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ПЕРЕДМОВА 
 
Вашій увазі пропонується наукова моно-

графії, присвячена проблематиці правосуддя як 
об’єкта філософсько-правового дослідження. 

Це перша академічна наукова монографія 
з цієї проблематики в сучасній Україні. Хоча 
майже весь пропонований матеріал уже опублі-
ковано в наукових статтях, монографія – це  
спроба більш системного викладу поглядів 
концепцій, покликаних окреслити ідею та ос-
новні смисли філософії правосуддя як напряму 
філософії права. Основну роботу над моногра-
фією було завершено 8 жовтня 2010 року, проте 
авторське осмислення феномену правосуддя 
триває. В даному викладі також опубліковано 
основні (але не всі) результати дослідження, 
напрацьовані автором. Очікується, що після 
апробації результатів, викладених у монографії, 
буде видано наступне виправлене, розширене 
та доповнене її видання.  

Автор удячний всім, хто в різний спосіб 
сприяв проведенню дослідження та виданню 
монографії. В цьому зв’язку варто вдатися до 
парафразу слів І. Ньютона: якщо мені й потала-

нило бачити далі за інших, то це тому, що я 
стояв на плечах гігантів. Згадати одного з них –
людський і професійний обов’язок: це Володи-
мир Дмитрович БАБКІН – мій науковий Вчи-
тель в Інституті держави і права ім. В. М. Ко-
рецького Національної академії України.  

Вдячний автор і академікам НАН Украї-
ни Ю. С. Шемшученку, М. В. Поповичу та 
професору А. А. Козловському – співредакто-
рам Міжнародного часопису «Проблеми філо-
софії права», у рубиці бібліотеки якої виходить 
монографія. Автор також хотів би подякувати 
аспіранту Д. Г. Коритько за науково-
організаційну роботу з видання монографії.  

З вдячністю буде сприйнято й відгуки на 
монографію, які можна направляти на електро-
нну адресу vsbihun@hotmail.com. Текст моно-
графії, як і подальші напрацювання, публікува-
тимуться на персональному сайті автора – Юр-
Слава (www.bihun.info, www.bihun.in.ua). 

 
В. С. Бігун (Київ – Львів – Тячів) 
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ВСТУП 

 
 Зміст пропонованої монографії зумовле-
но пошуком відповіді на такі питання.  

Питання перше: що таке правосуддя і 
яка його філософія?  

Початково з’ясуймо окремі концептуаль-
ні засади пропонованого філософсько-
правового аналізу (детальніше категорійно-
понятійний апарат викладено окремо).  

«Правосуддя» концептуально розгляда-
ється як ідея, зокрема поняття (тобто форма 
мислення, думка), зміст якого формують озна-
ки, які позначатимуться нами як смисли. Смисл 
розуміється як особливий зміст, що відображає 
сутність (чи сутності) явища дійсності, позна-
чуваного цим терміном. Відтак поняття право-
суддя – це водночас спосіб розуміння і абстра-
ктного уявлення про те, що є і яким повинно 
бути правосуддя. Тобто, правосуддя розгляда-
ється нами як ідея, поняття та водночас його 
здійснення. 

Ідея правосуддя, як зазначалося, конкре-
тизується в смислах. Належне здійснення пра-
восуддя (в даному випадку, це те, що відобра-
жається певним смислом правосуддя), передов-
сім, передбачає з’ясування його змісту. Ідея ж 
правосуддя, як пропонується в дослідженні, 
складається з одного або кількох смислів. Від 
того, чи реалізовано (втілено, здійснено) цей 
смисл (смисли) й залежатиме, чи здійснено 
правосуддя в відповідному розумінні ідеї. Так, 
якщо визнати, що смисл ідеї правосуддя – це 
справедливість, то (така ідея) правосуддя вва-
жатиметься здійсненою лише за умови здійс-
нення справедливості (тобто, того, що уявля-
ється цим поняттям). Якщо ж визнати, що 
смисл ідеї правосуддя – це судовий захист пра-
ва, то (такий смисл) правосуддя є здійсненим за 
умови захисту в суді порушеного права.  

Додамо, що смисл правосуддя у дії відо-
бражається поняттям мети правосуддя. 

Пропонований підхід варто розглядати як 
конструктивно, так і критично Критика пропо-
нованого підходу може стосуватися тієї обста-
вини, що смисл правосуддя є, чи може, бути 
різним і відносним. Правосуддю може припи-
суватися різний смисл, який може суперечити 
іншим смислам. Наприклад, засудження до 
смертної кари може вважатися здійсненням ідеї 
правосуддя; однак, якщо засуджено невинувату 
особу, то ідея правосуддя не може вважатися 
здійсненою, оскільки це б суперечило смислу 
справедливості (йдеться про неадекватність чи 
безпідставність покарання). 

Тому в кожному випадку слід 
з’ясовувати, що саме мається на увазі під яви-
щем, позначуваним як «правосуддя», подібно 
до того, як потрібно з’ясовувати те саме щодо 
смислу поняття «право».  

У цьому зв’язку постає наступне – друге 
– питання: як здійснюється правосуддя? 

Як зазначалося, правосуддя вважається 
здійсненним залежно від того, чи здійснено йо-
го смисл. У даному ж дослідженні правосуддя 
розглядається, з-поміж іншого, але переважно, 
як судове здійснення ідеї права. Водночас, по-
ряд із поняттям змісту (смислу) правосуддя, 
вирізняється й поняття «форми здійснення пра-
восуддя», поширено позначуваного терміном 

судочинство. Відтак, поняття форми та змісту 
(певного смислу) й формують єдине поняття 
правосуддя.  

Судове здійснення ідеї права структурно 
передбачає наявність таких необхідних голо-
вних формальних її елементів, як суб’єкт(и) – 
суд як орган, суддів та інших осіб, які беруть 
участь здійсненні правосуддя; об’єкт – судові 
справи, які охоплюють правові обставини (фак-
ти) та правові питання; право як предмет – те, 
що здійснюється та застосовується в судах для 
вирішення справ (зокрема, але не тільки, мате-
ріальне право) і регламентує їх вирішення 
(процесуальне право); а також метод здійснен-
ня правосуддя: способи застосування та тлума-
чення права – матеріального і процесуального 
(закону, судових прецедентів, інших джерел 
права). 

Здійснення правосуддя залежить й від 
інших правових і неправових чинників. Зокре-
ма, йдеться про конкретно-історичні умови, в 
яких функціонують суди та здійснюють судо-
чинство судді. Ще одним істотним чинником є 
сутнісні характеристики осіб, які безпосередньо 
здійснюють правосуддя. Звідси й одна з гіпотез 
дослідження про те, що можливою гарантією 
здійснення правосуддя є особистість. Особисті-
сний аспект здійснення правосуддя кульмінує в 
особистісній філософії здійснення правосуддя, 
що теж розкривається в монографії. Крім того, 
саме правосуддя може розглядатися як діяльні-
сна філософія правосуддя.  

Варто звернути увагу й на такий дослід-
ницький аспект: розмежування специфіки до-
слідження в межах філософії та теорії права. 
Якщо осмислення позитивного права з позицій 
теорії права виявляє закономірності функціону-
вання чинного права (в нашому випадку щодо 
здійснення правосуддя), виявляючи його таким, 
яким воно є, то осмислення позитивного права з 
позицій філософії права – таким, яким воно по-
винно бути.  

У сукупності можливе осмислення ідеї 
правосуддя як поняття та його здійснення. Так, 
правосуддя постає як ідея: поняття та дійсність, 
що конкретизується у смислах. Зрештою, як 
зазначалося, саме правосуддя постає як філо-
софія правосуддя – теоретична філософія права 
та практична судова діяльність. Разом (втілю-
вані, наприклад, суддею) вони й сприяють пе-
ретворенню можливого в дійсне. Таким чином 
філософія правосуддя охоплює філософію пра-
ва як форму теоретичного осмислення права в 
правосудді та філософію спеціальної юридич-
ної діяльності, яку можна назвати судовою фі-
лософією права.  

Окреслимо й нинішню актуальність 
теми дослідження. Остання зумовлена її соці-
альним і наукознавчим значенням.  

По-перше, філософсько-правове осмис-
лення правосуддя є актуальним у контекстах 
творення права, держави і громадянського сус-
пільства в сучасній Україні, де правосуддя про-
ходить становлення як форма здійснення судо-
вої влади, інститут держави та громадянського 
суспільства. У зв’язку з цим, філософія право-
суддя постає як тема прикладна, що має не ли-
ше теоретичне, але й практичне значення 
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(об’єктивується у формі судової політики як 
прикладної філософії правосуддя).  

По-друге, тема та її дослідження має нау-
кову значущість із огляду на розвиток філосо-
фії правосуддя не лише як напряму філософії 
права1, а й як її прикладного напряму. Іншими 
словами, йдеться не лише про дослідження, на-
приклад, ідеї права, але й про її здійснення, зо-
крема, в даному дослідженні – судового.  

Філософсько-правове осмислення право-
суддя в даному дослідженні водночас охоплює 
виміри сущого та належного, дійсного та бажа-
ного. Правосуддя постає як одна з форм здійс-
нення ідеї права, динамічний процес, який су-
проводжується появою нових правових смислів 
як особливого змісту права. Ці правові смисли 
«оживають», здійснюються у судовому право-
застосуванні, правотворенні. Це відповідає ідеї 
про те, що «саме в суді право існує в усій його 
повноті» (C. Максимов). Філософія права вті-
люється за допомогою та в новій формі – філо-
софії правосуддя, а сама філософія права набу-
ває характеру прикладної. 

Пропоноване дослідження пов’язане з 
науковими планами. Дисертацію виконано в 
Інституті держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України, де автор з 2000 року проводить 
філософсько-правові дослідження в межах фі-
лософії права як окремої спеціальності 
(12.00.12). Однією з рис філософсько-правових 
досліджень, які проводяться в Інституті, на ду-
мку автора, є їхній прикладний характер, спря-
мований на розвиток правової реальності в 
Україні.  

Метою дослідження є розроблення кон-
цептуальних засад (концепції) філософії право-
суддя як судового здійснення ідеї права, конк-
ретизованій в смислах правосуддя. Зазначеною 
метою зумовлено такі завдання: 

� розглянути правосуддя як об’єкт пра-
вового, зокрема, філософсько-
правового дослідження, узагальнити 
дослідницькі підходи;  

� розглянути результати дослідження 
питань правосуддя і судочинства, зок-
рема в сучасній українській юридич-
ній думці, а також з’ясувати зміст і 
співвідношення категорій судочинст-
во та правосуддя; 

� проаналізувати генезис ідеї правосуд-
дя, відображений в історії філософсь-
ко-правової думки; 

� осмислити правосуддя як сферу судо-
вого здійснення ідеї права; 

� осмислити ідею правосуддя як поняття 
та здійснення цього поняття через 
конкретизацію ключових смислів пра-
восуддя; 

� проаналізувати зміст і функції право-
розуміння у сфері правосуддя;  

� обґрунтувати ідею правосуддя як сфе-
ру можливого поєднання різних пра-
ворозумінь; 

                                                           
1 Паспорт спеціальності 12.00.12 – Філософія права (затвер-
джено постановою Президії ВАК України від 21.05.2008 
№38-06/6) // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — 
Том VІ-VII. — С. 222. 

� розкрити проблему судового праворо-
зуміння як елементу філософії право-
суддя; 

� здійснити філософсько-правовий ана-
ліз судового розсуду; 

� обґрунтувати значення особистості в 
здійсненні правосуддя;  

� окреслити філософсько-правовий 
зміст поняття «верховенство права» у 
правосудді; 

� розглянути актуальні проблеми здійс-
нення правосуддя в Україні та запро-
понувати шляхи їх філософсько-
правового осмислення та вирішення. 

Об’єкт дослідження – феномен, позна-
чуваний як правосуддя, та філософсько-правові 
погляди, ідеї та концепції щодо правосуддя, 
предмет – правосуддя як ідея, поняття та його 
здійснення.  

Методологія пропонованого дослі-
дження, як система принципів і підходів, ме-
тодів і способів наукового дослідження право-
суддя як філософсько-правового явища, а та-
кож теоретичні засади (принципи) їх викорис-
тання, структурно складається із загальної ме-
тодології юридичної науки та спеціальної ме-
тодології філософсько-правового дослідження.  

Детальніше методологія дослідження 
розкривається в окремому підрозділі. Також 
окремо подається категорійно-понятійний апа-
рат дослідження. 

Додамо, що методологічним положенням 
даного дослідження виступають два розуміння 
філософії права, за яким предметом філософії 
права є: (1) право, яким воно повинно бути, зо-
крема, в даному випадку, ідея права та її судове 
здійснення; (2) філософсько-правовий дискурс, 
що грунтується на співвідношенні та розмежу-
ванні явищ «права» і «закону». При цьому по-
няття зазначених явищ не протиставляються, 
але й не ототожнюються.  

Наукова новизна одержаних результа-
тів зумовлена сукупністю поставлених завдань 
для досягнення мети, філософсько-правовою 
методологією її досягнення.  

Уперше в сучасній Україні здійснено 
комплексне філософсько-правове осмислення 
феномену правосуддя. Зокрема, як зазначалося, 
методологічним підходом дослідження стає 
осмислення правосуддя як ідеї, поняття та його 
здійснення. Філософсько-правовий підхід поля-
гає у співставленні сущого (те, як є) і належно-
го (те, як повинно бути) правосуддя. Ще однією 
концептуальною засадою методологічного зна-
чення є співвідношення та розмежування по-
нять право і закон, за яким категорія правосуд-
дя є похідної від категорії право. Водночас ка-
тегорія судочинства розглядається переважно в 
контексті категорії закон.  

У результаті проведеного дослідження 
розроблено основи концепції філософії право-
суддя, одержано нові висновки, положення, які 
виносяться на публічне обговорення: 

Уперше:  
� в сучасній українській філософсько-

правовій думці на рівні дисертаційного дослі-
дження запропоновано результати філософсь-
ко-правового осмислення правосуддя у формі 
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концепції, спрямованої на вирішення проблеми 
правосуддя як судового здійснення ідеї права; 

� концептуально з позицій філософії пра-
ва обґрунтовано положення: правосуддя в фі-
лософсько-правовому вимірі є судовим здійс-
ненням ідеї права; 

� представлено результати філософсько-
правового осмислення ідеї правосуддя через 
з’ясування множинності його смислів; 

� обґрунтовано з позицій філософії права 
положення про те, що особистість може роз-
глядатися як гарантія здійснення правосуддя; 

� запропоновано підхід до аналізу судової 
влади за режимами її здійснення (судова арис-
тократія, судова демократія, судова олігархія 
тощо); 

� в сучасній українській юридичній та фі-
лософсько-правовій думці запропоновано ана-
ліз судового анулювання закону присяжними; 

� представлено обгрунтування філософії 
правосуддя як напряму філософії права. 

Удосконалено:  
� категорійно-понятійний апарат дослі-

дження проблематики правосуддя, зокрема на 
основі результатів філософсько-правового 
осмислення правосуддя; 

� філософсько-правове обґрунтування: 
розмежування понять судочинство та правосу-
ддя; правосуддя як процесу здійснення права; 
поняття суд; мети правосуддя; 

� обгрунтування положення: правосуддя 
– сфера поєднання різних підходів до праворо-
зуміння; 

� аналіз (на прикладі філософії права 
Г. Радбруха) процесу втілення правосуддя як 
здійснення ідеї права, вирішення антиномії 
правового і неправового законодавства на ос-
нові «формули Радбруха», зокрема в судовому 
порядку; 

� на прикладі філософії права Г.-Ф.-В. Ге-
геля розкрито ідею правосуддя як поняття та 
його здійснення; 

� засади судової герменевтики як методу 
здійснення правосуддя.  

Дістало подальший розвиток:  
� викладення філософсько-правових по-

ложень про правосуддя як сферу здійснення 
права; 

� розробка питання співвідношення та 
розмежування понять правосуддя та самосуд, 
зокрема з позицій філософії права та філософії 
правосуддя; 

� філософсько-правове осмислення мате-
ріального, зокрема конституційного, права;  

� розкриття окермих актуальних філософ-
ських проблем правосуддя, шляхів його осмис-
лення та вирішення в Україні; 

� вивчення значення одноособовості та 
колегіальності в здійсненні правосуддя в час-
тині розвитку філософії правосуддя, відобра-
женому в судовій філософії права. 

Практичне значення одержаних ре-
зультатів полягає у їх потенціалі сприяти фо-
рмуванню – завдяки філософсько-правовому 
дослідженню – більш цілісного уявлення про 
право, уможливленні поглибленого розуміння 
ролі правосуддя в контексті реалізації смислів 
права, сприянні розуміння ролі юриста, переду-
сім судді при здійсненні правосуддя.  

Отримані результати також мають потен-
ціал слугувати розвитку прикладної української 
філософії права. Вони можуть застосовуватися 
й для аналізу правових реформ в Україні, вико-
ристовуватися в правотворчості в сферах реалі-
зації судової влади та здійснення правосуддя.  

Матеріали дослідження можуть бути ви-
користані в підготовці підручників і навчаль-
них посібників, а також викладанні філософії 
права, окремих тем курсів із загальної теорії 
права і держави, історії вчень про державу і 
право, юридичних наук процесуального права 
тощо. 

