2 значенн

я) 

4. п. 3 ч. 1 

ст. 83 

(2 значенн

я) 

5. п. 4 ч. 1 

ст. 83 (два 

значення) 

6. ч. 1 

ст. 188 

«потреба»: 

1. абз 4 ч. 1 ст. 329 

2. ч. 6 ст. 331 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 9 

2. абз. 7 ч. 1 ст. 10 

3. ч. 1 ст. 14 

4. ч. 1 ст. 20 

5. ч. 2 ст. 39 

6. ч. 1 ст. 40 

7. абз.4 ч. 9 ст. 73-1 

8. ч. 1 ст. 127 

9. ч. 1 ст. 208 

10. ч. 1 ст. 380 

(2 випадки) 

11. ч. 1 ст. 389 

(2 випадки) 

12. ч. 2 ст. 389 

13. ч. 3 ст. 394 

«потреба»: 

1. п. "г" 

ст. 9 

2. п. "ґ" 

ст. 12 

3. п. "в" ч. 1 

ст. 13 

4. п. "г" ч. 1 

ст. 16  

5. п. "г" ч. 1 

ст. 17  

6. ч. 1 ст. 55 

7. ч. 4 ст. 59 

8. ч. 4 ст. 66 

9. абз. 4 ч. 2 

ст. 79-1 

10. п. "а" ч. 5 

ст. 84 

11. ч. 1 ст. 1 

ст. 122  

12. ч. 2 

«потреба»: 

1. п.п. 12.3.6 

2. п.п. "б" 

п.п. 14.1.6 

3. п.п. "в" 

п.п. 14.1.6 

4. абз. 9 

п.п. 14.1.6-1 

5. абз. 1 п. 103.6 

6. абз. 2 п. 103.6 

7. абз. 4 

п.п. 197.1.12 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: 

1. ч. 1 ст. 1 

2. ч. 1 ст. 5-

1 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: 

1. ч. 2 ст. 94 

2. ч. 3 ст. 94 

3. ч. 4 ст. 94 

4. ч. 5 ст. 94 

5. ч. 3 ст. 243 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 42 

2. ч. 2 ст. 42 

3. Прим. до 

ст. 96-3 

4. ч. 1 ст. 43 
5. ч. 2 ст. 114 

«потреба»

: - 

 

«інтерес»: 

- 
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6. абз. 1 ч. 3 ст. 17 

7. ч. 1 ст. 21 

8. ч. 2 ст. 21 

9. ч. 1 ст. 103 

10. ч. 2 ст. 223 

11. ч. 2 ст. 224 (2 

випадки) 

12. ч. 1 ст. 225 

13. назва ст. 228 

14. ч. 3 ст. 228 (2 

випадки) 

15. ч. 2 ст. 326 

16. абз. 1 ч. 2 

ст. 652 

17. п. 2 абз. 1 ч. 2 

ст. 652 

18. п. 3 абз. 1 ч. 2 

ст. 652 (2 випадки) 

19. п. 4 абз. 1 ч. 2 

ст. 652 

20. ч. 1 ст. 1283 

21. ч. 1 ст. 1293 

7. ч. 5 

ст. 256-6 

 

«інтерес»: 

1. ч. 3 

ст. 7 (2 

випадки) 

2. ч. 8 

ст. 7 

3. ст. 48 

4. ч. 2 

ст. 73 

5. ч. 1 

ст. 103 

6. абз. 1 

ч. 1 ст. 108 

7. ч. 2 ст. 

112 (2 

випадки) 

8. абз. 2 

ч. 2 ст. 159 

9. п. 7 ч. 5 

ст. 177 

ст. 122 

13. ч. 3 

ст. 122  

14. ч. 4 

ст. 122 

15. ч. 5 

ст. 122 

16. ч. 6 

ст. 122  

17. ч. 7 

ст. 122 

18. ч. 10 

ст. 122 

(3 випадки) 

19. ч. 1 

ст. 128 

20. ч. 1 

ст. 149 

21. ч. 3 

ст. 149 

22. ч. 4 

ст. 149 

23. ч. 5 

ст. 149 

24. ч. 6 

ст. 149 

25.  ч. 7 

ст. 149 

26. ч. 8 

ст. 149 

27. ч. 9 

ст. 149 

(2 випадки) 

28. п. "а" 

ч. 1 ст. 156  

29. п "е" 

ч. 4 розділу 

ІХ 

 

«інтерес»: - 
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спрямування 

(обмеження) 

повноважень, 

функцій 

«потреба»: 

1. ч. 2 

ст. 95 

 

«інтерес»: 

1. ст. 18 

2. ч. 3 

ст. 79 

3. ч. 4 

ст. 104 

«потреба»: 

1. ч. 2 ст. 72 

2. ч. 1 ст. 507 

(декілька значень) 

3. ч. 3 ст. 712 

4. ч. 2 ст. 749 

 

«інтерес»: 

1. п. 5 ч. 1 ст. 3 

2. ч. 3 ст. 92 

3. ч. 2 ст. 267 

4. абз. 2 ч. 3 

ст. 295 

5. абз. 1 ч. 7 

ст. 376 

«потреба»

: - 

 

«інтерес»: 

1. ст. 11 

2. ч. 6 

ст. 19 

3. ч. 2 

ст. 41 

4. ч. 2 

ст. 70 

5. абз. 2 

ч. 1 ст. 71 

6. ч. 3 

ст. 100 

(2 випадки

) 

7. ч. 5 

ст. 148 

8. ч. 4 

ст. 149 

9.  ч. 3 

ст. 159 

10. абз. 1 

ч. 1 ст. 162 

11. ч. 4 

ст. 169 

12. ч. 3 

ст. 171 

13. ч. 2 

ст. 207 

14. ч. 3 

ст. 221 

15. абз. 2 

ч. 1 ст. 222 

16. ч. 3 

ст. 229 

17. ч. 3 

ст. 230 

18. абз. 2 

ч. 2 ст. 232 

«потреба»: 

1. ч. 4 ст. 341 

 

«інтерес»: 

1. ч. 2 ст. 9 

2. ч. 1 ст. 17 

3. ч. 3 ст. 18 

4. ч. 6 ст. 19 

5. ч. 5 ст. 65 

6. абз. 2 ч. 7 ст. 73-

1 

7. ч. 1 ст. 166 

8. ч. 2 ст. 233 

«потреба»: 

1. абз. 1 ч. 6 

ст. 20  

2. абз. 2 ч. 5 

ст. 77 

3.  абз. 3 ч. 2 

ст. 134 

4. абз. 11 

ч. 2 ст. 134 

5. ч. 1 

ст. 177 

6. ч. 2 

ст. 209 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: 

1. п.п. 20.1.17 

2. п. 56.3 

3. абз. 1 п. 33 

підрозділу 4 

розділу ХХ 

4. абз. 2 п. 33 

підрозділу 4 

розділу ХХ 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: 

- 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 91-1 

«потреба»

: - 

 

«інтерес»: 

- 
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19. п. 1 ч. 1 

ст. 238 (2 

значення) 