Апробація результатів дисертації. Ос-
новні результати, висновки, матеріали дослі-
дження доповідалися, повідомлялися і обгово-
рювалися під час більш ніж 30 всеукраїнських, 
міжнародних наукових конференцій, круглих 
столів, семінарів, шкіл тощо∗.  
                                                           
∗ З-поміж зазначених заходів: IX історико-правова конфере-
нція «Юридична наука та освіта: історія, сучасність і перспе-
ктиви» (Рівне, 2003); Міжвузівська наукова конференція 
«Законодавство України: проблеми та перспективи розвит-
ку» (Косів, 2005); Міжнародна наукова конференція 
«Трансформація політики в право: різні традиції та досвід» 
(Харків, 2005); Міжнародна науково-методична конферен-
ція, присвячена 390-річчю з дня заснування Київської брат-
ської школи «Інноваційні технології у вищій юридичній осві-
ті» (Київ, 2005); Перший всеукраїнський круглий стіл «Ан-
тропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, 
проблеми, перспективи)» (Львів, 2005); ХХІІ Світовий кон-
грес Міжнародної асоціації філософії права та соціальної 
філософії на тему «Право і справедливість у глобальному 
суспільстві» (Гранада, Іспанія, 2005); Перший, Другий, Тре-
тій, Четвертий та П’ятий Всеукраїнські (міжнародні) круглі 
столи «Антропологія права: філософський та юридичний 
виміри (стан, проблеми, перспективи)» (Львів, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010); Семінар із викладання права прав 
людини (Буча, 2007); Міжнародний методологічний семінар 
«Філософія права як академічна дисципліна» (Київ, 2008); 
Міжнародна науково-практична конференція «Законодавст-
во України: проблеми та перспективи розвитку» (Косів, 
2009); ІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція 
«Філософські, методологічні і психологічні проблеми права: 
матеріали» (Київ, 2009); Міжнародна науково-практична 
інтернет-конференція «Захист прав і свобод людини та гро-
мадянина: напрямки реалізації в України» (Тернопіль, 2009); 
Науково-теоретична конференція «Правові реформи в Украї-
ні» (Київ, 2009); Семінар «Вступ до права Європейської Кон-
венції про захист прав людини» (Київ, 2009); Науково-
практична конференція, присвячена пам'яті професора А. Я. 
Дубинського «Засади кримінального судочинства та їх реалі-
зація в законотворчій і правозастосовній діяльності» (Київ, 
2009); Міжнародний науковий симпозіум «Дні порівняльного 
правознавства» (IV щорічний міжнародний науковий семінар 
«Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи 
розвитку» та наукова конференція «Компаративістські чи-
тання») (Київ, 2009); Міжнародна українсько-американська 
відео-конференція на тему «Корупція в Україні: її прояви та 
методи протидії» (Київ, 2009); Міжнародна науково-
практична конференція студентів, аспірантів і молодих уче-
них «Реформування сучасної правової системи» (Донецьк, 
2009); Міжнародна науково-практична конференція студен-
тів, аспірантів та молодих вчених Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка «Актуальні питання 
державотворення в Україні очима молодих вчених» (Київ, 
2009); Науково-практична конференція «Правова держава: 
історія, сучасність та перспективи формування в Україні» 
(Запоріжжя, 2009); V Міжнародна наукова конференція «Від 
громадянського суспільства – до правової держави» (для 
студентів та юристів – науковців і практиків) (Харків, 2009); 
Науково-практична конференція «Правове життя сучасної 
України» (Одеса, 2009); Міжнародна наукова конференція 
молодих учених, аспірантів і студентів «Другі конституційні 
читання», присвяченої пам’яті академіка Ю. М. Тодики (Хар-
ків, 2009); Семінар і Літня школа Університету Абердину на 
тему «Громадянство, громадянське суспільство і верховенст-
во права» (Абердин, Шотландія, 2009); ХХIV Світовий кон-
грес Міжнародної асоціації філософії права та соціальної 
філософії на тему «Глобальна гармонія та верховенство пра-
ва» (Пекін, 2009); Тячівський міжнародний семінар із філо-
софії та права «Теорія та практика права: інтегративний 
дискурс» (Тячів, 2009); V Міжвузівська науково-практична 
конференція з проблем розвитку та функціонування держа-
вної мови «Українська мова в юриспруденції: стан, пробле-
ми, перспективи», присвячену Дню української писемності та 
мови (Київ, 2009); Міжнародна наукова конференція моло-
дих вчених, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми теорії 
та історії прав людини, права і держави», присвячена пам’яті 
видатних вчених-юристів П. О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. 
Копєйчикова (Львів, 2009); ІІІ Всеукраїнська науково-
теоретичної конференція «Філософські, методологічні й пси-
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За матеріалами досліджень дисертантом 
підготовлено навчальні курси «Вступ до антро-
пології, аксіології та соціології права», «Євро-
пейське право прав людини». Дисертаційні ма-
теріали використовувалися при підготовці про-
грами і планів семінарських занять із курсу 
«Навчальні судові процеси», були інформацій-
ним джерелом при написанні розділів навчаль-
них посібників.  

Публікації. Результати дисертаційного 
дослідження оприлюднено в двох одноосібних 
монографіях, розділах колективних моногра-
фій, зокрема «Правосуддя: філософське та тео-
ретичне осмислення» (2009), більше 20 статей у 
виданнях, визнаних ВАК України фаховими з 
юридичних наук, більше 25 публікаціях тез до-
повідей та наукових повідомлень під час нау-
ково-практичних заходів, публіцистичних стат-
тях (докладний перелік публікація за темою 
дослідження подано в додатку). 

Структура монографії. Монографія 
складається зі вступу, 4 розділів, висновків (за-
гальних і до кожного розділу), списку викорис-
таних джерел (більше 1000 найменувань), дода-
тків. Загальний обсяг основного тексту моно-
графії (без джерел) становить більше 30 друко-
ваних аркушів. 

 
 

                                                                                           
хологічні проблеми права» (Київ, 2010); IX Міжнародна сту-
дентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні про-
блеми прав людини, держави та правової системи» (Львів, 
2010), Міжнародна наукова конференція молодих учених, 
аспірантів і студентів присвячена пам'яті академіка права Ю. 
М. Тодики «Треті Конституційні читання» (Харків, 2010); 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Вдоскона-
лення діяльності прокуратури – шлях до формування кримі-
нальної юстиції» (Львів, 2010); Круглий стіл молодих вчених 
«Принципи верховенства права і законності: проблеми пра-
ворозуміння та застосування» (Київ, 2010); Літня сесія Про-
грами підвищення кваліфікації вузівських викладачів за на-
прямком «Філософія прав людини» (Львів, Яремча, Вишка, 
2010); Науково-практична конференція «Художня парадиг-
ма права в культурі» (Київ, 2001); Міжнародна науково-
практична конференція студентів, аспірантів та молодих 
учених Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка «Актуальні питання державотворення в Україні 
очима молодих учених» (Київ, 2010, 2011) та інших.  
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КАТЕГОРІЇ ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: СТИСЛИЙ СЛОВНИК 

 
Нижче подається визначення упорядкованих за абеткою термінів, які позначають категорії та 

основні поняття філософії правосуддя. Жирним курсивом виділено терміни, подані в переліку окре-
мо. Для пошуку терміна у тексті монографії доцільно звернутися до деталізовано змісту, поданого на 
початку монографії. 
 
� Антропо-етнічна парадигма – спосіб по-
становки та вирішення наукової чи практич-
ної проблеми, розроблений як фундамента-
льна парадигма правової антропології, за-
пропонована В. С. Бігуном у дисертаційно-
му дослідженні «Людина права: аксіологіч-
ний підхід» (2003). В основі дослідження 
лежать дві ідеї про людину, що формують 
уявлення про неї (1) як про одиничне (авто-
номний) індивід (від слова «антропос» – 
людина); та (2) як про елемент цілісності, 
множинності («етнос» – народ, стійка соціа-
льна група). Антропо-етнічна парадигма 
конкретизує антропологічний вимір право-
суддя як людиномірного явища. 

� Антропологічне перехрестя (хрест) рі-
шення – структурний підхід до прийняття 
рішень, пов’язаних із ціннісними колізіями, 
розроблений німецьким правознавцем В. 
Брюггером (Brugger), за яким прийняття 
будь-якого серйозного рішення передбачає 
ситуацію руху на «перехресті» як основи 
для тлумачення, оцінювання та вирішення: 
рух угору (▲) – це орієнтація на ідеали, цін-
ності (в праві – це позитивований чи моралі-
зований правовий ідеалізм), униз (▼) – орі-
єнтація на потреби (антропологізм), назад 
(◄) – історичне тлумачення (погляд на роз-
виток правового поняття – правовий істо-
ризм та генетичне тлумачення (погляд на 
бажане) – правовий волюнтаризм), уперед 
(►) – телеологічне тлумачення (правовий 
інструменталізм). Прийняття рішення, яке 
позначається як перебування в центрі (◊), 
відбувається шляхом «тлумачення на даний 
момент» (звернення до правового тексту 
(формулювання політичної позиції) та пра-
вового (політичного) контексту, тобто кон-
текстуалізму), а також врахування резуль-
татів аналізу вище перерахованого чотири-
стороннього процесу, що становить переду-
мови для «правильного тлумачення» і при-
йняття рішення в політиці та праві.  

� Анулювання закону присяжними (прися-
жне анулювання закону) – концепція і 
процесуальна дія присяжних суду присяж-
них, започаткована в Англії та розвинута в 
США (jury nulification), у результаті якої за 
рішенням присяжних (журі) закон визнаєть-
ся анульованим. Забезпечує фактичне (реа-
льне) народне представництво в здійсненні 
правосуддя, форма здійснення судової влади 
народом як джерелом судової влади за 
принципами народного суверенітету та по-
ділу влади. Присяжні (журі) є окремим носі-
єм судової влади, що є частиною суду при-
сяжних, вони наділені окремими повнова-
женнями. З позицій розмежування понять 
права і закону, присяжні анульовують закон, 
а не право. Може розглядатися як інстру-
мент протидії несправедливим законам та 
несправедливому (на думку журі) застосу-

ванню законів правоохоронними органами 
та судом. Присяжне анулювання в більшості 
випадків (не в усіх) не заперечує, а утвер-
джує верховенство права в розумінні пану-
вання права над законом. В Україні присяж-
не анулювання закону може вважатися та-
ким, що суперечить принципу законності в 
діяльності органів судової влади (ст. 6 Кон-
ституції України), але може обґрунтовувати-
ся з позицій принципу верховенства права. 

� Верховенство закону – принцип і концеп-
ція, за якою закону надається визначальна 
роль. Передбачає провідне місце закону в іє-
рархії всіх інших нормативно-правових ак-
тів, джерел права (передовсім позитивного), 
відповідність чи несуперечність останніх. 
Позитивується і конкретизується в принципі 
верховенства конституції держави як основ-
ного закону. Гарантія режиму законності. З 
позицій співвідношення та розмежування 
понять «право» і «закон», які відрізняються 
змістовно і семантично (латинською jus – 
право; lex – закон; німецькою – Recht / 
Gesetz, французькою – Droit / Loi), верхо-
венство закону відрізняється від верховенс-
тва права (як доктрини, принципу) як ви-
моги домінування права (зокрема і над зако-
ном). Ключовим є розуміння поняття «за-
кон», за одним із яких (легістським) право 
розуміється як закон, у результаті чого по-
няття верховенства права і закону можуть 
ототожнюватися, тоді як згідно з юснатура-
лістським підходом – розмежовуються, на-
даючи та обґрунтовуючи пріоритет верхо-
венства права. Верховенство закону в здійс-
ненні правосуддя гарантує режим законності 
в судочинстві, але в деяких випадках, може 
створювати передумови для кричущого сва-
вілля (інквізиційні процеси середньовіччя, 
«судові трійки» часів диктатури пролетаріа-
ту, судові процеси над неповносправними в 
фашистській Німеччині тощо). 

� Верховенство права – термінопоняття, вве-
дене в правову сферу та суспільно-
політичний дискурс під впливом лібералізму 
та теорії природного права, яке позначає 
ідею істотного або домінуючого значення 
права в державному управлінні, життєдіяль-
ності суспільства. Як ідея, верховенство 
права відображається та конкретизується в 
кількох розуміннях (концепціях). З позицій 
розмежування понять «право» і «закон» вер-
ховенство права – це панування права, влада 
права (правовладдя) над законом, що вмож-
ливлює визнання законів неправовими, зок-
рема за допомогою судочинства (судового 
контролю), передбачаючи судове здійснення 
ідеї права. З позицій упорядкування верхо-
венство права – це панування права, а не 
людської сваволі (the rule of law not the rule 
of men), що передбачає певний правовий по-
рядок і підпорядкування йому. За цього по-
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рядку істотним є не виокремлення права і 
закону, а впорядкування (rule). В правосудді 
ця концепція, з-поміж інших (принцип вер-
ховенства конституції), конкретизується як 
принцип прямої дії. Ще одне поширене ро-
зуміння верховенства права передбачає ви-
знання пріоритету прав людини в суспільст-
ві, за якого передбачається судовий конт-
роль за діями передусім держави та її пред-
ставників. В Україні доктринально пошире-
не розуміння верховенства права як пану-
вання права над законом (пріоритетність 
верховенства права над верховенством за-
кону), що породжує проблему критеріїв 
розмежування, підвищуючи значення право-
суддя як способу реалізації не лише «держа-
вного права», яке творить держава.  

� Вина – внутрішнє (психічне) ставлення осо-
би до скоєного (чи того, що скоюється) нею 
правопорушення чи бездіяльності. Елемент 
правопорушення. Вирізняють різні концеп-
ції вини в різних сферах права (кримінальне, 
цивільне, міжнародне тощо). Вина є умовою 
відповідальності. Як виняток у цивільному 
праві передбачаються випадки безвинної 
відповідальності. Зазвичай особа визнається 
винуватою судом, за що передбачається від-
повідальність – покарання в різних формах. 
Правосуддя полягає у визначеності наявнос-
ті (чи відсутності) вини та адекватній її оці-
нці, яка відображається у покаранні.  

� Вирок – рішення суду про винність (неви-
нуватість) підсудного у скоєнні злочину і за-
стосування (незастосування) до нього пока-
рання. Розрізняють обвинувальні або випра-
вдувальні вироки. Зважаючи на презумпцію 
невинуватості, вирок є важливим актом 
правосуддя. Вирок повинен бути законним і 
обґрунтованим, а призначене судом пока-
рання – справедливим і відповідати тяжкості 
злочину та особі засудженого.  

� Держава – організація політичної влади пе-
вного суспільства, що характеризується пев-
ними істотними ознаками (публічна влада, 
суверенітет, виключне право на ухвалення 
законів та інших обов’язкових нормативних 
актів, визначення грошової системи, подат-
ків та інших примусових зборів, наявність 
апарату примусу тощо), однією з функцій 
якої є здійснення судової влади, зокрема 
правосуддя винятково державними судами. 
Держава може визначити правосуддя як ви-
нятково державну діяльність, уповноважую-
чи спеціальні органи – суди – на її здійснен-
ня, не допускаючи делегування чи привлас-
нення функцій судів іншими органами чи 
особами. 

� Дуалістична демократія – концепція кон-
ституціоналізму про дворівневе здійснення 
демократії в США у конституційному про-
цесі: «звичайна політика» – ординарний 
процес політичної участі в правотворенні 
(шляхом голосування у законодавчому орга-
ні) та «вище правотворення» (higher 
lawmaking) або «конституційна політика» – 
процес, що зрідка здійснюється, зокрема в 
особливі історичні моменти, інколи й Вер-
ховним судом США як тлумачем Конститу-

ції. Термін «дуалістична демократія» (як і 
«дуалістична Конституція») ввів у обіг про-
фесор Єльської школи права Брюс Акерман 
у першому томі двотомної монографії «We 
the People» («Ми – народ») – «Основи» 
(«Foundations») у 1990-х роках. «Вище пра-
вотворення» передбачає процеси внесення 
змін до Конституції, прийняття рішень у 
складних процесах. Зокрема, за Б. Акерма-
ном, відбулися три такі трансформації 
(«switch in time»): реалізації «народного су-
веренітету» в конституційній історії США, 
здійсненій під керівництвом федералістів-
засновників у 1780-х роках (прийняття Кон-
ституції США); республіканців у 1860-х ро-
ках (відбудова після громадянської війни); 
демократів (під час «нового курсу» 1930-х 
років). Концепція закладає основи тлума-
чення «конституції як цілого», це передба-
чає розуміння всього, що відіграє істотну 
роль (не лише тексту Конституції, прецеден-
тів ВС США, але й історії конституції тощо). 
Протиставляється концепціям монізму (умо-
вний термін), «основоположних прав» тощо, 
а також – як теоретична конструкція – кон-
цепціям судової філософії (судовий акти-
візм, процедуралізм, неоконсерватизм). Мо-
нізм, чітко розрізняючи функції законодав-
чої та судової влади, критикує судову право-
творчість за функцію, притаманну законода-
вцеві. Тоді як концепція «дуалістичної де-
мократії» легітимізує правотворення Верхо-
вного суду США як теж демократичний 
процес, водночас визнаючи «вище право-
творення» пріоритетним, зважаючи на ви-
щий рівень легітимації. Також протиставля-
ється концепції «основоположних прав» 
(rights foundationalism – буквально: «фунда-
менталізму прав»), за якою фундаментальні 
права як універсальні, невід’ємні права ви-
ступають гарантіями належності політично-
го процесу – оскільки демократичний про-
цес може передбачати як вибір у визнанні, 
так і зміну фундаментальних прав. Концеп-
ція широко дискутується у літературі з кон-
ституційного права США, створюючи від-
повідний дискурс.  

� Живе право – правова доктрина, теорія су-
дового характеру, запропонована наприкінці 
ХІХ століття Євгеном Ерліхом (1862–1922). 
В її основі – так зване діюче в суспільстві 
«соціальне право», яке на відміну від «дер-
жавного права», міститься в таких джерелах, 
як статути підприємств, спілок підприємців, 
у господарських, колективних договорах, 
угодах суб’єктів підприємницької діяльності 
тощо, які, зокрема, повинні відшуковувати 
судді, приймаючи судові рішення на основі 
«вільного правознаходження». Живе право 
протиставлялося праву позитивному, але не 
заперечувало останнього. З одного боку, 
сприяє відходу в правозастосовній діяльнос-
ті від схоластики та догматизму, з іншого – 
може спричиняти ігнорування принципів і 
норм чинного законодавства. Ідеї Ерліха 
конкретизувалися в концепції «вільного 
права», що в судовій практиці полягала у 
«вільному правознаходженні» (Freie 
Rechtsfindung) на основі власного розсуду 
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судді. Розвинена та обґрунтована у книзі 
«Основи соціології права» (1913), окремих 
працях, знайшла підтримку та розвиток у 
працях американських правознавців – при-
хильників соціологічної юриспруденції – 
особливо працях Р. Паунда, який наполягав 
на вивченні «права в дії», а не так, як «це ви-
глядає в книгах і кодексах». Український 
правознавець Є. І. Кельман (1890-1945) був 
послідовним прихильником теорії «живого 
права» Є. Ерліха, вивчав практику народних 
судів як вид «живого права». 

� Загальне право (англ. common law) — 1) у 
вузькому розумінні, право, викладене в су-
дових рішеннях (прецедентах) на відміну від 
законодавчо прийнятих правових норм; 2) 
правові норми та законодавчі акти в їх від-
мінності від так званого «права справедли-
вості» (law of equity); 3) термін для позна-
чення англійської (англосаксонської) право-
вої системи (в США, Ірландії, Австралії, Ка-
наді та інших країнах) в її відмінності від 
правових систем, право яких кодифіковано. 
В основі – судовий прецедент як судове рі-
шення, ухвалене в конкретних справах, 
ключова (ключові) частини якого є 
обов’язковими для правозастосування в ана-
логічних справах. Вважається, що норма за-
гального права менш абстрактна, ніж норма 
континентального права, оскільки остання 
стосується зазвичай невизначеного кола осіб 
(має універсальний характер), тоді як перша 
покликана вирішити конкретне правове пи-
тання, хоч і є обов’язковою, але не так для 
осіб, як для судів. Відтак загальне право від-
різняється від закону як джерела права 
суб’єктом правотворення, яким є суд. Хоча 
загальне право твориться судами як органа-
ми держави, його походження виявляє під-
ставу для розмежування права і закону, що є 
істотним у класичній філософії права. 

� Закон – фундаментальна категорія, що в фі-
лософії права ототожнюється з правом або 
відмежовується від нього, а це породжує пи-
тання про пріоритетність одного з них. За-
кон також розуміється як нормативний акт 
вищої юридичної сили, що регламентує най-
важливіші суспільні відносини. Розмежову-
ються поняття «закон» і «законодавство». 
Поняття «законодавство» ширше, інколи во-
но охоплює і підзаконні нормативно-правові 
акти. Відповідність вимогам закону познача-
ється як законність. Рішення суду як акт 
правосуддя повинно бути законним та об-
ґрунтованим. Суди (судді) зобов’язані не-
ухильно додержуватися вимог про закон-
ність і обґрунтованість рішення у справі.  

� Законність – фундаментальна правова кате-
горія, принцип, що позначає правовий ре-
жим, за якого діяльність державних органів, 
юридичних і фізичних осіб здійснюється 
відповідно до вимог закону. Як «позитивний 
принцип» («принцип заради чогось»), за-
конність покликана обмежити сваволю, ви-
значаючи певні межі свободи діяння. Закон-
ність – основа держави (Legalitas regnorum 
fundamentum). Як «негативний принцип» 
(«принцип від чогось») може обмежувати 
свободу як основу права («принцип револю-

ційної законності»). Визначається і як зміст 
принципу верховенства закону. Корелюєть-
ся або перебуває у змістовому «напруженні» 
з принципом верховенства права як відпо-
відності вимогам права (не закону, принцип 
верховенства якого становить зміст законно-
сті) за певних позицій, становлячи мінімаль-
ний його стандарт. Режим упорядкованості 
суспільних відносин за умов законності ста-
новить правопорядок. Елемент принципу 
«доцільність і законність» як одного із фун-
даментальних принципів дії права у демок-
ратичному суспільстві. Доцільність як від-
повідність поставленій меті повинна узго-
джуватися із законністю, хоча може проти-
ставлятися їй. Викликане «напруження» 
знімається шляхом врахування (доцільності 
в законності), збалансування чи надання пе-
реваги одному з них, залежно від доміную-
чих цінностей, які виявляють сутність про-
цесу прийняття відповідного рішення. Домі-
нування доцільності може призвести до без-
законності. В теорії правової процедури од-
на з ознак відповідної процедури. Розмежо-
вують проблеми законності нормативної 
моделі процедури та фактичної процедури, 
якими ця модель реалізується: законність 
останніх визначається ступенем їх відповід-
ності нормативній моделі, передбаченій но-
рмативно-правовими актами, тоді як закон-
ність нормативної моделі залежить від низки 
чинників, як-от від її відповідності змісту 
вищих у законодавчій ієрархії нормативно-
правових актів. Можливе оціночне визнання 
антиправового характеру законності (напри-
клад, «явно злочинний наказ»). Законність 
корелюється з поняттями легальність, легі-
тимація та легітимність (від лат. legitimus – 
законний, правомірний). Легальність, сино-
нім законності, означає відповідність зако-
нам. Легітимація – процедура громадського 
визнання, виправдання чи пояснення певно-
го суб’єкта чи факту, дії; може полягати в 
обґрунтуванні певного рішення відповідно 
до традицій, звичаїв, у посиланні на закон-
ність, розумність, авторитет тощо. Легіти-
мація зовнішньо формальна категорія, тоді 
як законність – внутрішньо змістовна, оскі-
льки апелює до певних меж, визначених 
«логікою законів», а не інших чинників. Ле-
гітимність визначається як обов’язкова 
ознака певної (передовсім, законодавчої) 
влади держави, що означає визнання її як 
всередині країни, так і на міжнародній арені 
(за М. Вебером вирізняють три «ідеальні ти-
пи» легітимності: традиційну, харизматичну 
й раціональну). Судова влада може бути ле-
гальною (діяти відповідно до закону), але не 
мати легітимності. У судовій діяльності за-
конність – принцип, що означає вимогу до-
тримання закону як писаного права – перед-
усім. Законність перевіряється у судовому 
чи іншому порядку. Це також один із прин-
ципів прийняття судового рішення поряд із 
принципом обґрунтованості.  

� Законодавство – зовнішня форма права; 
фундаментальна правова категорія, яка 
окреслює поняття, позначувані відповідним 
терміном: (1) у вузькому значенні – система 
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(лише) законів України (які приймаються, як 
правило, органами законодавчої влади); (2) у 
широкому значенні – система законів та ін-
ших нормативних актів, що приймаються ВР 
України та вищими органами виконавчої 
влади, інколи й міжнародних договорів, ра-
тифікованих законом чи постановою ВР 
України (тлумачення КСУ терміна «законо-
давство», вжитого у ч. 3 ст. 21 КЗпП, Кон-
ституційний Суд України в рішенні від 
9.07.1998). У межах теорії права законодав-
ство розглядається у взаємодії з правом за 
принципом єдності форми і змісту. Вважа-
ється, що саме філософія права трансфор-
мує вивчення законодавства у вивчення пра-
вознавства, законознавця – в правознавця.  

� Ідея права – систематизоване уявлення про 
те явище, яке позначається як «право», кон-
кретизоване за допомогою певного праворо-
зуміння, відповідної концепції. Ідея права 
розглядається як змістова категорія право-
суддя – судового здійснення ідеї права.  

� Ідея правосуддя – те, що в даному дослі-
дженні розуміється як судове здійснення ідеї 
права. Ідея правосуддя конкретизується в 
смислах правосуддя.  

� Інтерпретивізм (іnterpretivism) – напрям 
сучасної юриспруденції та філософії права, 
розвинутий, зокрема, в працях Р. Дворкіна. 
Уявляється як «третій шлях» між теорією 
природного права і юридичним позитивіз-
мом. Вважають «європейською юридичною 
герменевтикою». Головні положення інтер-
претивізму: право – не сукупність даних 
(даності), правил чи фактів, а те, що юристи 
мають на меті витлумачити чи отримати в 
своїй юридичній діяльності; не проводиться 
розмежування між правом і моральністю; 
право не є іманентним природі, а правові 
цінності та принципи існують не незалежно. 
Перше уявлення протиставляє інтерпрети-
візм юридичному позитивізму, друге – теорії 
природного права. В судовій діяльності з по-
зицій інтерпретивізму наче «змиваються» 
кордони праворозумінь, проте відбуваються 
й колізії між ними. Все це відбувається як у 
світлі пошуку оптимального рішення для 
сторін, законного чи правомірного рішення 
– згідно з діючим правом, так і справедливо-
го рішення – згідно з уявленнями про спра-
ведливість як ідею права та ідею правосуд-
дя. По суті, не лише юридична герменевтика 
стає методологією здійснення правосуддя, 
але й здійснення правосуддя стає методоло-
гією пошуку та здійснення права. 

� Істина – філософська категорія та логічне 
поняття, що виражає сутнісний зміст і без-
посередню мету пізнавального процесу і ха-
рактеризує його мету – знання, як адекватне 
відображення суб’єктивної та об’єктивної 
реальності в свідомості людини. Гносеологі-
чно правосуддя – це процес судового пі-
знання права, смислів, закладених у ньому 
(наприклад, справедливість). Як логічне по-
няття істина відображає таку властивість ви-
словлювання, як істинність судження. Якщо 
гносеологічне поняття істини фіксує відпо-
відність між змістом суджень і реальністю, 

то істина в формалізованих мовах, до яких 
може бути віднесена й мова юридична, 
пов’язана з моделюванням цієї відповідності 
засобами формалізованої мови. Правосуддя 
як судове здійснення ідеї права в формі су-
дочинства передбачає встановлення істини в 
розумінні адекватного відображення того, 
що мало місце (фактів, обставин) і належно-
го застосування до нього джерел права, що в 
сукупності не повинно суперечити ідеї пра-
ва.  

� Історизм (historicism) – 1) в широкому ро-
зумінні, тип мислення, основою якого є зна-
чення конкретного соціального контексту 
(як, наприклад, час, середовище, соціальні 
умови), що відкидає на другий план інші 
чинники, як-от поняття фундаментальних 
закономірностей як непорушних законів у 
соціології; 2) спосіб тлумачення конституції, 
що обмежується принципами, які виражають 
історичні наміри її творців (розвивається в 
працях Р. Дворкіна). Критика історизму по-
лягає в тому, що інтерпретатор відмовляєть-
ся від конкретних переконань щодо певного 
питання. Розвивається як різновид тлума-
чення, поряд із пасивізмом.  

� Квазісуд, квазісудовий орган (від лат. quasi 
– ніби, майже, немовби) – особа або орган, 
який виконує функції, подібні за змістом ді-
яльності і характером до діяльності судді, 
суду чи судового органу та має повноважен-
ня розгляду спору (справи) та притягнення 
до відповідальності. Інколи визначається як 
такий орган, що має стосунок до розгляду 
справ не судового характеру (скарги, прете-
нзії тощо), метою яких є визначення наявно-
сті або відсутності зловживання правом. За-
звичай компетенція поширюється на справи, 
що стосуються: порушення дисципліни, 
правил поведінки, довіри (в фінансових 
справах). Повноваження, як правило, обме-
жені певними спеціалізованими сферами ді-
яльності (регулювання, фінансові ринки, 
трудове право, стандарти поведінки держав-
них службовців тощо). Рішенням є квазісу-
довий акт, який виконується відповідно до 
процедур, що інколи визначені законом; 
можуть бути оскаржені до суду (державного 
органу). Відрізняють від позасудових орга-
нів (діяльність яких не пов’язана зі звернен-
ням до суду). Традиційно квазісудовими ор-
ганами вважаються офіційні (державні) ад-
міністративні відомства, до повноважень 
яких входить з’ясування чи встановлення 
обставин та прийняття на основі них рішень 
як підстави для офіційних дій. До квазісудо-
вих органів традиційно відносять: конститу-
ційну раду (як-от у Франції) – орган, який 
здійснює конституційний контроль – оцінку 
певного кола правових актів, чинних чи тих, 
які не набули чинності, щодо їх відповіднос-
ті конституції; офіцерський (військовий) суд 
честі – спеціальний виборний судовий орган 
для охорони корпоративної честі офіцерства 
та гідності офіцерського звання, який роз-
глядає справи про проступки офіцерів, пра-
вопорушення, віднесені до його компетенції, 
розв’язує конфлікти між офіцерами; Комітет 
з прав людини ООН – організація, що здійс-
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нює нагляд за виконанням Міжнародного 
пакту про громадянські та політичні права в 
країнах - учасницях пакту; Європейське па-
тентне відомство – виконавчий орган Євро-
пейської патентної організації, відповідаль-
ної за розгляд і вирішення процедури надан-
ня «європейських патентів» відповідно до 
спеціалізованої конвенції. 

� Контекстуалізм – поняття у філософії, за 
яким контекст визнається визначальним для 
розуміння, з’ясування смислу. Контекстом є 
відношення, зв'язок, у якому знаходяться дії, 
висловлювання тощо, що дає основу для ро-
зуміння. Вважається, що смисл є контексту-
алізованим («смисл чогось», а не загалом). 
Проблематичним є контекст-залежність, що 
може призвести до релятивізму. Право поте-
нційно контекстуальне. Відтак право роз-
глядається у певних ситуаціях (правова си-
туація). Протиставляється текстуалізму. 
Так, якщо текстуальний підхід черпає розу-
міння з тексту правової норми, то контекс-
туальний – з контексту, виходячи за межі 
тексту правової норми, аби, наприклад, сфо-
рмувати те «право», яке повинно застосува-
тися до даних обставин. У зв’язку з право-
суддям виникає судовий контекстуалізм.  

� Матеріальне право – термін, який позначає 
нормативну основу регулювання суспільних 
відносин у всьому їх комплексі та за галузя-
ми права; співвідноситься з терміном проце-
суальне право. Норми матеріального права 
кодифікуються у галузевих кодексах, які 
відрізняються від кодексів процесуального 
права. Помилка чи неправильне застосуван-
ня норм матеріального права є підставою 
для скасування судового акта (вироку, рі-
шення, ухвали чи постанови). Зміст норм 
матеріального права визначається шляхом 
їхнього тлумачення. Юридичні факти ма-
теріального характеру визначаються норма-
ми матеріального права та становлять осно-
ву вимог, що є підставою позову (обставини, 
якими позивач обґрунтовує свої вимоги і до-
кази).  

� Мета правосуддя – результат втілення сми-
слу процесу, позначуваного як правосуддя, 
що визначається його сутністю або раціона-
лізується (як смисл). Мета правосуддя (в да-
ному дослідження філософії правосуддя) 
конкретизується через сутність відповідних 
смислів (ідеї) правосуддя. Такою метою мо-
же, наприклад, виступати «істина», «справе-
дливість». «Правосуддя не може бути відді-
леним від справедливості» (А. Ф. Коні), «за-
хист прав» («коли судове рішення, ґрунто-
ване на законі, не досягає цілі захисту по-
рушеного права, тоді воно не може претен-
дувати на визнання актом правосуддя» (ви-
тяг з рішення КСУ). Питання мети правосу-
ддя в філософії правосуддя може розгляда-
тися в контекстах мети правосуддя та пра-
восуддя як мети. У першому розумінні пра-
восуддя розглядається як процес (інструмент 
досягнення певної мети), в другому – як ціль 
(результат). Філософські проблеми мети 
правосуддя можуть позначатися поняттям 
«телеологія правосуддя».  

� Методологія дослідження філософії пра-
восуддя – система підходів, методів, спосо-
бів і принципів наукового дослідження пра-
восуддя як філософсько-правового явища, а 
також теоретичні засади їх використання. 
Складається із загальної методології юриди-
чної науки та спеціальної методології філо-
софсько-правового дослідження. Викорис-
тання методологічних підходів до проблеми 
(методологічна категорія, більш загальна за 
метод), що виробляються на основі певних 
теоретичних тез, припущень чи понять, має 
на меті пошук оптимальних методів у межах 
певного підходу. У дослідженні правосуддя 
доцільно використовувати (як класичні для 
науки) діалектичний та метафізичний, ідеа-
лістичний та матеріалістичний філософсько-
світоглядні підходи, а також спеціальні фі-
лософсько-правові та інші підходи (антро-
пологічний, феноменологічний, герменевти-
чний тощо). Дослідження правосуддя та йо-
го філософії зумовлено відповідною методо-
логією. Методологічною засадою даного до-
слідження виступають два аспекти розумін-
ня філософії права, за яким її предметом є 
право, яким воно повинно бути, зокрема, в 
даному випадку, ідея права та її судове здій-
снення; філософсько-правовий дискурс, що 
ґрунтується на співвідношенні та розмежу-
ванні (але не взаємозапереченні) явищ «пра-
ва» і «закону». 

� Народні засідателі – особи (зазвичай гро-
мадяни), які у випадках, визначених проце-
суальним законом, вирішують у складі суду 
справи разом із професійними суддями, за-
безпечуючи безпосередню участь народу у 
здійсненні правосуддя. 

� Об’єктивність – один із принципів судової 
діяльності. Об’єктивність дослідження об-
ставин справи полягає у недопущенні виявів 
упередженості, однобічності, обвинувально-
го чи виправдувального ухилів. Процесуа-
льною гарантією цієї вимоги є приписи за-
кону, за якими ніякі докази для суду чи ін-
шого уповноваженого суб’єкта не мають на-
перед визначеної сили. 