інша мета    1. ч. 6 ст. 34 (у 

дефініції поняття 

схиляння суб'єкта 

господарювання до 

розірвання 

договору з 

конкурентом 

іншого суб'єкта 

господарювання) 

2. назва ст. 73-1 

«Господарське 

зобов’язання 

державного 

унітарного 

підприємства, щодо 

вчинення якого є 

заінтересованість»

) 

3. назва ст. 78-1 

(«Господарське 

зобов’язання 

комунального 

унітарного 

підприємства щодо 

вчинення якого є 

заінтересованість»

) 

 «для потреб 

власного 

споживання чи 

промислової 

переробки»: 

1. абз. 6 

підп. 14.1.6, 

2. абз. 9 

підп. 14.1.61, 

3. абз. 10 

підп. 14.1.212 

п. 14.1 ст. 14, 

4. абз. 3, 6 

підп. 230.1.3, 

5. абз. 1, 2 

підп. 230.1.5 

п. 230.1 ст. 230, 

6. абз. 22 

п. 231.1 ст. 231, 

 

«для потреб 

власного 

споживання»: 

1. абз. 8 

підп. 14.1.6 п. 14.1 

ст. 14 

 

«для 

адміністративних 

потреб»: 

1. п.п. 14.1.128 

п. 14.1 ст. 14, 

 

«для потреб 

гідроенергетики»: 

1. абз. 3 п. 255.1, 

2. абз. 2 

підп. 255.3.1 

1. ч. 2 ст. 32 

(«… не 

потребує 

згоди 

працівника

…») 
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п. 255.3, 

3. підп. 255.4.12 

п. 255.4, 

4. підп. 255.5.3 

п. 255.5, 

5. підп. 255.11.5 

п. 255.11,  

6. підп. 255.11.7 

п. 255.11 ст. 255, 

 

«для потреб 

водного 

транспорту»: 

1. абз. 3 

підп. 255.3.1 

п. 255.3, 

2. підп. 255.4.13 

п. 255.4, 

3. підп. 255.5.4 

п. 255.5, 

4. підп. 255.11.1 

п. 255.11, 

5. підп. 255.11.5 

п. 255.11, 

6. підп. 255.11.6 

п. 255.11, 

7. підп. 255.11.1

6 (2 випадки) 

п. 255.11 ст. 255, 

 

«для потреб 

рибництва»: 

1. абз. 1 

підп. 255.3.2 

п. 255.3, 

2. абз. 1 

підп. 255.5.5 

п. 255.5, 

3. підп. 255.11.8 

п. 255.11 ст. 255, 
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«для потреб 

гідроенергетики і 

рибництва»: 

1. підп. 255.11.1 

п. 255.11 ст. 255, 

 

«для потреб 

гідроенергетики і 

водного 

транспорту»: 

1. абз. 2 

підп. 255.11.20 

п. 255.11, 

 

«для потреб 

охолодження»: 

1. підп. 255.11.9 

п. 255.11 ст. 255, 

 

«для потреб 

лісового 

господарства»: 

1. п. 273.2 

ст. 273, 

 

«для потреб 

космічної 

діяльності»: 

1. абз. 4 п. 3 

підрозділу 2 

розділу ХХ, 

 

«для потреб 

забезпечення 

проведення 

антитерористичн

ої операції»: 

1. абз. 1 і 2 п. 33 

підрозділу 4 

розділу ХХ 
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Додаток 3 

Таблиця 3Б 

Кількісні показники вживання терміно-понять «потреба» («інтерес») і спільнокореневих 

у деяких джерелах права України за цілями для яких використані ці терміно-поняття 

Цілі 

використання 

Процесуальні джерела права 

ЦПК ГПК КАС КПК КпАП 

(розділи ІІІ-V) 
формулювання прав і 

обов’язків учасників 

правовідносин 

«потреба»: 

1. ч. 3 ст. 74 

2. ч. 5 ст. 103 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 4  

2. ч. 2 ст. 4 (2 випадки) 

3. ч. 3 ст. 13 

4. ч. 2 ст. 16 

5. ч. 3 ст. 18 

6. ч. 13 ст. 28 

7. ч. 17 ст. 28 

8. ч. 4 ст. 42 

9. ч. 1 ст. 56 (2 випадки з 

3) 

10. ч. 1 ст. 57 (2 випадки) 

11. ч. 2 ст. 57 (2 випадки) 

12. ч. 1, 2 ст. 59 

13. ч. 3 ст. 60 

14. ч. 4 ст. 60 

15. ч. 2 ст. 61 (2 випадки) 

16. ч. 1 ст. 170 

17.  ч. 2 ст. 175 

18. п. 4 ч. 3 ст. 175 

(2 випадки) 

19. ч. 5 ст. 175 

20. ч. 1 ст. 207 

21. п. 1 ч. 5 ст. 227 

22. ч. 3 ст. 273 

23. п. 4 ч. 1 ст. 348 

24. п. 3 ч. 1 ст. 350-2 

25. п. 4 ч. 1 ст. 350-2 

«потреба»: 

1. ч. 5 ст. 99 

 

«інтерес»: 

1. ч. 2 ст. 4 

2. ч. 3 ст. 4 

3. ч. 3 ст. 18 

4. абз. 1 ч. 5 ст. 53 

(2 випадки) 

5. ч. 1 ст. 57 

6. ч. 2 ст. 57 

7. ч. 4 ст. 58 

8. ч. 2 ст. 59 (2 випадки) 

9. ч. 2 ст. 80 

10. п. 4 ст. 3 (2 випадки) 

11. ч. 5 ст. 152 

12. п. 4 ч. 3 ст. 162 

13. ч. 4 ст. 191 

14. ч. 1 ст. 192 

15. ч. 1 ст. 265 

16. ч. 1 ст. 287 

17. ч. 4 ст. 287 

(2 випадки) 

18. ч. 1 ст. 297 

19. ч. 2 ст. 334 

20. ч. 3 ст. 334 

21. ч. 2 ст. 335 

«потреба»: 

1. ч. 1 ст. 267 (декілька 

значень) 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 5 

2. ч. 4 ст. 14 

3. ч. 2 ст. 17 

4. ч. 1 ст. 53 (1 випадок із 

2) 

5. ч. 1 ст. 54 (1 випадок із 

2) 

6. ч. 1ч. 2 ст. 55 

7. ч. 2 ст. 49 

8. ч. 1 ст. 55 

9. ч. 1, 2, 5, 7 ст. 56 

10. ч. 2 ст. 58 

11. ч. 2 ст. 122 

(2 випадки) 

12.  абз. 3 ч. 2 ст. 122 

13. п. 4 ч. 5 ст. 134 

14. ч. 2 ст. 143 

15. ч. 2 ст. 160 

16. п. 9 ч. 5 

17. ч. 7 ст. 160 

18. п. 1 

19. 3 ч. 5 ст. 209 

20. ч. 2 ст. 273 

21. 17. ч. 2 ст. 275 

22. 18. ч. 2 ст. 276 

23. 19. ч. 1 ст. 282 

24. 20. п. 1 

«потреба»: 

- 

 

«інтерес»: 