� Обґрунтованість – фундаментальна право-
ва категорія, яка в правосудді постає як 
принцип і процедурна вимога до рішення. За 
законодавством України, судове рішення 
повинно бути законним (правова вимога) та 
обґрунтованим (фактична вимога). Обґрун-
тованість також постає як належне застосу-
вання правових норм. Перевіряється вищи-
ми судами.  

� Особистість – якісна характеристика люди-
ни. Особистість постає як аспект внутріш-
нього світу людини, що виявляється в особ-
ливостях характеру та поведінки людини. 
Оскільки правосуддя здійснюється за участі 
суддів та інших осіб, то істотними стають 
особистісні характеристики здійснення пра-
восуддя. В дослідженні обстоюється ідея 
про те, що однією з гарантій здійснення пра-
восуддя є особистість.  

� Пасивізм (passivism) – спосіб судового тлу-
мачення (зокрема конституції), за яким суд 
як судова влада повинен показати повагу до 
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інших гілок влади. Так, з позицій пасивізму, 
судова гілка влади повинна віддати вирі-
шення незрозумілих питань із позицій полі-
тичної моралі іншим гілкам влади. Це, в 
свою чергу, може означати, що конституція 
буде розтлумачена з позиції більшості (по-
гляд більшості домінуватиме). Критика спо-
собу полягає в тому, що він не забезпечує 
справедливості меншинам: законодавці ві-
дображають та слідують волі більшості, яка, 
зокрема, виражається під час виборів. Від-
так, постає питання про встановлення та до-
тримання прав меншин. Розглядається, зок-
рема, в працях Р. Дворкіна поряд із таким 
способом тлумачення, як історизм. 

� Позасудові органи – (1) державні несудові 
органи, наділені правом виносити вироки в 
кримінальних справах і застосовувати реп-
ресивні заходи (висилка, ув’язнення до 
установ виконання покарань в адміністрати-
вному порядку). Широко використовувалися 
у Російській імперії для боротьби з револю-
ційним рухом, а також у СРСР у перші роки 
радянської влади (Всеукраїнська надзвичай-
на комісія та її органи на місцях; в Україні 
Особлива комісія з адміністративної висил-
ки при НКВС УСРР; Особливі наради, 
«двійки» і «трійки»; Судова колегія при 
ОДПУ (1923-34). В Україні за чинною Кон-
ституцією 1996 року правосуддя здійсню-
ється виключно судами. Делегування функ-
цій судів, а також присвоєння цих функцій 
іншим органами чи посадовими особами не 
допускається (ст. 124); (2) способи вирішен-
ня конфліктів – альтернативні (позасудові) 
методи врегулювання спорів (як-от медіа-
ція). 

� Позов – правовий, цивільний процесуальний 
засіб у формі вимоги, яким забезпечується 
реалізація права на звернення до суду з ме-
тою захисту зазвичай майнових і особистих 
немайнових прав та охоронюваних законом 
інтересів у справах, що виникають у спорах, 
зазвичай, із цивільних, сімейних, трудових 
та інших правовідносин. Вимога до суду на-
зивається «позовом» або «позовною вимо-
гою» і опосередковується позовною заявою, 
в якій містяться вимоги до відповідача, роз-
криваючи матеріально-правову та процесуа-
льно-правову сторони, що обґрунтовуються 
нормами відповідних галузей права, якими 
врегульовані відносини сторін. 

� Право – явище, яке позначається терміном 
«право», зміст уточнюється на основі певно-
го праворозуміння. У контексті класичної 
філософії права право – це те, що відповідає 
ідеї права. (Ідея права за Г.-В.-Ф. Гегелем – 
це «поняття права та його здійснення», що є 
предметом філософії права; право за Г. Рад-
брухом – «це те, що відповідно до свого 
смислу покликане служити ідеї права», а 
ідея права визначається антиномічними пра-
вовими цінностями справедливості, доціль-
ності та правової певності). Зміст ідеї права 
може різнитися залежно від змісту відповід-
ної концепції. У класичній філософії права її 
предметом є співвідношення та розмежу-
вання понять право і закон, що закладає ос-
нови, відповідно, таких типів право розу-

мінь, як юснатуралізм і легізм, різноманітні 
їхні варіації (теорія «надзаконного права», 
розмежування загальносоціального та спеці-
альносоціального (юридичного) права то-
що). У контексті посткласичної філософії 
права зміст явища, позначуваного як «пра-
во», визначається залежно від певного аспе-
кту відповідного підходу – звідси і плюра-
лізм праворозумінь. Ключовий практичний 
аспект для визначення, «що є право» – при-
хильність до певного праворозуміння та зда-
тність його втілювати, реалізовувати. Пра-
восуддя розглядається, як судове здійснення 
ідеї права (класична філософія права), що 
доповнюється певними ключовими смисла-
ми (відображають посткласичні філософсь-
ко-правові погляди). У контексті правосуддя 
виокремлюють поняття судове право, про-
цесуальне право та матеріальне право, різ-
ні підходи до тлумачення права (судове 
тлумачення), правосудність як «відповід-
ність праву», якісна характеристика судово-
го рішення. 

� Право справедливості (англ. law of equity) – 
одна з двох ключових галузей судового пре-
цедентного права Англії, інших правових 
систем, які вспадкували її правові традиції 
(наприклад, США, Індія). Сформована з су-
дових прецедентів спеціалізованих судів (у 
Англії – суду лорда канцлера), які альтерна-
тивно чи в окремому проваджені розглядали 
справи, вирішення яких в інших інстанціях 
завершилося несправедливим, на думку сто-
рони, судовим рішенням. Якщо раніше пра-
во справедливості формувалося окремими 
судовими інституціями (до ХІХ ст. включ-
но), то згодом – єдиною судовою системою, 
яка застосовувала відповідне право (право 
справедливості) у відповідному судовому 
процесі. Охоплює сфери приватного інтере-
су: кримінальне право, право договорів, де-
ліктне право, право нерухомості тощо. Пра-
во справедливості – судова сфера проник-
нення моралі в правову сферу.  

� Правовий реалізм – один із напрямків пра-
вової, зокрема філософсько-правової, думки, 
прагматичного позитивізму, в основі якого 
лежить погляд на право, як на емпіричний 
матеріал, продукт досвіду; дескриптивний 
підхід до права, що нівелює чи не визнає но-
рмативності права в розумінні норми, що 
встановлює критерій належності (як пови-
нно бути). Як дескриптивний, хоча й раціо-
нальний певною мірою підхід, правовий ре-
алізм відображає реальність, радше, ніж 
створює її. Піддавався критиці з позицій ін-
ших дескриптивних теорій, підходів права, а 
також і юснатуралізму. Жорстко критику-
ється з позицій нормативних теорій. З пози-
цій радянської теорії права, вважалося, що 
ця «школа відкрито і нахабно проповідує 
свавілля, насильство, необмеженість судово-
го розсуду, відхід у внутрішній психологіч-
ний світ при вирішенні правових питань, ко-
ротше кажучи, все, що так необхідно сучас-
ним імперіалістам для ламання власної за-
конності, для утиску зростаючого націона-
льно-визвольного і робітничого руху» 
(1958). Правові реалісти, одним із найбільш 
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яскравих представників яких був К. Ллеве-
лін, розвивали концепцію «гнучкого права». 
Асоціюючи право з судовим рішенням, вони 
визнавали його процесом, що відбувається. 
Тому істотною є міра участі суду (судді), 
адже саме він визначає, як діяти в певних ін-
тересах. Відтак, закон постає, як певний ма-
теріал для судової правотворчості. Обме-
женість правового реалізму для цілей філо-
софії права і правосуддя в тому, що він лише 
означує (прогнозує) судове рішення, а не ви-
значає, чому воно буде (повинно бути) та-
ким-то.  

� Правопевність (правова певність) – одна з 
ключових правових цінностей. Одна з трьох 
складових, правових цінностей (поряд зі 
справедливістю і доцільністю) ідеї права фі-
лософії права Г. Радбруха, практичний ас-
пект якої викладено в «формулі Радбруха».  
За Радбрухом, правопевність 
(Rechtssicherheit; менш адекватні переклади 
з німецької – правова стабільність, правова 
визначеність) розкривається у трьох кон-
текстах: як правова безпека (означає захи-
щеність правом, наприклад, від правопору-
шень), правова пізнавальність чи поінфор-
мованість (означає можливість розуміння 
правових положень, здатність доведення фа-
ктів на засадах чіткого діючого права, а не 
його значення) і правова стабільність або 
непорушність, правонаступництво (означає 
незмінність правових положень, що має на 
меті захист уже діючих положень, їхню змі-
ну лише за вставленою процедурою). На 
відміну від справедливості, доцільність – це 
не абсолютна, відносна, змінна категорія.  

� Праворозуміння – усвідомлення явища, яке 
позначається терміном «право», що відо-
бражає його зміст на основі спеціальних 
уявлень – правових теорій, доктрин, понять. 
Праворозуміння відрізняють від правонази-
вання, юридичного тлумачення. Тематично 
доцільно вирізняти судове праворозуміння – 
уявлення про право, сформоване в процесі 
судової діяльності, зокрема судового право-
застосування. Можливо розрізняти праворо-
зуміння за суб’єктами (судове праворозу-
міння судді, адвоката, прокурора, присяж-
них тощо); за типами праворозуміння (легі-
стське, юснатуралістське (природноправо-
ве), соціологічне тощо. Функціонально су-
дове праворозуміння конкретизується через 
судове тлумачення (тлумачення при судово-
му правозастосуванні): легістське праворо-
зуміння спонукає до текстуалізму, природ-
но-правове – до контекстуалізму.  

� Правосуддя – категорія, що зазвичай відо-
бражає судове здійснення ідеї права. Інколи 
неналежно ототожнюється із судочинством 
– формою здійснення правосуддя. Існують 
підстави стверджувати про наявність фор-
мальних і змістовно-сутнісних ознак право-
суддя. Формальною ознакою правосуддя є 
його здійснення в формі судочинства судами 
як державними органами, а змістовною – 
відповідність вимогам справедливості і за-
безпечення ефективного поновлення в пра-
вах. Формальна ознака правосуддя конкре-
тизується у функціональному розумінні пра-

восуддя, яке ототожнює його з судочинст-
вом, судовим розглядом справ, тоді як друге, 
змістовне розуміння акцентується на внут-
рішніх характеристиках судової діяльності, 
наприклад, справедливості як меті правосу-
ддя. Досягнення мети й може слугувати ос-
новою телеологічного розуміння правосуд-
дя. Розрізняють правосуддя за критеріями: 
(і) за видом матеріального права (юстиції): 
конституційне, цивільне, господарське, кри-
мінальне, податкове тощо; (іі) за суб’єктним 
складом: ювенальне (щодо неповнолітніх), 
адміністративне (між особою та органом 
влади). Синонім терміна юстиція. Термін, 
який інколи вживається в назві міністерства 
чи судового відомства (Міністерство право-
суддя (наприклад, Болгарія). 

� Правосудність – якісна категорія здійснен-
ня правосуддя, що використовується як змі-
стовий критерій оцінки судових актів. «Заві-
доме винесення суддями неправосудного 
вироку, рішення, ухвали або постанови» або 
вчинення дій, які добиваються цього, вва-
жаються в Україні та інших країнах злочи-
ном; кримінально-правова охорона інститу-
ту правосуддя є юридичною гарантією його 
здійснення. «Неправосудним» у криміналь-
ному праві вважається судовий акт, винесе-
ний всупереч встановленим фактичним об-
ставинам справи або з істотним порушенням 
норм матеріального чи процесуального за-
кону. 

� Прецедентне право – право, в основі якого 
система чи сукупність прецедентів як дже-
рел права, традиційно властивого відповід-
ній (прецедентній, судово-предентній) сис-
темі права. Сформувалося в результаті дія-
льності судів. В англійському праві преце-
дентне право складається із «загального 
права» та «права справедливості». В основі 
– судові прецеденти, як рішення судів, ухва-
лені в конкретних справах, обов’язкові для 
правозастосування в аналогічних справах. 
Вважається, що норма загального права 
менш абстрактна, ніж норма континенталь-
ного права, оскільки остання стосується за-
звичай невизначеного кола осіб (має універ-
сальний характер), тоді як перша покликана 
вирішити конкретне правове питання, хоч і є 
обов’язковою, але не так для осіб, як для су-
дів. Ототожнення права та закону чи 
законодавства розглядається, як перешкода 
для впровадження прецедентного права, 
оскільки закон може не визнавати ролі 
прецедента як джерела права взагалі чи то 
применшувати його значення.  

� Преюдиціальність (від лат. praejudicium – 
попереднє рішення) – обов’язковість фактів, 
встановлених судовим рішенням, що набуло 
законної сили в одній судовій справі, для 
суду при розгляді іншої справи (справ), в 
яких беруть участь ті самі особи. Визнача-
ється доктринально, регламентується норма-
тивно, безпосередньо чи опосередковано (ч. 
2 ст. 32 ЦПК України). Є істотним при ви-
рішенні цивільних справ, при розгляді кри-
мінальних справ, які містять факти, що вже 
встановлені рішенням суду (що набуло за-
конної сили) в справі, у якій брали участь ті 
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самі особи: такі факти додаткового не дово-
дяться. Якщо навпаки, то факти, встановлені 
вироком суду в кримінальній справі, що на-
був законної сили, є преюдиціальними для 
суду, що розглядає цивільну справу щодо 
дій особи, стосовно якої відбувся вирок су-
ду, в двох питаннях: дії (чи були вони вчи-
нені) та суб’єктного складу (чи вчинені вони 
даною особою). Грунтується на правовій пе-
вності (правовій визначеності), що випливає 
із правової властивості законної сили судо-
вого рішення, принципу єдності судової 
практики, економічних міркуваннях судово-
го розгляду, протидії безпідставним судовим 
позовам, сутяжництву. 

� Принцип правосуддя – основна засада, ви-
хідна ідея, що характеризується універсаль-
ністю, імперативністю, відображає істотні 
положення теорії (чи філософії) правосуддя. 
Принципи зазвичай визначаються в консти-
туції чи конституційних, спеціалізованих за-
конах. Зазвичай під принципами правосуддя 
розуміють (ототожнюють) принципи судо-
чинства. Наприклад, в Україні (згідно зі ст. 
129 Конституції) діє принцип, за яким судді 
при здійсненні правосуддя незалежні й під-
коряються лише закону. Основними засада-
ми (принципами) судочинства є: 1) закон-
ність; 2) рівність усіх учасників судового 
процесу перед законом і судом; 3) забезпе-
чення доведеності вини; 4) змагальність сто-
рін та свобода в наданні ними суду своїх до-
казів і в доведенні перед судом їх перекон-
ливості; 5) підтримання державного обвину-
вачення у суді прокурором; 6) забезпечення 
обвинуваченому прав на захист; 7) гласність 
судового процесу та його повне фіксування 
технічними засобами; 8) забезпечення апе-
ляційного та касаційного оскарження рі-
шення суду, крім випадків, встановлених за-
коном; 9) обов’язковість рішень суду. Зако-
ном можуть бути визначені також інші заса-
ди судочинства.  

� Принципи, норми і політики – поняття, 
зміст яких є визначальним для розуміння 
механізму та підстав прийняття судового 
рішення. Розроблено Р. Дворкіним як основа 
критики юридичного позитивізму Г.-Л.-А. 
Харта, викладена в статті «Чи є право сис-
темою правил?» (1967), включена як розділ 
2 до монографії «Серйозний погляд на пра-
ва» (1978). Зазначені терміни визначаються 
та розрізняються в їх співвідношенні та роз-
межуванні. Як відзначав автор, ним викори-
стовується «термін «принцип» у загальному 
сенсі, для позначення цілого набору норм, 
що не є правилами». Розрізняючи «принци-
пи» і «політики» (policy), «політикою» він 
називав «нор- му, що визначає ціль, якої 
треба досягти; зазвичай це поліпшення в пе-
вній економічній, політичній або соціальній 
характеристиці суспільства (хоча деякі цілі 
негативні в тому розумінні, що передбача-
ють захист деяких існуючих характеристик 
від несприятливих змін)». «Принцип» ви-
значався як «норма, якої слід додержувати 
не тому, що вона наблизить або гарантува-
тиме виникнення бажаної економічної, полі-
тичної чи соціальної ситуації, а тому, що во-

на є вимогою справедливості, чесності чи 
якогось іншого морального виміру». Саме 
принцип (а не норма) визначається як пріо-
ритетний критерій прийняття «правильного 
рішення» в «складних справах», зокрема у 
випадках відсутності прецеденту, колізії но-
рми права.  

� Присяга – урочиста клятва чи обіцянка осо-
би (та відповідні до цього акти) виконувати 
певні обов’язки, що випливають із статусу, 
якого вона набула, або обов’язки за змістом 
цієї клятви чи обіцянки. Присяга судді за-
звичай належить до інституту конституцій-
ного права, зважаючи на значущість статусу 
судді, визначений конституційними норма-
ми. Зазвичай щодо суддів процедура перед-
бачається в спеціалізованих законах. Пору-
шення присяги може служити однією з під-
став припинення повноважень судді. Так, 
наприклад, в Україні суддя складає присягу 
такого змісту: «Я, (ім'я та прізвище), всту-
паючи на посаду судді, урочисто присягаю 
об'єктивно, безсторонньо, неупереджено, не-
залежно та справедливо здійснювати право-
суддя, підкоряючись лише закону та керую-
чись принципом верховенства права, чесно і 
сумлінно виконувати обов'язки судді, до-
тримуватися морально-етичних принципів 
поведінки судді, не вчиняти дій, що поро-
чать звання судді та принижують авторитет 
судової влади» (ч. 1 ст. 55 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» (2010). Для 
порівняння: «Урочисто присягаю чесно і 
сумлінно виконувати обов'язки судді, здійс-
нювати правосуддя, підкоряючись тільки за-
кону, бути об'єктивним і справедливим» (ч. 
2 ст. 10 Закону України «Про статус суддів» 
(1992, нечинний). Суддя Конституційного 
Суду України складає присягу такого змісту: 
«Урочисто присягаю чесно і сумлінно вико-
нувати високі обов'язки судді Конституцій-
ного Суду України, забезпечувати верховен-
ство Конституції України, захищати консти-
туційний лад держави, конституційні права 
та свободи людини і громадянина» (ч. 2 ст. 
17 Закону України «Про Конституційний 
Суд України» (2010). 

� Присяжні – особи (зазвичай громадяни), які 
у визначених випадках, забезпечуючи без-
посередню участь народу в здійсненні пра-
восуддя, залучаються для його здійснення в 
формі суду присяжних. 

� Процесуальне право – форма реалізації 
норм матеріального права, що зазвичай ви-
значається як сукупність правових норм, які 
регулюють процедуру реалізації матеріаль-
них норм. Інколи норми процесуального 
права кодифікуються у галузевих кодексах, 
які відрізняються від кодексів матеріального 
права. 

� Самосуд – явище, яке відображає розмежу-
вання понять правосуддя та судочинство. 
Самосуд за формою не є правосуддям, оскі-
льки не передбачає форми судового здійс-
нення, встановленої чи санкціонованої дер-
жавою. Якщо правосуддя зазвичай здійсню-
ється винятково державними судами, то са-
мосуд – приватними особами. У цьому ро-
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зумінні самосуд постає як вчинення розпра-
ви над особою без належних на те правових 
підстав і в позасудовому порядку. Самосуд 
за змістом може претендувати на ознаки 
правосуддя – зважаючи на аналогію мети 
(наприклад, відновлення прав, компенсація 
нездатності чи неефективності державних 
судів у здійсненні правосуддя). Ще одним 
ключовим елементом аналізу самосуду є за-
лежність його оцінки від праворозуміння 
(домінування легізму, як правило, означати-
ме визнання самосуду поза правовим яви-
щем, тоді як природно-правове чи соціологі-
чне праворозуміння може сприяти визнанню 
самосуду правовим і навіть правомірним чи 
легітимним явищем). 

� Складні справи (з англ. hard cases) – понят-
тя, яким у філософсько-правовому дискурсі, 
а також інколи в практичній судовій діяль-
ності позначають особливу категорію справ, 
що вирізняється неможливістю «простого 
рішення», натомість, можливістю різних під-
ходів до їх вирішення, що потребує вироб-
лення критеріїв для прийняття судового рі-
шення. Протиставляються «простим спра-
вам». Складні справи виникають, наприклад, 
у випадках, коли не існує норми права для 
вирішення правового питання (ухвалення 
рішення), відтак на суд покладається місія 
прецеденту. За Р. Дворкіним, підстава вирі-
шення складних справ – принципи, а не 
правові норми чи політики.  

� Смисл (смисли) правосуддя – це особли-
вий зміст, який відображає сутність (сутнос-
ті) явища дійсності, позначуваного терміном 
«правосуддя». Вирізняють різні смисли пра-
восуддя (в цьому дослідженні, наприклад): 
«владний смисл» (правосуддя як форма 
здійснення судової влади); «правореаліза-
ційний смисл» (правосуддя як судове здійс-
нення права); «правозахисний смисл» (пра-
восуддя як судовий захист); «резолютивний 
смисл» (або «вирішальний смисл») (право-
суддя як судове вирішення конфлікту); «ба-
лансуючий смисл» (правосуддя як судове 
балансування); «антропологічний смисл» 
(правосуддя як судова антропологія); інші 
смисли правосуддя (ідеологічний, телеоло-
гічний, виховний, відповідальний, економі-
чний).  

� Справедливість – філософська, соціально-
етична та морально-правова категорія, один 
із основних принципів права (звідси розу-
міння права як мистецтва добра та справед-
ливості). Розрізняють три основні різновиди 
справедливості: 1) зрівняльну, що передба-
чає досягнення максимальної рівності прав і 
можливостей; 2) розподільчу, яка спрямова-
на на подолання диспропорцій у розподілі 
матеріальних і духовних благ, виходячи з 
природно-правової рівності людей, але з 
урахуванням заслуг конкретної людини пе-
ред суспільством; 3) відплатну, що поширю-
ється на сферу покарань за правопорушення 
і злочини. Справедливість – один із найваж-
ливіших принципів у правозастосувальній, 
зокрема судовій, діяльності. Латинською 
мовою поняття справедливість позначалося 
терміном justitia (юстиція). У кримінально-

му процесі означає обов’язок відповідних 
органів встановити об’єктивну істину у 
справі, забезпечити законні права та інтере-
си учасників кримінального процесу. В пра-
восудді справедливість постає як смисл, ме-
та (добитися справедливості – значить здій-
снити правосуддя) і критерій змісту судо-
чинства як форми здійснення правосуддя 
(звідси справедливий судовий розгляд (про-
цес), правосуддя як справедливе судочинст-
во.   

� Субсумція (нім. Subsumtion з латин. sum – 
під, sumere – взяти) – термін, яким, зокрема 
в теорії та практиці права, позначають по-
няття процесу правозастосування як зістав-
лення (підпорядкування (нім. Ünterordnung) 
правових норм і обставин (фактів). Субсум-
ція розвинулася в німецькій теорії права. 
Вважається «латентним поняттям сучасної 
вітчизняної теорії та догми права» (В. В. 
Трутень), асоціюється з юридичною квалі-
фікацією. В абстрактних категоріях логіки 
означає процес підведення (зіставлення, під-
порядкування) видового поняття родовому, 
окремого – особливому чи загальному. В 
випадку субсумції «знизу» конкретні обста-
вини підпорядковують дії загальної норми, 
тоді як субсумція «згори» передбачає підпо-
рядкування правової норми факту. Один із 
основних способів судового правозастосу-
вання. 

� Суворе тлумачення, суворий конструкти-
візм (strict constructionism) – різновид суд-
дівської філософії права в частині судового 
тлумачення, що передбачає обмежене судо-
ве тлумачення. Поширене в юридичному 
дискурсі США. У широкому розумінні різ-
новид судового консерватизму. Передбачає 
судове правозастосування винятково тексту 
(так, як написано), встановлення змісту яко-
го позначає відсутність подальшої потреби 
осмислення, пошуку підходів до вирішення 
(відсутність потреби робити додаткові ви-
сновки, припущення тощо). Не ототожню-
ється з текстуалізмом чи оригіналізмом, 
хоча передбачає спільні позиції. Протистав-
ляється судовій філософії «активізму». 

� Суд – це, зазвичай, орган держави для здій-
снення правосуддя. Орган, який становить 
самостійну галузь державної діяльності, 
здійснюючи судочинство відповідно до ви-
мог справедливості й забезпечує ефективне 
поновлення в правах. З позицій філософії 
права лише за умови здійснення правосуддя 
спеціалізований державний орган може вва-
жатися судом. Цивілізована «регулююча 
форма конфлікту» (П. Рікер). «Суд» інколи 
ототожнюють з процесом судочинства («суд 
над», «чинити суд»). Вважається, що суд 
з’явився одночасно із виникненням держави, 
є її неодмінним атрибутом, здійснює свої 
функції від імені держави. Водночас, термін 
«суд» вживається й для позначення недер-
жавних явищ, що мають ознаки суду (церко-
вний суд, товариський суд тощо). «Суд» як 
державне явище протиставляється «самосу-
ду». 
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� Суд права – термін, яким позначають розу-
міння, за яким суд розглядає винятково 
юридичні питання: застосування, тлумачен-
ня права, зокрема правових норм, – на про-
тивагу «суду факту», який розглядає питан-
ня фактів – обставин. Класичним «судом 
права» є конституційний суд, в деяких випа-
дках – верховний суд; кожен суд є судом 
права в частині правозастосування. 

� Суд присяжних – форма здійснення право-
суддя за участю визначених за спеціальною 
процедурою представників народу, суд, 
утворений у складі одного або кількох про-
фесійних суддів та лави присяжних засіда-
телів (журі), які оцінюють факти у нарадчій 
кімнаті без участі професійного судді та ви-
носять вердикт щодо винності обвинуваче-
ного (підсудного) в кримінальній справі або 
відповідача у цивільній справі. 

� Суд факту – термін, яким позначають розу-
міння, за яким суд розглядає винятково пи-
тання фактів – обставин справи. Класичним 
«судом факту» є суд присяжних.  

� Суд як інститут громадянського суспільс-
тва – концепція, розвинута як суміжна чи 
альтернативна концепція належності суду як 
інституту державі. Так, у філософії права Г.-
В.-Ф. Гегеля суд розглядається не як (чи не 
лише як) інститут держави, а як інститут 
громадянського суспільства. Людина, гро-
мадянин стає невід’ємною частиною здійс-
нення правосуддя в громадянському суспі-
льстві через суд присяжних (інакше: право-
суддя – це «зовнішня доля»). Судді розгля-
даються не як (чи не лише як) державні слу-
жбовці з особливим статусом, а як (чи також 
і як) представники громадського суспільст-
ва. 

� Суддівська філософія – елемент системи 
судової філософії, чинник філософії право-
суддя, що позначає певний особистісний 
світогляд та професійну правосвідомість су-
дді. Може розрізнятися за різними критерія-
ми: (1) за типом праворозуміння: наприклад, 
законник (легіст – прихильник легізму), юс-
натураліст (прихильник теорії природного 
права); (2) підходами до тлумачення: напри-
клад, у США «пасивіст» – прихильник паси-
візму вирізняється пасивним ставленням до 
вирішення питання конституційності, яке, на 
думку судді, повинен вирішити не суд, а за-
конодавець; «активіст» – суддя, чинником 
судового рішення якого є власні погляди, 
зокрема й світогляд, політичні уподобання, 
радше ніж «буква закону»; «конвенціона-
ліст», «консерватор» – суддя, який дотриму-
ється традиційних уявлень, поміркованих 
поглядів, строго дотримується букви закону, 
відповідно до початкових намірів тощо; (3) 
процесуальними підходами до судового рі-
шення: суддя, який суворо дотримується за-
кону; суддя-правотворець (lawmaker), суддя-
посередник (mediator), владний (авторитар-
ний) суддя (authoritative decision maker), су-
ддя-процесуаліст тощо (proceduralist). Віді-
грає істотну роль при прийнятті судових рі-
шень. Тому, зокрема в США, є істотним 

чинником, що розглядається при призначен-
ні особи на посаду судді.  

� Суддівське право – право, що створюється 
суддями в результаті судової діяльності. На 
відміну від судового права термін «суддів-
ське право» вказує на суб’єкта та водночас 
творця відповідного права – суддю. В США 
позначається терміном judge-made law. По-
няття, зміст якого розглядається як частина 
«права юристів» (das Juristenrecht), серед 
інших типів права (державне право (das 
staatliche Recht) та соціальне право (das 
gesellschaftliche Recht) (Є. Ерліх). 

� Суддівське самобмеження – принцип і на-
слідок діяльності судді щодо використання 
суддівського розсуду в питаннях права та 
факту, зокрема в правозастосуванні, за яким 
суддя самостійно обмежується відповідно до 
обґрунтованих філософсько-правових, ін-
ших теоретичних чи практичних положень. 
Цей принцип може ґрунтуватися на поло-
женнях доктрини «поділу влади» (завдання 
судді бути суб’єктом здійснення судової 
влади, а не законодавчої – тобто творити 
право), доктрини «політичного питання» (в 
Україні – концепція «політичної доцільнос-
ті», для цілей самообмеження суддів Кон-
ституційного Суду України); таких видах 
тлумачення, як суддівський мінімалізм, 
оригіналізм, текстуалізм тощо. Відсут-
ність суддівського самообмеження може 
призвести до зловживань, «суддівської сва-
волі» тощо.  

� Суддівський розсуд – межі свободи судді в 
судовому вирішенні; спосіб реалізації судо-
вої влади суддею; принципове положення в 
здійсненні правосуддя, що визначає межі 
повноважень судді у вирішенні питань і 
справ у судочинстві. Межі суддівського роз-
суду визначаються як внутрішні (погляди, 
переконання тощо) та/чи зовнішні (напри-
клад, передбачені нормативно-правовими 
актами) обмеження свободи судді в прийн-
ятті судових рішень. Як тотожні вживаються 
поняття «суддівська дискреція»; «судовий 
розсуд» (щодо останнього інколи наголошу-
ється що суб’єктом розсуду є суддя, тому 
термін «суддівський розсуд» є коректні-
шим). 

� Суддя – особа, яка відповідно до встановле-
них, зазвичай державою, засад, порядку і 
повноважень, займає, внаслідок обрання чи 
призначення, суддівську посаду та здійснює 
судочинство в одному з судів. Інколи (як в 
Україні) розрізняють професійних та інших 
суддів; до останніх також належать народні 
засідателі чи присяжні.  

� Суддя Геркулес (за іменем міфологічного 
героя) – метафора, введена американським 
філософом права Р. Дворкіним, що позначає 
ідеального суддю. Як дуже мудрий, досте-
менно обізнаний та з повним багажем пра-
вових знань і джерел, достатньою кількістю 
часу та ресурсів, суддя Геркулес знаходить і 
приймає «правильне рішення». Суддя, щоб 
прийняти таке рішення, повинен, з-поміж 
тенет права, виробити теорію для «правиль-
ного рішення» в конкретному випадку 
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(справі), що найкраще «підходить та випра-
вдовує» «право загалом» (право як ціліс-
ність, інтегральність, мовою оригіналу law 
as intergrity відповідно до концепції права Р. 
Дворкіна). На думку Р. Дворкіна, компетен-
тні юристи (зокрема, які беруть участь у 
здійсненні правосуддя, судовому процесі) 
часто розходяться в думках щодо рішення в 
конкретній справі; це тому, що вони самі 
перебувають у пошуку «правильної відпові-
ді», на яку дасть відповідь суддя Геркулес. 
Критика концепції «судді Геркулеса»: оскі-
льки суддя всемогутній, зокрема й у вироб-
ленні варіантів рішень, його діяльність буде 
нескінченою, він не зможе прийти до «пра-
вильного рішення». Метафора «судді Герку-
леса» Р. Дворкіна порівнюється та співвід-
носиться з «вуаллю невідання» Д. Ролза та 
«ідеальною мовною ситуацією» Ю. Хабер-
маса: вони пропонують ідеалізований метод 
(спосіб) прийняття рішення відповідно до 
певних нормативних положень, проте у ви-
падку моделі Д. Ролза йдеться про із «чисто 
ідеального» до практичного. Див. також: 
Антропологічне перехрестя (хрест) рі-
шення. 

� Судівництво – термін, синонім терміна су-
дочинство, що традиційно використовував-
ся в Україні на початку ХХ ст. Використано 
в назві міністерства урядів України за часів 
Гетьманату, ЗУНР (1918). На сучасному 
етапі використовується зрідка.  

� Судова антропологія – 1) напрямок філо-
софсько-правової думки, предметом якої є 
осмислення судової проблематики з позицій 
антропології права; 2) спеціалізована при-
кладна галузь фізичної антропології, пред-
метом якої є медико-правове розслідування 
смерті. Зводиться до надання експертизи, 
«коли рештки тіла знайдено відносно пізно 
після смерті» («оперативна експертиза» на-
дається судовими експертами – патологоа-
натомами). 

� Судова аристократія – режим здійснення 
судової влади, який проводиться суддями, 
чий статус носить ознаки аристократизму. 
Аристократизм судді вбачається в його чис-
ленних привілеях (довічне (чи безстрокове) 
перебування на посаді, недоторканність, ви-
сокий рівень фінансових гарантій і соціаль-
ного забезпечення). З одного боку, ці приві-
леї покликані забезпечити незалежність суд-
дів, з іншого, можуть слугувати передумо-
вою відчуження суддів від народу. Розгляда-
ється поряд із такими типами режимів здій-
снення судової влади, як судова демокра-
тія, судова олігархія. 

� Судова влада – поняття, яке в межах докт-
рини поділу влади позначає одну з гілок 
державної влади, основне завдання якої – 
здійснення правосуддя. Правосуддя постає 
як форма реалізації судової влади. Судова 
влада як самостійна державна влада за ре-
жимом (способом організації та здійснення 
влади певними методами) може поставати, 
з-поміж іншого, як судова демократія, су-
дова аристократія, судова олігархія.  

� Судова герменевтика – (1) напрямок юри-
дичної герменевтики; (2) методологія у здій-
сненні правосуддя, що передбачає «суд фа-
кту» (встановлення істини як дійсних об-
ставин справи) та «суд права» (встановлення 
права та його застосування), що супрово-
джуються процесами тлумачення (зокрема 
судового тлумачення), які є предметом роз-
гляду герменевтики.  

� Судова демократія – режим здійснення су-
дової влади, за якого народ бере участь у 
ньому безпосередньо або опосередковано 
(зокрема, у таких процесах, як, наприклад, 
вибори суддів, «народний контроль» над су-
дами, анулювання присяжними закону). 
Розглядається поряд із такими типами ре-
жимів здійснення судової влади, як судова 
аристократія, судова олігархія. 

� Судова логіка – (1) спеціальна частина 
юридичної логіки, предметом якої є судове 
обґрунтування, зокрема судове доказування, 
аргументування; (2) резон, смисл, за яким 
діяв суд, як у вислові: яка тут «судова логі-
ка». Технологічна складова в процесі здійс-
нення правосуддя. Структурно можна розрі-
зняти судову логіку адвоката, судді, проку-
рора (адвокатську судову логіку і т.д.) тощо. 
Проблемним є питання про розмежування 
судової логіки та судової герменевтики. 