1. ч. 3 ст. 11 

2. ч. 1 ст. 22 

3. ч. 2 ст. 24 

4. ч. 1 ст. 27 

5. п. 12 ч. 2 ст. 36 

6. ч. 1 ст. 47 

7. ч. 1 ст. 51 

8. ч. 4 ст. 58 

9. ч. 3 ст. 63 

10. ч. 6 ст. 64 

11. п. 1 ч. 2 ст. 78 

(2 випадки) 

12. ч. 1 ст. 117 

13. ч. 2 ст. 126 

14. ч. 2 ст. 128 

15. ч. 6, 7 ст. 130-1 

16. ч. 6 ст. 194 

17. ч. 3 ст. 227 

18. абз. 5 ч. 4 ст. 469 

(3 випадки) 

19. абз. 2 ч. 1 ст. 539 

20. п. 4 ст. 517 

«потреба»: 

1. абз. 1 ст. 273 

 

«інтерес»: 

1. абз. 1 ст. 234-3 

2. абз. 1 ст. 249 

3. абз. 1 ст. 267 

4. абз. 1 ст. 270 

5. абз. 2 ст. 270 

6. абз. 3 ст. 270 
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26. ч. 1 ст. 352 

27. ч. 2 ст. 352 

28. ч. 1 ст. 363 

29. ч. 1 ст. 389 

30. ч. 1 ст. 397 

31. ч. 1 ст. 496 

32. п. 3 Прикінцевих 

положень 

25. 2 ч. 2 ст. 287 

26. ч. 1 ст. 289-1 

27. п. 5 ч. 3 ст. 289-1 

28. ч. 1 ст. 293 

29. ч. 1 ст. 328 

30. п.п. "в" п. 2 ч. 5 

ст. 328 

31. ч. 1 ст. 336 

32. ч. 1 ст. 362 

33. ч. 1 ст. 377 

34. ч. 4 ст. 383 

35. ч. 3 ст. 70 

36. ч. 5 ст. 102 

37. ч. 1 ст. 282 

38. ч. 5 ст. 289 
формулювання 

підстав 

правообмежень 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: 

1. ч. 11 ст. 289 

2. ч. 12 ст. 289 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: 

1. ч. 5 ст. 314 

2. ч. 3 ст. 351 

3. п. 2 ч. 7 ст. 474 

4. п. 3 ч. 7 ст. 474 

5. ч. 9 ст. 588 

6. п. 20-5 Прикінцевих 

положень 

7. ч. 1 ст. 53 

8. п. 2 ч. 3 ст. 132 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: - 

ідентифікація 

суб’єктів права 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: 

1. ч. 3 ст. 5 

2. ч. 2 ст. 8 

3. ч. 1 ст. 17 

4. ч. 3 ст. 42 

5. ч. 1 ст. 46 

6. ч. 8 ст. 49 

7. назва ст. 56 

8. ч. 5 ст. 56 (2 випадки) 

9. назва ст. 57 

10. ч. 1 ст. 57 

(2 випадки) 

11. ч. 2 ст. 57 

12. ч. 3 ст. 57 

13. ч. 1 ст. 58 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: 

1. ч. 2 ст. 9 

2. ч. 2 ст. 14 

3. ч. 2 ст. 19 

4. ч. 18 ст. 32 

5. ч. 2 ст. 45 (2 випадки) 

6. назва ст. 53 

7. ч. 1 ст. 53 (2 випадки) 

8. ч. 4 ст. 53 

9. абз. 1 ч. 5 ст. 53 

(2 випадки) 

10. назва ст. 54 

11. ч. 4 ст. 54 

12. назва ст. 55 

13. ч. 1 ст. 55 (2 випадки) 

«потреба»: 

1. абз. 6 п. 3 ч. 1 ст. 20 

 

«інтерес»: 

1. п. 8 ч. 1 ст. 4 

2. ч. 2 ст. 11 

3. ч. 1 ст. 13 

4. ч. 2 ст. 49 

5. назва ст. 53 

6. назва ст. 54 

7. ч. 1 ст. 55 

8. ч. 1 ст. 54 

9. ч. 2 ст. 54 

10. ч. 2 ст. 79 

11. ч. 5 т. 80 

12. ч. 3 ст. 154 

13. ч. 1 2 ст. 158 

«потреба»: 

1. ч. 1 ст. 71 

2. ч. 1 ст. 378 

3. ч. 4 ст. 517 

4. ч. 2 ст. 589 

5. ч. 4 ст. 590 

 

«інтерес»: 

1. п. 16-1 ст. 18 

2. ч. 1 ст. 25 

3. ч. 6 ст. 28 

4. ч. 5 ст. 44 

5. ч. 1 ст. 46 

6. ч. 1 ст. 71 

7. ч. 4 ст. 152 

8. ч. 4 ст. 157 

9. ч. 8 ст. 173 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: -  
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14. ч. 2 ст. 83 

15. ч. 5 ст. 84 

16. ч. 11 ст. 128 

17. ч. 9 ст. 150 

18. ч. 2 ст. 155 

19. ч. 1 ст. 159 

20. п. 4, 5 ч. 1 ст. 161 

21. ч. 12 ст. 272 

22. ч. 6 с. 294 

23.  абз. 2 ч. 2 ст. 300 

24. ч. 1 ст. 309 

(2 випадки) 

25. ч. 1 ст. 313 

26. ч. 1 ст . 332 

27. ч. 1 ст. 337 

28. ч. 3 ст. 349 

29. ч. 1 ст. 350-3 

30. ч. 2 ст. 350-3 

31. п. 2 ч. 1 ст. 350-4 

(2 випадки) 

32. ч. 1 2 ст. 350-5 

33. ч. 3 ст. 352 

34. ч. 4 ст. 389 

(3 випадки) 

35. ч. 2 с. 439 

36. ч. 2 3 ст. 442 

37. ч. 2 ст. 443 

38. ч. 1 ст. 472 

39. ч. 8 ст. 473 

14. ч. 2 ст. 55 (2 випадки) 

15. ч. 3 ст. 55 (2 випадки) 

16. ч. 4 ст. 55 

17. ч. 6 ст. 55 

18. ч. 1 ст. 56 

19. ч. 4 ст. 57 

20. ч. 3 ст. 58 

21. ч. 6 ст. 81 

22. ч. 8 ст. 137 

23. ч. 2 ст. 142 

24. ч. 4 ст. 142 

25. ч. 7 ст. 142 

26. ч. 1 ст. 146 

27. ч. 1 ст. 157 

28. ч. 2 ст. 162 

29. ч. 5 ст. 162 

30. ч. 1 ст. 172 

31. п. 2 ч. 5 ст. 192 

32. п. 9 ч. 1 ст. 226 

33. ч. 3 ст. 241 

34. ч. 12 ст. 242 

35. ч. 1 ст. 254 

36. ч. 2 ст. 254 

37. ч. 3 ст. 254 

38. п. 1 ч. 2 ст. 261 

39. п. 3 ч. 1 ст. 264 

40. п. 4 ч. 3 ст. 277 

41. ч. 4 ст. 287 

42. ч. 11 ст. 336 

43. ч. 4 ст. 337 

14. ч. 1 ст. 190 

15. ч. 12 ст. 251 

16. ч. 7 ст. 264 

17. ч. 1 ст. 277 

18. ч. 1 ст. 287 

19. ч. 9 ст. 290 

20. ч. 2 ст. 293 

21. ч. 4 ст. 293 

22. ч. 1 ст. 302 

23. ч. 6 ст. 328 

(3 випадки) 

24. ч. 2 ст. 379 

25. п. 3 Прикінцевих 

положень 

26. ч. 11 ст. 289 

27. ч. 12 ст. 289 

10. ч. 1 ст. 220 

11. ч. 3 ст. 223 

12. ч. 7 ст. 223 (2 випадки) 

13. ч. 1 ст. 236 

14. п. 1, 11 ч. 1 ст. 303 

15. ч. 1 ст. 308 

16. п. 1 ч. 1 ст. 393 

17. п. 4 ч. 1 ст. 393 

18. п. 7 ч. 1 ст. 393 

19. п. 9-1 ч. 1 ст. 393 

20. п. 9-2 ч. 1 ст. 393 

21. п. 9-3 ч. 1 ст. 393 

22. ч. 6 ст. 396 

23. ч. 2 ст. 404 

24. ч. 1 ст. 422 

25. п. 1 ч. 1 ст. 425 

26. п. 4 ч. 1 ст. 425 

27. п. 7 ч. 1 ст. 425 

28. п. 1 ч. 1 ст. 477 

(4 випадки) 

ідентифікація 

об’єктів права 

«потреба»: 

1. ч. 3 ст. 82 

2. ч. 8 ст. 85 

3. ч. 4 ст. 104 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: 

1. ч. 3 ст. 75 

2. ч. 2 ст. 98 

3. ч. 4 ст. 100 

4. ч. 8 ст. 242, 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: 

1. ч. 3 ст. 78 

2. ч. 2 ст. 101 

3. ч. 5 ст. 102 

4. назва ст. 282 

5. ч. 2 ст. 289 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: 

1. п. 1 ч. 2 ст. 87 

2. ч. 1 ст. 236 

3. ч. 3 ст. 237 

4. п. 5 ч. 2 ст. 295 

5. ч. 4 ст. 552 

6. ч. 2 ст. 558 

7. назва ст. 562 

8. ч. 2 ст. 562 

9. ч. 4 ст. 568 

10. ч. 2 ст. 598 

 

«інтерес»: - 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: - 
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визначення функцій і 

повноважень органів 

та посадових осіб 

«потреба»: 

1. ч. 8 ст. 402 

2. ч. 2 ст. 102 

3. п. 6 ч. 1 ст. 129 

4. п. 7 ч. 2 ст. 187 

5. ч. 3 ст. 238 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 5 (3 випадки) 

2. ч. 1 ст. 11 

3. ч. 4 ст. 13 (2 випадки) 

4. ч. 16 ст. 33 

5. ч. 1 ст. 36 

6. ч. 6 ст. 49 

7. ч. 1  ст. 56 

(3 випадки) 

8. ч. 2 ст. 56 

9. ч. 4 ст. 56 (2 випадки) 

10. ч. 7 ст. 56 

11. ч. 4 ст. 57 

12. ч. 4 ст. 206 

13. ч. 5 ст. 206 

14. п. 1 ч. 5 ст. 207 

15. п. 2 ч. 5 ст. 207 

16. ч. 1 ст. 232 

17. ч. 6 ст. 242 

(2 випадки) 

18. п. 2 7 ч. 1 ст. 257 

19. п. 4 ч. 4 ст. 265 

20. ч. 1 ст. 294 

21. ч. 4 ст. 294 

22. ч. 2 ст. 312 

23. ч. 2 ст. 313 

24. ч. 2 ст. 358 

25. п. 3 ч. 1 ст. 362 

(2 випадки) 

26. п. 4 ч. 3 т. 376 

27. п. "г" п. 3 ч. 1 ст. 382 

28. п. 1 ч. 3 ст. 394 

29. п. 3 ч. 1 ст. 396 

(2випадки) 

30. п. 8 ч. 1 ст. 411 

31. ч. 11 ст. 440 

32. ч. 6 ст. 441 

«потреба»: 

1. п. 6 ч. 1 ст. 20 

2. ч. 3 ст. 71 

3. ч. 1 ст. 84 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 2 

2. ч. 3 ст. 5 

3. п. 12 ч. 1 ст. 20 

4. п. 2 ч. 2 ст. 20 

5. п. 3 ч. 1 ст. 35 

6. ч. 3 ст. 41 

7. ч. 6 ст. 46 

8. назва ст. 53 

9. ч. 1 ст. 53 (2 випадки) 

10. ч. 2 ст. 53 (2 випадки) 

11. ч. 4 ст. 53 (2 випадки) 

12. абз. 2 ч. 5 ст. 53 

13. ч. 5 ст. 55 

14. ч. 10 ст. 129 

15. п. 4 ч. 5 ст. 174 

(2 випадки) 

16. ч. 5 ст. 191 

17. п. 1 ч. 5 ст. 192 

18. п. 6 ч. 4 ст. 238 

19. п.п. «г» п. 3 ч. 1 

ст. 282 

20. п. 1 ч. 4 ст. 293 

21. п. 3 ч. 1 ст. 296 

(2 випадки) 

22. п. 8 ч. 1 ст. 310 

23. п. 7 ч. 1 ст. 355 

24. ч. 2 ст. 361 

25. абз. 1 п. 4 

Прикінцевих положень 

«потреба»: 

1. п. 8 ч. 1 ст. 19 

2. ч. 3 ст. 70 

3. п. 12 ч. 2 ст. 245 

4. ч. 2 ст. 289 

5. ч. 5 ст. 289 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 2 (2 випадки) 

2. ч. 2 ст. 5 (2 випадки) 

3. ч. 5 ст. 21 

4. ч. 18 ст. 31 

5. п. 2 ч. 1 ст. 36 

6. ч. 2 ст. 42 

7. ч. 6 ст. 47 

8. ч. 1 ст. 53 

9. ч. 2 ст. 53 

10. ч. 4 ч. 5 ст. 53 

11. ч. 6 ст. 53 

12. назва ст. 54 

13. ч. 1 ст. 54 (2 випадки) 

14. ч. 3 ст. 54 

15. ч. 3 ст. 56 

16. ч. 1 ст. 53 (2 випадки) 

17. ч. 2 ст. 53 

18. ч. 4 ст. 53 (2 випадки) 

19. ч. 5 ст. 53 

20. ч. 6 ст. 53 

21. ч. 1 ст. 54 (1 випадок 

із 2) 

22. ч. 3 ст. 56 

23. ч. 7 ст. 56 

24. ч. 3 ст. 57 

25. ч. 5 ст. 77 

26. ч. 5 ст. 151 

27. ч. 5 ст. 189 

28. ч. 6 ст. 189 

29. п. 1 ч. 6 ст. 190 

30. п. 2 ч. 6 ст. 190 

31. п. 8 ч. 1 ст. 238 

32. п. 6 ч. 1 ст. 240 

33. п. 4 ч. 4 ст. 246 

34. ч. 9 ст. 280 

35. ч. 8 ст. 290 

«потреба»: 