� Судова олігархія – тип режиму судової 
влади, який здійснюється суддями як окре-
мою групою, що діє у власних інтересах. Як 
наслідок, може виникати напруження між 
різними «гілками влади» не лише щодо того, 
хто є джерелом влади – народ чи судді, але й 
щодо того, чиї інтереси представляють і по-
винні представляти судді. Оскільки судді не 
підзвітні нікому та підкоряються лише зако-
ну, то виникає питання про те, чи можуть 
вони вважатися повноцінними безпосеред-
німи представниками народу, здатними 
представляти всі його інтереси, а не лише ті, 
які опосередковано представлені в законі. 
Розглядається поряд із такими типами ре-
жимів здійснення судової влади, як судова 
демократія, судова аристократія. 

� Судова політика – прикладна філософія 
правосуддя, спрямована на забезпечення 
здійснення правосуддя на практиці. В широ-
кому розумінні – політика, пов’язана з судо-
вою діяльністю; у вузькому – (зазвичай) 
державна політика, складова частина право-
вої політики в судовій сфері, спрямована на 
досягнення встановленої мети та відповід-
них завдань. Метою державної судової полі-
тики може визначатися забезпечення такого 
режиму здійснення судової влади, за якого 
здійснюється правосуддя. Практична діяль-
ність судової політики здійснюється вповно-
важеними державними органами. Теоретич-
ні засади судової політики – доробок філо-
софії правосуддя. Має різні види та форми 
виявлення. Яскраво виявляється при прове-
денні судової реформи. Ефективність судо-
вої політики забезпечується втіленням від-
повідних принципів, системною діяльністю. 
Історично термін використовувався, відо-
бражався в назвах державних установ. У 
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1935–1937 роках діяв Український інститут 
судової політики НКЮ УСРР – наукова 
установа Народного комісаріату юстиції 
УСРР, яка мала на меті виявлення та ви-
вчення характерних особливостей злочинно-
сті в УСРР і сприяння діяльності органів юс-
тиції (функціонувала у складі чотирьох сек-
цій: кримінальної політики; кримінального 
процесу і техніки розслідування; господар-
ського права; цивільного права). 

� Судова правотворчість – різновид право-
творчості, яка здійснюється судами, одним 
із результатів діяльності якої є суддівське 
право. 

� Судова промова – спосіб усної судової ко-
мунікації; усна частина судового розгляду 
справи як судового процесу, в якому його 
учасники висловлюють свої міркування з 
питань, що вирішуються судом, і які 
пов’язані з встановленням обставин та їх 
юридичною оцінкою з метою судового ви-
рішення істотних судових питань (зокрема 
ухвалення судового рішення). Регламенту-
ється процесуальним правом, судовим ети-
кетом. Передбачає різні форми (простий ви-
ступ, репліки, судові дебати як найбільш на-
сичена форма). В промові використовуються 
різні способи аргументації, метафори, порі-
вняння, інші експресивні мовні засоби. 

� Судова психологія – галузь юридичної пси-
хології, система чи сукупність відповідних 
знань, сформованих на перехресті права та 
психології в сфері судочинства. Вивчає, з-
поміж іншого, закономірності судової та до-
судової діяльності – психологічні аспекти 
розслідування, судового розгляду та попере-
дження злочинів. Серед завдань судової 
психології – з’ясування властивостей особи-
стості, які обумовлюють успішну професій-
ну діяльність судово-слідчих працівників, 
їхнє формування. Також розглядаються пи-
тання оптимальних прийомів взаємодії юри-
стів з іншими учасниками здійснення право-
суддя. Крім того, розглядається як «сукуп-
ність науково-психологічних знань, спрямо-
ваних на висвітлення, постановку й експе-
риментальну перевірку процесуальних пси-
хологічних проблем» (проф. Брусиловсь-
кий). Дисципліна в процесі формування. 

� Судова реформа – вид правової реформи 
(як кардинальне перетворення, як правило, 
форми та змісту правових інститутів і відно-
син без порушення їхніх принципових за-
сад), спрямований на вдосконалення судової 
системи, зокрема судоустрою та судочин-
ства, з метою вдосконалення форм реаліза-
ції судової влади для здійснення правосуддя. 
Історично щодо України відомі такі, як Су-
дова реформа в Лівобережній Україні 1760-
1763 років, Судова реформа 1864 року, Ад-
міністративно-судова реформа 1889 року, 
Судова реформа в УСРР 1922 року; Судово-
правова реформа в Україні (1992-, включно з 
«Малою судовою реформою» 2001 року).  

� Судова система – складова правової систе-
ми держави, що визначає порядок організа-
ції та діяльності органів судової влади і за-
сади здійснення правосуддя; охоплює два 

основні компоненти – судоустрій і судочин-
ство.  

� Судова справа – справа, що розглядається у 
судах суддею одноособово, колегією суддів 
чи судом присяжних у порядку, встановле-
ному процесуальним законом. Судові спра-
ви класифікуються за видами судочинства. 
Розгляд і вирішення справ становить зміст 
судочинства як форми правосуддя. Вирі-
шення справи завершується судовим рішен-
ням, яке після набуття законної сили є 
обов’язковим для виконання. 

� Судова стриманість (judicial restraint) – 
теорія судового тлумачення як суддівська 
філософія права, що передбачає обмеженість 
суддів у здійсненні судової влади. Поширена 
в США як теорія конституційного тлума-
чення. Основа – положення про те, що судді 
повинні стримуватися від скасування зако-
нів, якщо ті не є «явно неконституційними». 
Суддя, прихильник такого тлумачення, ар-
гументуватиме пріоритетність законодавчої 
влади у визначенні «що є право», застосову-
ватиме попередні судові прецеденти, від-
стоюючи принцип stare decisis. Протистав-
ляється «судовому активізму». 

� Судова філософія, судова філософія права 
– (1) у вузькому розумінні: сукупність ідей 
та переконань, які передбачають, як суддя 
вирішуватиме справи. Термін набув поши-
рення у США в зв’язку з науковою та полі-
тико-правовою дискусією про призначення 
та вибори суддів. (2) Структурно складаєть-
ся із філософії судді (особистісний світо-
гляд, який може включати й професійний) та 
суддівської філософії (професійні світогляд, 
підходи), філософії інших учасників, задія-
них у здійсненні правосуддя. Може розріз-
нятися за ідеологією в зв’язку зі способами 
судового тлумачення. Розрізняють три види 
судової філософії судді (суддівської філосо-
фії): консерватор (схильний до судового те-
кстуалізму); ліберал (схильний до модерні-
зації правових норм, судової правотворчос-
ті); поміркований (анг. judicial moderate) – 
схильний до посередньої позиції між консе-
рватором і лібералом. 

� Судове право – (1) назва-синонім «загаль-
ного права» в країнах англосаксонської пра-
вової системи, зважаючи на те, що воно 
сформоване судовою практикою на основі 
судових прецедентів, а суд виконує не лише 
функцію вирішення правових спорів (справ), 
але й правотворчості; (2) сукупність право-
вих норм, які регламентують судоустрій та 
судочинство; (3) наукова концепція (зокре-
ма, часів судової реформи в царській Росії 
1864 року (І. В. Михайловський, І. Я. Фой-
ницький, В. О. Рязановський), а з середини 
30-х років ХХ ст. – в СРСР (М. М. Полянсь-
кий, М. С. Строгович, А. Л. Ривлін та інші). 

� Судове релігієзнавство – напрямок сучас-
ної думки, що дисциплінарно розвивається 
на перетині релігієзнавства та правознавст-
ва. Осмислює проблеми, що стосуються спі-
вдії права та релігії, зокрема релігійну про-
філактику злочинності, злочини на релігій-
ному ґрунті, «сектантство», релігійні пере-
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слідування тощо. Проблематика викладаєть-
ся на основі різноманітних підходів до ви-
вчення релігії (кримінологічний, криміналіс-
тичний). У Росії в 1998 році вийшов друком 
посібник «Судебное религиоведение» (Ю. В. 
Тихонравов). 

� Судове рішення – (1) у широкому значенні 
це акт судового розгляду справи будь-якого 
виду провадження. Зазвичай ухвалюються 
судами іменем держави і є обов’язковими до 
виконання на всій її території. (2) У вузько-
му значенні – рішення суду як акт правосуд-
дя у певних видах судочинства (наприклад, 
конституційне, цивільне). Розрізняють: (1) 
залежно від обсягу вирішуваних питань: за-
вершальні (основні) (вирішують усі правові 
вимоги, передані на розгляд суду) та додат-
кові (вирішують окремі правові питання); (2) 
залежно від способу вирішення правових 
вимог: альтернативні (встановлюють два 
можливі, точно визначені способи реалізації 
рішення, передбачені нормами матеріально-
го права); факультативні (відповідач зо-
бов’язується до виконання певних дій, а в 
разі неможливості їх учинення одночасно 
визначається інший спосіб це зробити). Рі-
шення має бути викладене письмово, а за 
змістом – відповідати встановленим у законі 
вимогам. При колегіальному розгляді справ 
суддя, не згодний з рішенням більшості, 
може письмово викласти окрему думку. Рі-
шення може бути оскаржене, за винятком 
остаточних рішень, відповідно визначених 
законом. Судове рішення повинно бути об-
ґрунтованим і законним. Судове рішення 
набуває законної сили – має силу закону. 
Судове рішення, що набрало законної сили, 
є обов’язковим. У теорії та філософії право-
суддя ключовими для прийняття рішення є 
судові питання та їх вирішення (наприклад, 
питання права, факту і політичної морально-
сті та відданості). Вирішальним у процесі 
прийняття рішення також можуть бути його 
чинники (фактори). Наприклад, Є. Ерліх ви-
різняв три істотні чинники впливу на прийн-
яття судових рішень у здійсненні правосуд-
дя. Перший – ціннісні судження у судовій 
інтерпретації (наявність нормативного при-
пущення про необхідність «правильного» 
рішення); другий – соціально-історичний 
контекст справи (кожна справа розгляда-
ється з огляду на її історико-соціальний кон-
текст); третій – «особистість судді» (істот-
ний чинник реалізації волі судді, будь-якого, 
й зокрема «вільного правосуддя»). При цьо-
му воля, свобода судді, за Ерліхом, не є 
суб’єктивним інтуїтивізмом, а є «консерва-
тивною свободою відповідального ставлен-
ня до правового розвитку», турботою судді 
про належність своєї особистості.  

� Судове слідство – основна частина судово-
го розгляду справи, мета якої – дослідження 
судом за участю сторін обставин справи. 
Відповідає поняттю «суд факту». За крите-
рієм ролі суду (судді) в судовому слідстві 
вирізняють дві моделі, умовно: французьку 
та англійську. Перша передбачає активну 
участь суду в дослідженні обставин справи, 
доказів сторін, друга – пасивну, в якій за-

вдання суду – забезпечення дотримання 
процедури, за якої дослідження обставин і 
доказів здійснюється сторонами. В Україні 
діє перша модель: судове слідство зазвичай 
розпочинається із читання обвинувального 
висновку прокурором, роз’яснення підсуд-
ному суті обвинувачення та визначення об-
сягу і порядку дослідження доказів. Визна-
ється, що в деяких країнах у певному розу-
мінні судове слідство здійснюється й так 
званими «слідчими суддями», як у Франції, 
Італії, Іспанії. Так, у Франції судовим слід-
чим є магістрат у суді вищої інстанції, за-
вданням якого є з’ясувати в рамках криміна-
льного розслідування, наявність обґрунтова-
них обвинувачень, достатніх для судового 
переслідування. Роль зазначеного інституту 
дискутується, піддається реформуванню на 
даному етапі, зважаючи на те, що з одного 
боку він виконує позитивну функцію попе-
редження та розслідування «політичної зло-
чинності», а з іншого розглядається як та-
кий, чиї повноваження не відповідають по-
ділу функцій між слідством і судом, можуть 
слугувати зловживанням (сваволя). 

� Судове тлумачення – спосіб правопошуку 
для судового правозастосування. У правовій 
теорії та конституціоналізмі США розрізня-
ють interpretation (інтерпретація, тлумачен-
ня) та construction (буквально: «конструю-
вання»). Якщо interpretation означає «діяль-
ність із визначення лінгвістичного значення 
чи семантичного змісту правового тексту», 
то construction – «діяльність із перекладу 
семантичного змісту правового тексту на 
юридичні правила». Відтак інтерпретується 
значення тексту, а конструюються юридичні 
правила для застосування тексту до конкре-
тних фактичних ситуацій (Л. Солам). Зазна-
чене розмежування має практичним наслід-
ком розвиток різних теорій тлумачення, зок-
рема конституційного тлумачення в США на 
базі «конструктивізму». Судове тлумачення 
найширше застосовується для цілей тлума-
чення конституції, законодавства у «суді 
права»: конституційному, вищому – апеля-
ційному, касаційному тощо. Виокремлюють 
такі види тлумачення, як судовий активізм 
(характеризується судовою нормотворчістю) 
на противагу судовій летаргії (judicial 
lethargy), а також «судовому стриманню» 
(обмеженню) (judicial restraint) посеред них. 
Поширене в США, де в процесі тлумачення 
Конституції вироблені різні теорії судового 
тлумачення: текстуалізм, оригіналізм, су-
воре тлумачення (strict constructionism), 
функціоналізм, доктриналізм, девелопмен-
талізм (developmentalism), контекстуалізм 
(історичний чи фактичний), структуралізм; 
поєднання цих теорій. Так, наприклад, одні 
тлумачать конституцію, керуючись уявлен-
ням про те, що вона – це «жива конститу-
ція», тоді як інші тлумачать її, як «моральну 
конституцію».  

� Судовий активізм – критичний термін, що 
використовується у судово-прецедентній 
правовій системі для позначення судових 
рішень чи суддів (судовий активіст), що ха-
рактеризуються впливом власного тлума-
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чення, яке надає суд тому, що позначається 
як «право», на противагу тому, що вважало-
ся б правом із позиції стороннього, неупере-
дженого оглядача. Вважається, що судді, 
прихильники судового активізму – «судді 
активісти», - прагнуть прийняти законодав-
ство через судові рішення, таким чином під-
міняючи собою законодавця. Вважається, 
що термін увів в обіг американський прав-
ник Артур Шлезінгер (Schlesinger) у статті 
«The Supreme Court: 1947» для позначення 
підходу окремих суддів ВС США. Дослід-
ник Бредні Кенон (Canon) виокремлює такі 
риси (виміри) судового активізму, як: (1) 
меджоритаріанізм (majoritarianism) – сту-
пінь, до якого суддя в судовому порядку ви-
знає неправомірними політичні положення, 
прийняті через демократичні процедури; (2) 
інтерпретаційна послідовність (interpretive 
stability) – ступінь зміни попередніх судових 
рішень, доктрин, способів тлумачення ін-
шими (новими); (3) інтерпретаційна відда-
ність (interpretive fidelity) – ступінь тлума-
чення конституційних положень усупереч 
чітким намірам нормотворців чи змісту мо-
ви, використаних у правових положеннях; 
(4) сутнісна/демократична процедура 
(substance / democratic process) – ступінь, до 
якого судові рішення виробляють незалежні 
політичні позиції – на противагу діяльності 
із збереження демократичної політичної 
процедури; (5) специфічність політики 
(specificity policy) – ступінь, до якого судове 
рішення саме встановлює політичне поло-
ження на противагу тому, аби залишити це 
на розсуд інших установ; (6) наявність аль-
тернативного політичного діяча (availability 
of an alternate policymaker) – ступінь, до яко-
го судове рішення замінює або порушує се-
рйозні питання інших урядових установ. 
Судовий активізм протиставляється судовій 
стриманості (обмеженню) (judicial 
restraint) як судовій філософії права. 

� Судовий девелопменталізм 
(developmentalism, анг. develop – розвивати) 
– підхід до тлумачення, вироблений в кон-
ституційному праві США, що ґрунтується на 
доктриналізмі, який визнає можливість і 
значення часткової доповнюваності за до-
помогою суддівського права (доктрини, ви-
робленої суддями) та водночас розширює 
сферу тлумачення, включаючи в неї шир-
ший масив історичних подій, як-от неофі-
ційну практику, звичаї, політичну культуру. 
Судді-девелопменталісти відхиляють понят-
тя «конституція в статиці» та «моральна 
конституція», натомість зосереджуючись на 
тлумаченні того, «як розвивався смисл». 
Прикладом цього є тлумачення, за яким 
Конституція має розглядатися у світлі «мін-
ливих норм пристойності, що відзначають 
поступ суспільства, що розвивається» (голо-
ва ВС США Ерл Уоррен). Відтак, прихиль-
ники підходу розвивають теорію «живої 
конституції», що ґрунтується на положеннях 
про те, що конституція є, певною мірою, ди-
намічною. Звідси й критика підходу: докт-
риналізм не просуває мету стабільності, 
адже сам покладається на легітимність так 

званих «конституційних змін», що відбува-
ються не лише в проекції «минуле – сього-
дення», але й «сьогодення – майбутнє», при 
цьому майбутнє невідоме. Відтак і критика: 
підхід зумовлює те, що конституція «нічого 
не значить», оскільки вона може значити 
«будь-що». 