1. ч. 1 ст. 53 

2. ч. 2 ст. 53 

3.  п. 2 ч. 3 ст. 132 

4. ч. 4 ст. 184 

5. ч. 2 ст. 264 

6. ч. 1 ст. 282 

7. ч. 7 ст. 295 

8. п. 5 абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 

9. абз. ч. 2 ст. 295-1 

10. абз. 2 ч. 3 ст. 319 

11. 64 

12. ч. 3 ст. 513 

13. ч. 2 ст. 550 

14. ч. 3 ст. 550 

15.  ч. 8 ст. 583 

16. ч. 4 ст. 584 

17. ч. 4 ст. 585 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 2 

2. ч. 2 ст. 33-1 

3. ч. 4 ст. 44 

4. п. 3 ч. 1 ст. 75 

5. п. 4 ч. 9 ст. 100 

6. ч. 7 ст. 110 

7. ч. 3 ст. 128 (5 випадків) 

8. ч. 4 ст. 173 

9. ч. 8 ст. 214 

10. ч. 3 ст. 256 

11. абз. 3 ч. 1 ст. 469 

(2 випадки) 

12. ч. 2 ст. 528 

13. п. 1 ч. 2 ст. 557 

14. ч. 4 ст. 184 

15. ч. 1 ст. 282 

16. п. 5 ч. 2 ст. 295 

17. п. 7 ч. 8 т. 295 

18. абз. 3 ч. 2 ст. 295-1 

19. ч. 5 ст. 364 

«потреба»: - 

 

«інтерес»: - 
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33. п. 7 ч. 1 ст. 486 

34. ч. 2 ст. 492 

36. п. 3 ч. 1 ст. 305 

(2 випадки) 

37. п. 4 ч. 3 ст. 317 

38. п.п. "г" п.3 ч. 1 ст. 322 

39. п. 3 ч. 1 ст. 339 

(2 випадки) 

40. п. 3 ч. 3 ст. 353 

41. ч. 4 ст. 377 

42. ч. 1 ст. 379 

43. ч. 6 ст. 383 

44. ч. 2 ст. 388 

45. п. 8 ч. 1 ст. 19 

46. п. 3 ч. 1 ст. 20 

47. ч. 3 ст. 78 

48. п. 7 ч. 9 ст. 171 

49. ч. 2 ст. 227 

(2 випадки) 

50. ч. 8 ст. 251 

51. ч. 2 ст. 289 

спрямування 

(обмеження) 

повноважень, 

функцій 

«потреба»: 

1. ч. 1 ст. 87 

2. ч. 4 ст. 104 

3. ч. 2 ст. 244 

4. ч. 3 ст. 244 

5. ч. 8 ст. 272 

 

«інтерес»: 

1. ч. 1 ст. 2 (3 випадки) 

2. ч. 2 ст. 5 

3. ч. 4 ст. 63 

4. п. 4 ч 4 ст. 137 

5. ч. 3 ст. 141 

6. ч. 2 ст. 149 

7. ч. 4 ст. 150 

8. п. 7 ч. 3 ст. 274 

9. ч. 1 ст. 312 

10. ч. 4 ст. 441 

11. п. 7 ч. 2 ст. 468 

«потреба»: 

1. ч. 8 ст. 82 

2. п. 7 ч. 2 ст. 176 

 

«інтерес»: 

1. ч. 2 ст. 5 

2. ч. 1 ст. 15 

3. п. 2 ч. 5 ст. 129 

4. ч. 2 ст. 136 

5. п. 7 ч. 3 чт. 247 

6. п. «в» ч. 3 ст. 287 

«потреба»: 

1. ч. 4 ст. 103 

2. п. 7 ч. 9 ст. 171 

3. ч. 9 ст. 205 

4. ч. 2 ст. 227 (2 випадки) 

 

«інтерес»: 

1. п. 8 ч. 2 ст. 1 

2. ч. 2 ст. 9 

3. ч. 4 ст. 54 

4. п. 2 ч. 9 ст. 139 

5. п. 1 ч. 2 ст. 150 

6. п. 2 ч. 2 ст. 150 

7. ч. 2 ст. 151 

8. п. 10 ч. 2 ст. 245 

(2 випадки) 

9. ч. 3 ст. 245 

10. ч. 5 ст. 245 

11. ч. 3 ст. 257 

12. ч. 1 ст. 278 

13. ч. 8 ст. 81 

14. ч. 4 ст. 103 

15. ч. 9 ст. 205 

«потреба»: 

1. ч. 4 ст. 132 

2. ч. 3 ст. 158 

3. абз. 2 ч. 1 ст. 174 

4. ч. 2 ст. 549 

5. абз. 3 ч. 6 ст. 588 

6. ч. 7 ст. 607, 

 

«інтерес»: 

1. п. 6 ч. 2 ст. 97 

2. ч. 2 ст. 128 

3.  абз. 3 п. 3 ч. 5 ст. 216 

(3 випадки) 

4. ч. 3 ст. 255 

5. ч. 9 ст. 284 

6. п. 3 ч. 1 ст. 470 

7. ч. 3 ст. 488 

8. ч. 1 ст. 546 

9. ч. 1 ст. 571 

10. п. 1 ч. 2 ст. 87 

11. п. 4 ч. 3 ст. 132 

12. ч. 3 ст. 158 

13.  абз. 2 ч. 1 ст. 174 

14. ч. 1 ст. 236 

15. ч. 3 ст. 237 

«потреба»: -  

 

«інтерес»: - 
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16. ч. 2 ст. 558 

17. ч. 7 ст. 607 
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Додаток 4 

Таблиця 4 

 

Кількісні показники вживання терміно-понять «потреба» («інтерес») у правозастосовних актах 

за сферою життєдіяльності суб`єктів 

Різновиди 

потреб 

(інтересів) 

Постанови ВС України Рішення КС України 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

особистісні 7 випадків: 

1. 23.12.2015 р. № 6-

327цс15 (2 випадки), 

2. 16.12.2015 р. № 6-

2510цс15 

(2 випадки), 

3. 18.11.2015 р. № 6-

187цс15 (2 випадки), 

4. 04.11.2015 р. № 6-

734цс15 

4 випадки: 

1. 20.01.2016 р. 

№ 6-2808цс15, 

2. 03.02.2016 р. 

№ 6-885цс15, 

3. 10.02.2016 р. 

№ 6-2250цс15, 

4. 02.03.2016 р. 

№ 6-308цс15) 

6 випадків: 

1. 19.04.2017 р. № 6-

3057цс16 (2 випадки), 

2. 29.03.2017 р. № 6-

3104цс16 (2 випадки), 

3. 13.03.2017 р. № 6-

147цс17 (2 випадки) 

- 2 випадки: 

1. 01.06.2016 р. № 2-

рп/2016 (абз. 3 п. 2.2 

мотивувальної 

частини), 

2. 08.09.2016 р. № 6-

рп/2016 (абз. 2 п. 2.3 

мотивувальної 

частини) 

- 

економічні 1 випадок: 

1. 07.10.15 р. № 6-

573 

3 випадки: 

1. 13.01.2016 р. 