� Судовий доктриналізм – підхід до тлума-
чення, вироблений у конституційному праві 
США, що ґрунтується на пошуку та узагаль-
ненні попередніх тлумачень Конституції, 
зважаючи на їх зв'язок із конкретними про-
блемами, задля вирішення поточної пробле-
ми стосовно питання, що виникає. Віддає 
центральне місце принципу stare decisis, 
прагнучи розширити застосування попере-
дніх рішень та їх розуміння у нових справах 
та питаннях. Сприяє збереженню та утвер-
дженню загального права. Як метод викори-
стовується у викладанні конституційного 
права в юридичних навчальних закладах 
США (школах права), коли посібники укла-
даються тематично з поданням викладу 
справ. Критика підходу зумовлена його спе-
цифікою. Так, текстуалізм наголошує: увага 
доктриналіста відволікається від самої Кон-
ституції, акцентується на коментарі до текс-
ту («Остаточним критерієм конституційнос-
ті є сама Конституція, а не те, що ми вже го-
ворили про неї», суддя ВС США Фелікс 
Франкфуртер). Доктриналізм також умож-
ливлює розширення суддівського розсуду.  

� Судовий контроль, або судовий перегляд 
(англ. judicial review) – 1) конституційна до-
ктрина в США, започаткована рішенням ВС 
США в справі Marbury v. Madison (1803), за 
якою судова система уповноважена визнава-
ти неконституційними акти законодавчої та 
виконавчої влади; в принципі визначати «що 
є правом» (what is law); 2) процес реалізації 
повноважень судового перегляду. Доктрина 
істотно вплинула на статус судової влади, 
соціальне значення і престиж юридичної 
професії, зокрема судді, в США. 

� Судовий мінімалізм – підхід до тлумачен-
ня, філософія тлумачення у конституційно-
му праві США, заснована на політично по-
міркованому підході. Передбачає наголос на 
дотриманні судових прецедентів і stare 
decisis, допускає мінімальні зміни в консти-
туційному праві шляхом тлумачення, заради 
забезпечення стабільності основного закону. 
Поширена в США як теорія конституційного 
тлумачення. Асоціюється з теорією судової 
стриманості. Автор і прихильник терміна 
Кес Санштайн (Sunstein) розглядає його як 
поміркований спосіб – на противагу «край-
ностям»: оригіналізму та судовому активіз-
му. Протиставляється оригіналізму, тлума-
чення якого призводить до заперечення су-
часного устрою на користь нині застарілого 
– часу засновників Конституції. Цього по-
гляду можуть дотримуватися судді, прихи-
льники судового консерватизму, які можуть 
ухвалювати судові рішення, що суперечать 
сучасними прецедентам. Мінімалізм крити-
кує традиційний ліберальний судовий акти-
візм, як занадто експансіоністський та такий, 
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що поступається прецедентом заради досяг-
нення ліберальних політичних цілей. 

� Судовий оригіналізм (originalism) – різно-
вид формалістичної теорії права в сфері пра-
восуддя; принцип конституційного тлума-
чення, поширений у контексті тлумачення 
Конституції США, що передбачає з'ясування 
первісного (оригінального) змісту або намі-
ру, а не, натомість, нав’язування нового 
тлумачення, відмінне від початкового намі-
ру. Основа – ідея суду як утверджувача за-
кону, а не, натомість, правотворця (законо-
творця), що передбачає творення, зміну чи 
скасування закону – компетенція законодав-
чої влади. Співвідноситься з судовим текс-
туалізмом. 

� Судовий прецедент – джерело права, що 
має істотне або домінуюче значення в 
системах права англосанксонської правової 
сім’ ї (системи); ключове джерело права в 
правових системах «загального права», 
основа (судового) прецедентного права. В 
англосаксонських правових системах 
розглядається як «те, що змащує право як 
механізм, функція якого – сприяння 
справедливості» (Л. Голдштайн). 
Грунтується на доктрині stare decisis, що пе-
редбачає обов’язковість дотримання судово-
го прецедента як судового рішення, норма 
чи принцип якого (ratio decidendi) є 
обов’язковими для всіх наступних аналогіч-
них справ. Виокремлюють дві системи (рів-
ні) судового прецеденту – ієрархічна систе-
ма, в якій суди підпорядковані в судовій си-
стемі й відтак зобов’язані за цим принци-
пом; горизонтальна система передбачає 
обов’язковість судових прецедентів самих 
судів, які їх створили, а також судів одного 
рівня (наприклад, апеляційний – апеляцій-
ний суд). В межах філософії права порушу-
ється питання про обґрунтованість (засади) 
обов’язковості судового прецеденту загалом 
та ієрархічного його застосування зокрема 
(так, наприклад, у США вона визначається 
найвищим органом судової влади, ВС США 
визнає вищу міру обов’язковості надавати 
перевагу судовим прецедентам вищих су-
дів). З позицій праворозуміння, ототожнення 
права та закону (чи законодавства) вважа-
ється однією з проблем впровадження та за-
стосування судового прецеденту, зважаючи 
на визнання джерелом судового права лише 
закону, за яким судове рішення може не ви-
знаватись як джерело права.  

� Судовий процес – (1) в широкому розумінні 
процедура здійснення судочинства; (2) у ву-
зькому розумінні – регламентована проце-
дура розгляду судової справи. Здійснюється 
на засадах певних принципів судочинства.  

� Судовий структуралізм – підхід до судово-
го тлумачення конституції (поширений у 
конституційному дискурсі США), різновид 
суддівської філософії, що ґрунтується на 
розгляді структури органів і повноважень 
відповідно до конституції, як основи для 
прийняття судового рішення. Належить до 
«очевидного» контекстуалізму, протистав-
ляється текстуалізму та суворому конс-

труктивізму, оскільки має на увазі, що кон-
ституція передбачає «структурні ідеї» (на-
приклад, як Конституція США, передбачає 
ідеї структурування державної влади, не пе-
редбачаючи таких ідей чи інститутів, як 
«поділ влади», «стримування та противаги», 
«демократія», «основоположні права» то-
що). Критикується як політичний чи право-
вий, політико-правовий інструмент здійс-
нення певних ідей, начебто передбачених у 
структурі конституції.  

� Судовий юрист – юрист, який професійно 
займається судовою юридичною діяльністю. 
В широкому сенсі охоплює всіх юристів, зо-
крема й суддів – ключових осіб судової дія-
льності, зважаючи на відповідальність при-
йняття судового рішення як реалізації судо-
вої влади. У вузькому розумінні – це адвока-
ти (судові адвокати), державні обвинувачі в 
суді, представники учасників судового про-
цесу, судові експерти (якщо вони юристи). 
Судові юристи займаються вирішенням су-
дових питань. 

� Судові питання – умовний термін, який по-
значає три ключові питання («питання фак-
ту», «питання права», «питання політичної 
моральності чи відданості»), з якими систе-
матично мають справи судді та судові юри-
сти, приймаючи судове рішення. «Питання 
факту» (аналог «суд факту») передбачають 
встановлення обставин (зокрема справи) як 
емпіричних даних. «Питання права» (аналог 
«суд права») передбачають визначення пра-
возастосування – яке право (правовий прин-
цип, норма) і в який спосіб слід застосовува-
ти до питання факту. Питання політичної 
моральності чи відданості передбачають ви-
значення ставлення політичної системи до 
права (політики права) в частині обов’язку 
судді чи судового юриста та що це означає в 
конкретній справі (наприклад, суддя, не за-
суджуючи підсудного до смертної кари за 
наявних підстав, може тим самим виражати 
своє ставлення до політики права; держав-
ний обвинувач, аргументуючи застосування 
більш суворого покарання, може тим самим 
виявляти специфіку ставлення до криміна-
льно-правової політики). «Питання права» 
вирізняються особливим характером «тео-
ретичних розбіжностей», що означає від-
сутність єдино правильного вирішення пев-
ного питання права.  

� Судоустрій – одна з основних складових 
судової системи держави, якою визнача-
ються засади організації та діяльності судів.  

� Судочинство – процесуальна форма здійс-
нення правосуддя. Питання співвідношення 
та розмежування понять правосуддя та су-
дочинство – питання філософії правосуддя. 

� Текстуалізм – формалістична теорія юри-
дичного тлумачення, поширена в судово-
прецедентній правовій системі, за якою за-
кон тлумачиться за звичайним смислом тек-
сту, не зважаючи на нетекстуальні джерела 
наміри законодавця, мету закону, справед-
ливість, правильність закону тощо. Текстуа-
лізм відрізняють та протиставляють кон-
текстуалізму; інтенціоналізму (тлумачення 
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згідно з наміром автора акта); пов’язують із 
оригіналізмом (початковий смисл автора ак-
та), «суворим тлумаченням» (strict 
constructionalism). За Oxford English 
Dictionary, термін «текстуалізм» уперше ви-
користав Марк Паттісонін у 1863 році для 
критики пуританської теології. У 1952 році 
суддя ВС США Роберт Джексон використав 
слово textualism у рішенні ВС США в справі 
Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer. 

� Теоретична розбіжність – характеристика 
розбіжностей (у поглядах), що передбачає 
наявність кількох підходів до вирішення те-
оретичного чи практичного питання. Відріз-
няється від емпіричних питань, які зазвичай 
не є складними для вирішення. Властива 
«питанням права» як елементу судових пи-
тань. Вихідна основа вироблення різних те-
орій прийняття судових рішень. 

� Угода про визнання вини (англ. plea 
bargain) – у кримінальному судочинстві са-
нкціонована законом письмова угода обви-
нувачуваного з обвинувачем, за якою обви-
нуваченому пропонується визнання вини за-
звичай у меншому судовому звинуваченні 
чи в початковому звинуваченні з міркуван-
нями (рекомендацією) щодо менш суворої 
міри покарання. Обґрунтовується з позицій 
ефективності (в кількісних категоріях) фун-
кціонування системи судочинства, мірку-
вань економії на її утримання (наприклад, 
зменшення витрат на кримінальне переслі-
дування). Проблематика виникає в зв’язку з 
аналізом мети кримінального судочинства; 
применшенням передумови зосередженості 
на всебічному дослідженні всіх обставин 
справи: тобто, може не мати місця встанов-
лення істини, а відтак неможливо встанови-
ти винність чи невинуватості особи (звідси й 
критика угоди як «презумпції вини»); відсу-
тністю адекватного покарання за вчинене, не 
визнане злочином, але таке, що заподіяло 
шкоду. Критично визначається як «угода з 
правосуддям» (рос. «сделка с правосудием»). 
Визнається у таких державах, з-поміж ін-
ших, як Англія, Естонія, Ізраїль, Індія, Іта-
лія, США, Франція; у РФ з 2009 року перед-
бачається інститут «досудової угоди про 
співпрацю». В системі кримінального судо-
чинства України офіційно не санкціонована, 
фактично застосовується (без формального 
оформлення), наявні прояви (закриття кри-
мінальної справи у зв'язку з дійовим каят-
тям, з примиренням обвинуваченого, підсу-
дного з потерпілим).  

� Факт (факти) (від лат. factum – зроблене, 
дія, подія, вчинок) – те, що відповідає 
об’єктивній дійсності. В судовій діяльності 
факт – це категорія істинності (факт як істи-
на, встановлення обставин як спосіб встано-
влення істини в справі). Вирізняють поняття 
«юридичний факт» – у вузькому розумінні 
це передбачена гіпотезою правової норми 
конкретна обставина, з настанням якої ви-
никають, змінюються або припиняються 
правові відносини; необхідна умова застосу-
вання диспозиції чи санкції відповідної пра-
вової норми. Юридичні факти, які є діями, 
залежно від їх відповідності приписам пра-

вових норм, можуть бути правомірні та не-
правомірні (правопорушення). 

� Феміда (Теміда, Теміс) – богиня правосуддя 
в давньогрецькій міфології, аналог богині 
Юстиції в римській міфології. У міфології 
донька Урана й Геї, друга дружина Зевса. 
Доньками від Зевса і постійними супутни-
цями Феміди є три Ори: Евномія («благоза-
коння»), Діке («справедливість») і Ейрена 
(«мир»). Зображується з відкритим чи при-
критим обличчям (інколи – з пов’язкою на 
очах), що символізує безсторонність, з тере-
зами в одній руці та з мечем або рогом до-
статку у другій. Терези – символ зваженості 
рішень, меч – покарання, ріг — винагорода, 
які несуть правосуддя. Символізує, персоні-
фікує правосуддя. У переносному значенні 
Феміда – це закон, правосуддя. Жерці Фемі-
ди – слуги закону, судді, юристи.  

� Філософія права – «наука про найбільш 
загальні теоретико-світоглядні проблеми 
праводержавознавства; «галузь юридичних 
наук, яка досліджує різноманіття філософсь-
ких інтерпретацій смислу, призначення та 
логіки права, розкриває фундаментальні ос-
нови його обґрунтування, що знаходять вияв 
в онтологічній, епістемологічній, аксіологі-
чній, антропологічній, праксеологічній про-
блематиці, розглядає світоглядні аспекти 
взаємозв'язку права та держави, виявляє фі-
лософські засади міжнародного права та га-
лузевих юридичних дисциплін, визначає со-
ціокультурні тенденції розвитку права». З-
поміж напрямків досліджень філософії права 
– філософія правосуддя (витяг: «Паспорт 
спеціальності 12.00.12 – філософія права», 
затверджений постановою президії ВАК 
України від 21.05.2008 № 38-06/6.) «Система 
знань про найзагальніші (гранично загальні) 
об'єктивні закономірності виникнення, стру-
ктури, функціонування й розвитку того 
явища, яке відображається терміно-поняттям 
«право» (П. М. Рабінович). У межах філосо-
фії права формуються дослідницькі підходи 
до розуміння та вивчення права. Триває спір 
про об’єкт і предмет філософії права. Так, 
об’єктом філософії права (відповідає на пи-
тання: про філософію якого права йдеться?) 
з позицій «класичної філософії права», як 
«аксіології права», вважають, умовно, при-
родне право, таким чином розмежовуючи 
поняття «філософія права» та «філософія 
позитивного права». Така позиція домінує, 
наприклад, у німецькій традиції філософії 
права (Philosophie des Rechts), перейнята 
свого часу й радянською юридичною нау-
кою: в межах загальної теорії держави і пра-
ва виокремлювали філософію права як ме-
тодологічну дисципліну та, певною мірою, 
вчення про ідеальне (належне) право – аксі-
ологію права. Між тим теорія права розгля-
далася як теорія саме позитивного права. 
Вважається, що термін «теорія права» й бу-
ло запроваджено в західній юридичній науці 
А. Меркелем у 1870-х роках на противагу 
терміну «філософія права». Водночас із не-
критичних позицій, об’єктом філософії пра-
ва є будь-яке право – «позитивне» чи «при-
родне», при цьому акцентується на відпові-
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дних філософських засадах права загалом чи 
то окремих його вимірах, питаннях. Така по-
зиція домінує в англосаксонській юридичній 
науці, де більш поширеним є термін legal 
philosophy (буквально: правова (юридична) 
філософія чи jurisprudence. 

� Філософія правосуддя – прикладний на-
прямок філософії права, об’єктом осмис-
лення якого є явище правосуддя, предметом 
– ідея правосуддя, поняття правосуддя та 
його здійснення. Змістовно філософія право-
суддя формується з різних елементів – зале-
жно від критеріїв: за напрямками філософ-
сько-правової думки: онтологічна філософія 
правосуддя; антропологічна філософія пра-
восуддя; аксіологічна філософія правосуддя, 
феноменологічна філософія правосуддя то-
що. Структурно визначається за сферами ді-
яльності: філософсько-теоретична – судова 
філософія і практична (прикладна) – судова 
політика. Ключові категорії філософії пра-
восуддя – судова влада, судове праворозу-
міння, судова філософія, суддівська філосо-
фія, судове тлумачення, судовий процес, су-
дова діяльність тощо.  

� Філософський квадрат, філософсько-
правовий квадрат – термін, яким поясню-
ється єдність онтологічних, гносеологічних, 
аксіологічних і логічних засад у визначенні 
сутності права. Відтак і роль онтології, гно-
сеології, аксіології та логіки права в цьому 
як складових філософії права. «Філософію 
права можна визначити як науку про зако-
номірності вивчення сутнісної природи пра-
ва як динамічної єдності його онтологічних, 
гносеологічних, аксіологічних і логічних за-
сад» (А. А. Козловський). 