№ 6-3019цс15, 

2. 17.02.2016 р. 

№ 6-1171цс15, 

3. 24.03.2016 р. 

№ 6-1009цс15 

2 випадки: 

1. 12.04.2017 р. № 6-

487, 

2. 05.04.2017 р. № 6-

399цс17 

- - - 

політичні 6 випадків: 

1. 23.12.2015 р. № 6-

377цс15, 

2. 09.12.15 р. № 6-

1426цс15, 

3. 02.12.2015 р. № 6-

1707цс15, 

4. 25.11.2015 р. № 6-

3 випадки: 

1. 27.01.2016 р. 

№ 6-477цс15, 

2. 16.03.2016 р. 

№ 6-30цс15, 

3. 30.03.2016 р. 

№ 6-107цс16 

5 випадків: 

1. 22.03.2017 р. № 6-

2967цс16, 

2. 01.03.2017 р. № 6-

3139цс16, 

3. 22.02.2017 р. № 6-

17цс17, 

4. 01.02.2017 р. № 6-

- 6 випадків: 

1. 01.06.2016 р. № 2-

рп/2016 (абз. 1 п. 3 

мотивувальної 

частини – 2 випадки), 

2. 08.06.2016 р. № 4-

рп/2016 (абз. 2, 6 

п. 2.2 мотивувальної 

3 випадки: 

1. 23.11.2017 р. № 1-

р/2017 (абз. 11 п. 2.1 

мотивувальної 

частини), 

2. 21.12.2017 р. № 3-

р/2017 (абз. 2 п. 2.6 

мотивувальної 
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913цс15, 

5. 11.11.2015 р. № 6-

2187цс15, 

6. 21.10.2015 р. № 6-

106цс15 

2360цс16, 

5. 16.01.2017 р. № 6-

2552цс16 

частини – 2 випадки), 

3. 08.07.2016 р. № 5-

рп/2016 (абз. 6 п. 2.2 

мотивувальної 

частини), 

4. 20.12.2016 р. № 7-

рп/2016 (абз. 3 п. 2.2 

мотивувальної 

частини) 

частини – 2 випадки) 

у сфері 

соціального 

захисту 

- - - - - - 

культурно-

духовні 

- - - - - - 
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Додаток 5 

Таблиця 5 

 

Кількісні показники вживання терміно-понять «потреба» («інтерес») у правозастосовних актах 

за суб’єктом-носієм 

Різновиди 

потреб 

(інтересів) 

Постанови ВС України Рішення КС України 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

колективні 3 випадки: 

1. 23.12.2015 р. 

№ 6-377цс15, 

2. 16.12.2015 р. 

№ 6-2510цс15, 

3. 09.12.15 р. № 6-

1426цс15 

2 випадки: 

1. 27.01.2016 р. № 6-

477цс15, 

2. 17.02.2016 р. № 6-

1171цс15 

8 випадків: 

1. 12.04.2017 р. № 6-

487, 

2. 19.04.2017 № 6-

3057цс16 (2 випадки), 

3. 05.04.2017 р. № 6-

399цс17, 

4. 29.03.2017 р. № 6-

3104цс16 (2 випадки), 

5. 13.03.2017 р. № 6-

147цс17 (2 випадки) 

- 4 випадки: 

1. 01.06.2016 р. № 2-

рп/2016 (абз. 1 п. 3 

мотивувальної 

частини – 2 випадки), 

2. 08.06.2016 р. № 4-

рп/2016 (абз. 2 п. 2.2 

мотивувальної 

частини), 

3. 20.12.2016 р. № 7-

рп/2016 (абз. 3 п. 2.2 

мотивувальної 

частини) 

3 випадки: 

1. 23.11.2017 р. № 1-

р/2017 (абз. 11 п. 2.1 

мотивувальної 

частини), 

2. 21.12.2017 р. № 3-

р/2017 (абз. 2 п. 2.6 

мотивувальної 

частини – 2 випадки) 

індивідуальні 4 випадки: 

1. 02.12.2015 р. 

№ 6-1707цс15, 

2. 25.11.2015 р. 

№ 6-913цс15, 

3. 18.11.2015 р. 

№ 6-187цс15 

(2 випадки) 

4 випадки: 

1. 13.01.2016 р. № 6-

3019цс15, 

2. 10.02.2016 р. № 6-

2250цс 15, 

3. 02.03.2016 р. № 6-

308цс15, 

4. 30.03.2016 р. № 6-

107цс16 

5 випадків: 

1. 29.03.2017 р. № 6-

3104цс16 (2 випадки), 

2. 22.02.2017 р. № 6-

17цс17, 

3. 01.03.2017 р. № 6-

3139цс16, 

4. 16.01.2017 р. № 6-

2552цс16 

- 1 випадок: 

1. 01.06.2016 р. № 2-

рп/2016 (абз. 3 п. 2.2 

мотивувальної 

частини) 

- 
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індивідуально

-колективні 

8 випадків: 

1. 23.12.2015 р. 

№ 6-327цс15 

(2 випадки), 

2. 16.12.2015 р. 

№ 6-2510цс15 

(2 випадки), 

3. 11.11.2015 р. 

№ 6-2187цс15, 

4. 04.11.2015 р. 

№ 6-734цс15, 

5. 21.10.2015 р. 

№ 6-106цс15, 

6. 07.10.2015 р. 

№ 6-573) 

4 випадки: 

1. 20.01.2016 р. № 6-

2808цс15, 

2. 03.02.2016 р. № 6-

885цс15, 

3. 24.03.2016 р. № 6-

1009цс15, 

4. 16.03.2016 р. № 6-

30цс15 

5 випадків: 

1. 22.03.2017 р. № 6-

2967цс16, 

2. 13.03.2017 р. № 6-

147цс17 (2 випадки), 

3. 01.02.2017 р. № 6-

2360цс16, 

4. 16.01.2017 р. № 6-

2552цс16 

- 3 випадки: 

1. 08.06.2016 р. № 4-

рп/2016 (абз. 6 п. 2.2 

мотивувальної 

частини), 

2. 08.07.2016 р. № 5-

рп/2016 (абз. 6 п. 2.2 

мотивувальної 

частини), 

3. 08.09.2016 р. № 6-

рп/2016 (абз. 2 п. 2.3 

мотивувальної 

частини) 

- 
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Додаток 6 

Таблиця 6 

 

Кількісні показники гарантованих потреб та інтересів у первинних міжнародних актах ООН 

з прав людини та основоположних свобод за сферою життєдіяльності 

Різновиди потреб 

та інтересів 

ЗДПЛ (ст. 3-28) МПГПП (частина ІІІ) МПЕСКП (частина ІІІ) 

особистісні 24 потреби: 

1. ст. 3 (2 потреби), 

2. ст. 4 (2 потреби), 

3. ст. 5, 

4. ст. 12 (6 потреб – у повазі 

до особистого життя, 

сімейного життя, 

недоторканності житла, 

таємниці кореспонденції, честі 

та репутації), 

5. ст. 13 (4 потреби), 

6. ст. 16 (ч. 1) (2 потреби), 

7. ст. 17 (2 потреби), 

8. ст. 18 (3 потреби), 

9. ст. 19 (2 потреби) 

30 потреб: 

1. ст. 6 (ч. 1), 

2. ст. 7, 

3. ст. 8 (ч. 1, 2) (2 потреби), 

4. ст. 9 (ч. 1) (потреба у праві на 

свободу й особисту недоторканність), 

5. ст. 10 (ч. 1), 

6. ст. 12 (ч. 1, 2, 4) (4 потреби), 

7. ст. 17 (ч. 1 – потреба у повазі до 

особистого життя, сімейного життя, 

недоторканності житла, таємниці 

кореспонденції, честі та репутації) 

(6 потреб), 

8. ст. 18 (ч. 1, 2, 4) (6 потреб), 

9. ст. 19 (ч. 1, 2) (2 потреби), 

10. ст. 23 (ч. 2; ч. 4 – потреба у рівних 

правах і обов’язках членів подружжя) 

(2 потреби), 

11. ст. 27 (4 потреби) 

1 потреба: 

1. ст. 11 (ч. 2) 

Разом – 55 (враховуючи потреби, однаково забезпечені різними актами) 

економічні 6 потреб: 

1. ст. 17 (2 потреби), 

2. ст. 23 (ч. 1 – потреби у 

праві на працю, на вільний 

вибір роботи; ч. 4 – 

створювати профспілки та 

2 потреби: 

1. ст. 22 (ч. 1 – потреба у праві 

створювати профспілки та вступати до 

них) (2 потреби) 

4 потреби: 

1. ст. 6 (ч. 1), 

2. ст. 8 (п. «а» ч. 1 – потреби у праві 

створювати профспілки та вступати до них; 

п. «d» ч. 1 – потреба у праві на страйки) 

(3 потреби) 
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входити до них) (4 потреби) 

Разом – 12 (враховуючи потреби, однаково забезпечені різними актами) 

політичні 29 потреб: 

1. ст. 6, 

2. ст. 7 (2 потреби), 

3. ст. 8, 

4. ст. 9 (2 потреби), 

5. ст. 10 (4 потреби), 

6. ст. 11 (3 потреби), 

7. ст. 12 (потреба у захисті 

закону), 

8. ст. 13 (ч. 2) (2 потреби), 

9. ст. 14 (ч. 1), 

10. ст. 15 (3 потреби), 

11. ст. 16 (ч. 3), 

12. ст. 20 (ч. 1) (2 потреби), 

13. ст. 21 (ч. 1, 2) (2 потреби), 

14. ст. 23 (ч. 4 – потреба у 

праві створювати 

профспілки), 

15. ст. 27 (ч 2) (2 потреби) 

16. ст. 28 

64 потреби: 

1. ст. 6 (ч. 4, 5) (4 потреби), 

2. ст. 9 (ч. 1 – потреби не бути 

обмеженим у свободі свавільно й інакше, 

ніж за законом; ч. 2; ч. 3; ч. 4; ч. 5) 

(8 потреб), 

3. ст. 10 (ч. 2-3) (4 потреби), 

4. ст. 11, 

5. ст. 12 (ч. 2, 4) (2 потреби), 

6. ст. 13 (4 потреби), 

7. ст. 14 (24 потреби), 

8. ст. 15 (ч. 1) (2 потреби), 

9. ст. 16, 

10. ст. 17 (ч. 2), 

11. ст. 21, 

12. ст. 22 (ч. 1 – право на свободу 

асоціації), 

13. ст. 23 (ч. 1; ч. 4 – потреба дітей у 

захисті на випадок розірвання шлюбу 

батьків) (2 потреби), 

14. ст. 24 (3 потреби), 

15. ст. 25 (4 потреби), 

16. ст. 26 (2 потреби) 

5 потреб: 

1. ст. 8 (п. «а» ч. 1 – потреба у праві 

створювати профспілки; п «b», «c» ч. 1 – 

потреби у праві профспілок створювати 

інші організації і безперешкодно 

функціонувати) (3 потреби) 

2. ст. 15 (п. «с» ч. 1) (2 потреби) 

Разом – 98 (враховуючи потреби, однаково забезпечені різними актами) 

у сфері соціального 

захисту 

13 потреб: 

1. ст. 22 (2 потреби), 

2. ст. 23 (ч. 1 – потреби у 

праві на справедливі та 

сприятливі умови праці і на 

захист від безробіття; ч. 2; 

ч. 3; ч. 4 – потреба у праві 

створювати профспілки та 

2 потреби: 

1. ст. 22 (ч. 1 – потреба у праві 

створювати профспілки та вступати до 

них) (2 потреби) 

19 потреб: 

1. ст. 7 (6 потреб), 

2. ст. 8 (п. «а» ч. 1 – потреби у праві 

створювати профспілки та вступати до них; 

п. «d» ч. 1 – потреба у праві на страйки) 

(3 потреби), 

3. ст. 9, 

4. ст. 10 (6 потреб), 
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входити до них) (6 потреб), 

3. ст. 24, 

4. ст. 25 (4 потреби) 

5. ст. 11 (ч. 1, 2) (2 потреби), 

6. ст. 12 (ч. 1) 

Разом – 34 (враховуючи потреби, однаково забезпечені різними актами) 

культурно-духовні 5 потреб: 

1. ст. 26 (ч. 1, 3) (2 потреби) 

2. ст. 27 (ч. 1) (3 потреби) 

2 потреби: 

1. ст. 27 (потреба у праві користуватися 

своєю культурою, рідною мовою) 

(2 потреби) 

5 потреб: 

1. ст. 13 (ч. 1, 3) (2 потреби), 

2. ст. 15 (п. «а», «b» ч. 1) (3 потреби) 

Разом – 12 (враховуючи потреби, однаково забезпечені різними актами) 
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Додаток 7 

Таблиця 7 

 

Кількісні показники гарантованих потреб та інтересів у первинних міжнародних актах ООН 

з прав людини та основоположних свобод за суб’єктом-носієм 

Різновиди потреб та 

інтересів 

ЗДПЛ (ст. 3-28) МПГПП (частина ІІІ) МПЕСКП (частина ІІІ) 

колективні 4 потреби: 

1. ст. 16 (ч. 3) 

2. ст. 20 (ч. 1) (потреба в асоціації), 

3. ст. 23 (ч. 4) (потреба у створенні 

профспілок), 

4. ст. 28. 

2 потреби: 

1. ст. 22 (ч. 1) (потреба у свободі 

асоціацій), 

2. ст. 23 (ч. 1). 

6 потреб: 

1. ст. 8 (п. «а» ч. 1 – потреба у праві 

на створення профспілок; п. «b», 

«с», «d») (4 потреби), 

2. ст. 10 (ч. 1) (2 потреби) 

Разом – 12 

індивідуальні 34 потреби: 

1. ст. 3 (2 потреби), 

2. ст. 4 (2 потреби), 

3. ст. 5, 

4. ст. 6, 

5. ст. 9 (2 потреби), 

6. ст. 11 (3 потреби), 

7. ст. 12 (2 потреби – у повазі до 

особистого життя та честі), 

8. ст. 15 (3 потреби), 

9. ст. 16 (ч. 1) (2 потреби), 

10. ст. 18, 

11. ст. 21 (ч. 2), 

12. ст. 22 (2 потреби), 

13. ст. 23 (6 потреб – у праці, її 

вільному виборі, у справедливих 

умовах праці, у захисті від безробіття, 

у рівній оплаті за рівну працю, у 

справедливій і задовільній 

60 потреб: 

1. ст. 6 (ч. 1, 4, 5) (5 потреб), 

2. ст. 7, 

3. ст. 8 (ч. 1, 2) (2 потреби), 

4. ст. 9 (9 потреб), 

5. ст. 11, 

6. ст. 13 (4 потреби), 

7. ст. 14 (24 потреби), 

8. ст. 15 (ч. 1) (2 потреби), 

9. ст. 16, 

10. ст. 17 (ч. 1 – потреби у повазі до 

особистого життя та честі) 

(2 потреби), 

11. ст. 18 (ч. 2), 

12. ст. 22 (ч. 1 – потреба у вступі до 

профспілки), 

13. ст. 23 (ч. 2; ч. 4 – потреба у 

рівних правах і обов’язках членів 

подружжя) (2 потреби), 

14 потреб: 

1. ст. 6, 

2. ст. 7 (підпункт (і) п. «а», п. «с», 

п. «d») (4 потреби), 

3. ст. 8 (п. «а» ч. 1 – потреба у праві 

на вступ до профспілок), 

4. ст. 9, 

5. ст. 10 (ч. 2, 3) (4 потреби), 

6. ст. 11, 

7. ст. 12 (ч. 1), 

8. ст. 13 (ч. 1). 
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винагороді), 

14. ст. 24, 

15. ст. 25 (4 потреби), 

16. ст. 26 (ч. 1). 

14. ст. 24 (ч. 2, 3) (2 потреби), 

15. ст. 25 (п. «b», «с») (3 потреби). 

Разом – 108 

індивідуально-

колективні 

33 потреби: 

1. ст. 7 (2 потреби), 

2. ст. 8, 

3. ст. 10 (4 потреби) 

4. ст. 12 (5 потреб – на повагу до 

сімейного життя, житла, таємниці 

кореспонденції, репутації та у захисті 

закону), 

5. ст. 13 (4 потреби) 

6. ст. 14 (ч. 1), 

7. ст. 17 (2 потреби), 

8. ст. 18 (3 потреби), 

9. ст. 19 (2 потреби), 

10. ст. 20 (потреба у мирних 

зібраннях), 

11. ст. 21 (ч. 1), 

12. ст. 23 (ч. 1 – потреба у 

сприятливих умовах праці), 

13. ст. 26 (ч. 3), 

14. ст. 27 (5 потреб). 

31 потреба: 

1. ст. 10 (5 потреб), 

2. ст. 12 (ч. 1, 2, 4) (4 потреби), 

3. ст. 17 (потреби у повазі до 

сімейного життя, житла, таємниці 

кореспонденції, репутації та у 

захисті закону) (5 потреб), 

4. ст.18 (ч. 1, 4) (5 потреб), 

5. ст. 19 (ч. 1, 2) (2 потреби), 

6. ст. 21, 

7. ст. 23 (ч. 4 – потреба дітей у 

захисті на випадок розірвання 

шлюбу батьків), 

8. ст. 24 (ч. 1), 

9. ст. 25 (п. «а»), 

10. ст. 26 (2 потреби), 

11. ст. 27 (4 потреби). 

9 потреб: 

1. ст. 7 (підпункт (іі) п. «а», п. «b») 

(2 потреби) 

2. ст. 11 (ч. 2), 

3. ст. 13 (ч. 3), 

4. ст. 15 (ч. 1) (5 потреб). 

Разом – 73 
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Додаток 8 

Таблиця 8 

Узагальнені усереднені кількісні показники впливу базових факторів на 

стан задоволення потреби (інтересу) у здобутті вищої юридичної освіти 

№ Назва фактора 

Кількісні показники впливу кожного фактору на 

стан задоволення потреби (інтересу) у здобутті 

вищої юридичної освіти  

Бакалаври 

(4 курс – 

462 особи) 

Магістри 

(5 курс – 

102 особи) 

Аспіранти 

(39 осіб) 

Середній 

показник 

1. 
Умови прийому 

на навчання 
9 5 8 7 

2. 

Якість 

проведення 

лекцій 

13 14 17 15 

3. 

Якість 

проведення 

семінарських, 

практичних і 

лабораторних 

занять занять 

13 16 15 15 

4. 

Достатня 

наявність 

навчально-

методичних 

джерел 

10 10 8 9 

5. 

Наявність і 

рівень 

діяльності 

студентських 

наукових 

гуртків з 

навчальних 

дисциплін 

8 10 8 9 

6. 

Пов’язаність 

навчання з 

формуванням у 

студентів та 

аспірантів 

практичних 

вмінь і навичок 

юридичної 

роботи 

11 11 15 12 
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7. 

Достатність і 

рівень 

проходження 

навчальної 

практики в 

органах влади, в 

адвокатів і 

нотаріусів 

13 13 11 12 

8. 

Умови 

призначення 

студентських 

стипендій 

8 9 5 7 

9. 

Облаштування 

аудиторій 

сучасними 

технічними й 

інформаційними 

засобами 

навчання 

8 7 6 7 

10. 

Стан 

забезпеченості 

студентів 

гуртожитками 

7 5 7 6 

Разом 100 100 100 - 
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проблеми правового регулювання суспільних відносин» (м. Харків, 19-20 січня 

2018 р.) (заочна форма). 

10. ХXІV звітна науково-практична конференція «Проблеми державотворення і 

захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 7-8 лютого 2018 р.) (очна форма). 

11. IV Міжнародна науково-практична конференція «Право: історія, теорія, 

практика» (м. Харків, 22-23 лютого 2018 р.) (заочна форма). 
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12. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку 

юридичної науки та практики» (м. Київ, 18 травня 2018 р.) (очна форма). 

13. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан і перспективи 

розвитку держави і права» (м. Львів, 15-16 червня 2018 р.) (заочна форма). 

14. International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences 

Development Prospects for Ukraine and Poland» (Stalowa Wola, Republic of Poland, 

20-21 July 2018) (заочна форма). 

15. International Scientific and Practical Conference «Legal Practice in EU Countries 

and Ukraine at the Modern Stage» (Arad, Romania, 25-26 January 2019) (заочна 

форма). 

16. ХXV звітна науково-практична конференція «Проблеми державотворення і 

захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 7-8 лютого 2019 р.) (очна форма). 

17. International Scientific and Practical Conference «New Challenges of Legal Science 

in Ukraine and EU Countries» (Miskolc, Hungary, 19-20 April 2019) (заочна 

форма). 

18. ХXVІ звітна науково-практична конференція «Проблеми державотворення і 

захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 6-7 лютого 2020 р.) (очна форма). 

19. ХІХ Міжнародна студентсько-аспірантська конференція «Актуальні проблеми 

прав людини, держави та правової системи» (м. Львів, 24 квітня 2020 р.) (очна 

форма). 