� «Формула Радбруха» – теоретичний припис 
завершеного логічного судження, розробле-
ний німецьким правознавцем Густавом Рад-
брухом унаслідок філософсько-правової ре-
флексії на ідеологію і практику соціал-
націоналізму, для вирішення практичних 
правових проблем визнання закону чи зако-
нодавства «несправедливим правом». Зумо-
влений антиномією правових цінностей ідеї 
права – справедливість, доцільність і право-
певність – за якою те, що за формальними 
ознаками видається законом, вважається 
«несправедливим законом», а тому повинно 
поступитися справедливості (перша форму-
ла), як і те, що є «не лише «несправедливим 
правом», а й «неправовим за своєю приро-
дою» (друга формула). Викладена в праці 
«Філософія права» (1932), де право визначе-
не як «те, що відповідно до свого смислу 
покликане служити ідеї права», статтях 
«П’ять хвилин філософії права» (1945) та, 
особливо, «Законне неправо та надзаконне 
право» (1946). Ідея права, яка ототожнюєть-
ся з ідеєю справедливості в широкому розу-
мінні, засновується на трьох правових цін-
ностях, які її реалізовують, є взаємо-
пов’язані, але водночас можуть перебувати в 
суперечливому співвідношенні, антиномії: 
справедливість (у вузькому розумінні), доці-
льність і правопевність (Rechtssicherheit; 
менш адекватні переклади: правова стабіль-
ність чи правова визначеність). Подоланню 

антиномії ідеї права присвячені центральні 
положення вчення Радбруха, зокрема більш 
ранні (до 1932 року) та більш пізні погляди, 
формалізовані в так званій «формулі Радб-
руха» — результаті видозмін його поглядів 
унаслідок філософсько-правової рефлексії 
на ідеологію і практику соціал-націоналізму. 
Пом’якшивши свої релятивістські позиції 
під впливом злочинів режиму націонал-
соціалізму, Радбрух надав більшого значен-
ня справедливості як елементу ідеї права, 
відтак конкретизував і підхід до вирішення 
антиномії ідеї права — на користь пріорите-
тності справедливості над правопевністю і 
доцільністю. У повоєнних статтях вчений 
пише, що «…позитивне і гарантоване при-
писами та силою право має пріоритет навіть 
тоді, коли воно за змістом несправедливе і 
недоцільне. Винятки становлять лише випа-
дки, коли суперечність діючого закону та 
справедливості сягає настільки нестерпного 
масштабу, що закон як «несправедливе пра-
во» поступається справедливості…». Аме-
риканський вчений С. Полсон реконструює 
положення Радбруха в дві «формули» про 
статус несправедливих законів, що частково 
збігаються: перша щодо «нестерпного» від-
ходу від справедливості, друга щодо відсут-
ності «навіть прагнення» до встановлення 
справедливості. За першою формулою те, 
що за формальними ознаками видається за-
коном, вважається «несправедливим зако-
ном» і відтак повинно поступитися справед-
ливості (перша формула), або ж є «не лише 
«несправедливим правом», а більше того — 
«неправовим за своєю природою» (друга 
формула). «Формула Радбруха» має практи-
ко-правове значення. Суди використовували 
ідеї, висловлювані Радбрухом про статус 
«несправедливих» нацистських законів (і не 
лише). Актуальними та принадними стали 
ідеї Радбруха у справі Федерального консти-
туційного суду 1968 р., рішенням якого було 
визнано недійсним Закон «Про громадянст-
во» (1941), оскільки він суперечив фундаме-
нтальним принципам справедливості. Набу-
ли нової актуальності ідеї Радбруха в зв’язку 
з судовими процесами 1989-1999 рр., 
пов’язаними з охороною Берлінської стіни 
за фактами, які мали місце до возз’єднання 
Німеччини. Хоча «ідея права», ідея «надза-
конного права» у повоєнний період були 
спрямовані на критику юридичного позити-
візму, сприяли ростові теоретичного та 
практичного інтересу до ідей природного 
права, його повоєнному «відродженню», Ра-
дбрух не вважав себе прихильником право-
вого позитивізму чи (теорії) природного 
права.  

� Юридична герменевтика – вчення про 
принципи тлумачення юридичних текстів. 
Див. судова герменевтика. 

� Юстиція (лат. justitia – справедливість, пра-
восуддя, від jus – право) – термін, що вжива-
ється в смислах (1) правосуддя; та (2) систе-
ма судових і пов’язаних з їх діяльністю 
установ: прокуратура, органи слідства, адво-
катура, нотаріат тощо, об’єднаних покли-
канням служити торжеству правосуддя, за-
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конності й справедливості, забезпеченню 
прав громадян. Історично в Європі до ХVII 
століття «юстиція» позначала покарання 
(зокрема, шибеницею). За сферами судочин-
ства виокремлюють юстицію конституційну, 
кримінальну, цивільну, адміністративну, 
міжнародну, військову, ювенальну тощо. 
Термін, що позначає судове відомство, міс-
титься в назвах органів управління в галузі 
юстиції – «міністерство юстиції», «юстиць-
колегія» (центральна державна установа в 
Російській імперії XVIII ст.) тощо, поклика-
них організаційно забезпечувати здійснення 
правосуддя і правопорядку в країні. В Укра-
їні Міністерство юстиції носило різні назви: 
Генеральне секретарство судових справ УНР 
(1917), Міністерство судових справ (1918), 
Міністерство юстиції (1918), Відділ (1918) і 
Народний комісаріат юстиції (1919), Комітет 
юстиції при Всеукраїнському революційно-
му комітеті (1919), Народний комісаріат юс-
тиції УСРР (1919, з посадою водночас мініс-
тра юстиції та генерального прокурора), Мі-
ністерство юстиції УРСР (з 1946; 1963-1970 
ліквідовано з покладенням функцій на юри-
дичну комісію при РМ УРСР та Верховний 

Суд УРСР), Міністерство юстиції України (з 
1991). (3) Ім’я богині правосуддя в Давньо-
му Римі, яку ототожнювали з грецькими бо-
гинями Фемідою і Діке, зображуваною без 
чи з пов’язкою на очах, мечем і терезами; 
алегорична персоніфікація моральності в 
судочинстві. 

 
� Ratio decidendi (раціо десіденді; з лат. вирі-
шальний довід) – у широкому розумінні: мо-
тивування, вирішальний довід певного рі-
шення; у вузькому: позначення мотивуваль-
ної частини судового рішення в англосак-
сонському праві, в якому формулюється 
правовий принцип, за яким вирішено дану 
справу. Вважається обов’язковою для пода-
льшого застосування відповідно до принци-
пу stare decisis – обов’язковість дотримання 
прецедентів.  

� Stare decisis (старе децісіс; з лат. дотримуйся 
попередніх рішень) – у правових системах 
країн загального права – принцип 
обов’язковості дотримання судових преце-
дентів. Обов’язкове для дотримання суддя-
ми в прийнятті судового рішення. 
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– 1 – 

 
ПРАВОСУДДЯ ЯК ОБ’ЄКТ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
У цій частині дослідження висвітлюють філософсько-правові основи дослідження правосуддя. 

Зокрема, для виконання цього завдання пропонується розглянути стан наукової розробки проблеми, 
зокрема розглянути об’єкт і проблематику дослідження правосуддя в юридичній науці. В цьому 
зв’язку далі окремо (в додатку до монографії) подається огляд результатів дослідження проблематики 
в межах певних спеціальностей юридичної науки, зокрема Викладаються джерельні основи дослі-
дження. України. Зрештою, філософія правосуддя подається як напрям філософії права. Підсумову-
ють виклад розділу висновки. 

 
1.1. Об’єкт і проблематика філософсько-правового аналізу правосуддя 

 
Вступні зауваги. Розпочнемо з «правосу-

ддя»: зі з’ясування того, яке явище позначає 
слово «правосуддя».  

Чи не найпростіший та водночас науковий 
спосіб для цього – звернення до етимології від-
повідного слова. Найпростіший – оскільки він 
вказує (точніше повинен вказувати) на те яви-
ще, яке позначалося відповідним словом; нау-
ковий – оскільки етимологія, як відзначав дав-
ньоримський граматик Варрон є наука, яка 
встановлює «чому і від чого з'явилися слова» 
(«етимологія» – від грецьких слів, що означають 
«наука» чи вчення про «справжнє значення сло-
ва»).  

Отож, етимологія слова «правосуддя» ви-
дається процесом, що відображає позначення 
явища, опис його сутності одним словом.  

Зокрема ж звернімося до енциклопедич-
них, науково обґрунтованих, визначень право-
суддя. Відтак, етимологічні визначення право-
суддя й слугуватимуть основою для подальшого 
критичного філософсько-правового осмислення 
явища правосуддя в цьому дослідженні. 

Етимологія слова «правосуддя». В укра-
їнському мовознавстві стверджується: слово 
правосуддя – це запозичення «з церковно-
слов’янської мови; церковнослов’янське 

, утворене з основ прикметника  
«правий, правильний, справедливий» та імен-
ника »2. Відповідно етимологія слова пра-
восуддя – правильно, справедливо робити, го-
ворити, судити. Якщо пов’язувати ці смисли з 
явищами, що позначають зазначені слова (сло-
во), то правосуддя в «судовому контексті» мо-
же означати «правильний, справедливий суд» 
чи «суд за правом», «суд за справедливістю». 
На користь такого розуміння свідчить і те, що в 
літературі нерідко «правосуддя» тлумачиться 
як «право судити»3. 
                                                           
2 Етимологічний словник української мови: У 7 т. / Інститут 
мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. — К., 2004. — 
Т. 4 : Н–П. — С. 552. Слово  «загальноприйнятої ети-
мології не має»; «здебільшого виводиться від індоєвропейсь-
кого *somdhos «спільний розгляд, спільне судження, прими-
рення», давніше «складене, зібране», утвореного за допомо-
гою префікса *som (з праслов’янської so «cy-») від основи 
*dh(е)- «класти, ставити; робити, чинити; говорити» (з пра-
слов’янської *deti «класти», українського діти). Етимологіч-
ний словник української мови. — К., 2006. — Т. 5: Р–Т. — С. 
467.  
3 Див. напр.: Стовба О. В. Фундаментальна онтологія право-
суддя // Правосуддя: філософське та теоретичне осмислен-
ня: колективна монографія / А. М. Бернюков, В. С. Бігун, Ю. 
П. Лобода, Б. В. Малишев, С. П. Погребняк, С. П. Рабінович, 
В. С. Смородинський, О. В. Стовба / В. С. Бігун (відп.ред.). 
— К., 2009. — С. 98 (О. Стовба зазначає: «Аналізуючи ети-
мологію слова «правосуддя», дослідники завжди чомусь 
звертали увагу насамперед на «право». «Суддя» залишало-
ся поза увагою. Ця складова завжди пов’язувалася у вітчиз-
няній теорії з державним посадовцем, який має певну компе-
тенцію відповідно до «права». Проте, якщо зупинити цю 
інерцію мислення, можна побачити дещо інше. «Правосуд-
дя» є не що інше, як «право-суддя» — право судити. Відпо-

Зазначене тлумачення видається виправ-
даним як етимологічно, так і герменевтично, 
творить певний смисл, що обгрунтовує й зміст 
інших загальнонаукових підходів до розуміння 
правосуддя. Так, розуміння правосуддя як «су-
ду за правом» подає водночас опис явища, ви-
різняє його певний атрибут (атрибути «суду» та 
«права») та вказує на певну сутнісну характе-
ристику.  

Зважаючи на викладене, як може бути 
виражено сутність явища правосуддя?  

Щоби встановити це, звернімося до ети-
мологічного зв'язку слів право і справедли-
вість: він доводиться як в (українському) мо-
вознавстві, так і в правознавстві. Це дає підста-
ви пов’язувати їх як термінологічно, в розумін-
ні називання (зокрема «правоназивання як за-
кріплення за певним мовним знаком поняття 
про право»4), так і в розумінні смислів тих 
явищ, які відображають відповідні слова.  

Виявляється, що, як етимологія, так і ге-
рменевтика слова «право» істотно багатознач-
на. Так, одне дисертаційне герменевтичне до-
слідження більше 50-ти мов світу виявляє з-
поміж основних соціальних явищ, котрі істори-
чно початково відображалися терміно-поняттям 
«право», такі, як справедливість, свобода, на-
станова на певну поведінку, спрямованість 
людської поведінки у бік справедливості, ба-
ланс («зважування») інтересів.5 Це дослідження 
загалом виявляє як багатозначність слова пра-
во, так і численність явищ, які цим словом на-
зиваються. 

У цьому зв’язку ми виходимо на найфун-
даментальнішу проблему юридичної науки. 
Йдеться про з’ясування змісту явища, позначу-
ваного словом «право», яке відбувається при 
з’ясуванні змісту праворозуміння.6 

                                                                                           
відно до ст. 22 Конституції України, права людини, передба-
чені розділом ІІ цієї Конституції, не є вичерпними. Отже, 
можна припустити, що і в звичайної людини є право суди-
ти».) 
4 Дудаш Т. І. Праворозуміння: герменевтичне дослідження: 
автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Львівський 
національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2008. — С. 5. Див. 
також: Дудаш Т. І. До питання про етимологію праворозу-
міння // Проблеми філософії права. — 2003. — Том I. — С. 
163–166; Проблема праворозуміння: мовнономінаційний 
аспект (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної 
сім’ї) // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — Том IV-
V. — С. 125–134. 
5 Дудаш Т. І. Праворозуміння: герменевтичне дослідження: 
автореф. …— С. 3, 5.  
6 На це систематично звертає увагу проф. П. М. Рабінович: 
«якщо поняття відображає (властивості явищ певного роду), 
то слово – позначає(ці властивості та саме поняття про них). 
І якщо правильне поняття може бути тільки одне, то слів (чи 
інших знаків), які його позначають, існує стільки, скільки 
існує мов – природних чи штучних, тобто дуже багато». Ка-
тегорія праворозуміння покликана охопити роз’яснення сто-
совно того, що ж становить собою право. Такою є категорія 
праворозуміння, як «відображення у людській свідомості за 
посередництвом поняття «право» того явища, яке є корис-
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У цьому зв’язку потрібна конкретизація. 
Відтак наступним кроком звернемося до 
з’ясування змісту слова «правосуддя» як до фа-
хового слова – терміну, що має спеціальний 
зміст, котрий виявляє певне, часом загально-
прийняте в науковому середовищі, розуміння 
зазначеного явища.  

Перед тим, як це зробити, звернімо увагу 
на підстави стверджувати таке: фаховий термін 
«правосуддя» є відносно новим у науковому та 
практичному правовому вживанні (принаймні, 
слов’янськими мовами). Зокрема, він не вжива-
ється або не поширений в юридичній літературі 
початку ХХ століття, зокрема як царсько-
російській, так і радянській. Так, в одній з 
праць 1923-1924 року віднаходимо термін «пра-
восуд» (точніше, «ідея правосуду»)7, під яким 
можна розуміти судове здійснення ідеї права. 
Інший приклад – «Судовий устав 1864 року», 
де цей термін вживається, проте лише один 
раз8, в розумінні доступу до суду. Водночас 
стверджується, що зазначені «Устави» відпові-
дають меті встановити суд «скорый, правый, 
милостивый и равный»9. 

Відзначимо й етимологічний та смисло-
вий зв'язок між словами «правосуддя», «спра-
ведливість» і «юстиція».  

Як відзначається в «Этимологическом 
словаре русского языка» (А. В. Семенов, 2003), 
слово «юстиція» (французьке – justice (право-
суддя), голландське – justitie, латинське – 
justitia (справедливість, правосуддя, сукупність 
законів)) у російській мові відоме з початку 
XVIII ст. При цьому старе значення кардиналь-
но відрізняється від нового. Якщо спочатку 
слово означало «страта», «шибениця», то зго-
дом воно набуло значення «судочинство», 
«правосуддя». Слово прийшло зі західноєвро-
пейських мов, зокрема, з французької чи німе-
цької. Зрештою, слово походить від латинсько-
го justitia. Не виключено, що російське «юсти-

                                                                                           
ним для задоволення потреб існування й розвитку суб’єкта». 
Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: 
Навчальний посібник. — Вид. 10-е, доповнене. — Л., 2008. 
— С. 11–12.  
7 Лащенко Р. Лекції по історії українського права. — Прага, 
1923–1924. — Ч. 1 : Княжа доба. — 1923. — С. 22 («Коли в 
судах Речі Посполитої Польської, де й існувала, де і животіла 
ще ідея права, то не на шляхецьких земських і городських 
судах, не в методичних софістичних промовах «прокурато-
рів» ..., то тільки на судах копних, народніх, що одбувалися 
«подле обичаю давняго». Нехай те право, та Правда, і були, 
може занадто грубі, суворі, на погляд наш, нехай апарат 
суду народнього був, може і занадто тяжкий, але його рі-
шення «водлуг права староданяго», відбивали в собі у той 
вік, у той час, дійсну і живу ідею правосуду»; І суди в Росії – 
треба їм видати справедливість – в справах цивільних широ-
ко користувалися цим [не писаним, звичаєвим] право в інте-
ресах правосуду»); Ч. 2: Литовсько-польська доба, вип. І : 
Пам’ятники права. — 1924. — С. 64 («Душою справи видан-
ня статуту [Вислицького 1347] був сам король, який мріяв 
про те, щоби поставити в краю правосуд на певну висо-
чінь»). 
8 Устaвъ гражданскаго судопроизводства [20.11.1864] // 
Судебные уставы 20 ноября 1864 года. — Санктпетербургъ: 
Типографiя Правительствующаго Сената, 1864. — Устaвъ 
гражданскаго судопроизводства. — C. 2. (п. 10 Устава: «Во-
спрещается останавливать рѣшеніе дѣла подъ предлогомъ 
неполноты, неясности, недостатка пли противорѣчія законо-
въ. За нарушеніе сего правила виновные подвергаются 
отвѣтственности, какъ за отказъ въ правосудіи»). 
9 Зокрема, зазначається: «… [проекты уставовъ] вполнѣ 
соотвѣтствуютъ жселанію НАШЕМУ водворить въ Россіи судъ 
скорый, правый, милостивый и равный для всѣхъ поддан-
ныхъ НАШИХЪ, возвысить судебную власть, дать ей надле-
жащую самостоятельнсть и вообще утвердить въ народ НА-
ШЕМЪ то уваженіе къ закону, безъ коего невозможно общес-
твевенное благосостояніе и которое должно бать постоян-
нымъ руководителемъ дѣйствій всѣхъ и каждаго, отъ высша-
го до нисшаго» // Судебные уставы 20 ноября 1864 года. — 
Санктпетербургъ: Типографiя Правительствующаго Сената, 
1864. — C. II. 

ція» сходить безпосередньо до латинської, хоча 
ця версія менш доказова10. 

В англійській мові слово justice позначає 
також «справедливість», «правосуддя» та «юс-
тицію»; при цьому існують й інші слова, сино-
німічні значенню нашого слова «справедли-
вість»: fairness – справедливість як «чесність», 
equity – справедливість від equality – «рівність», 
rightness із коренем right – «правота», «прави-
льність», від нього ж утворено поняття 
righteousness – «праведність»11. 

Й у німецькій мові одне слово може пе-
редавати два значення: Gerechtigkeit позначає 
водночас «справедливість» і «правосуддя», а 
слово Justiz – «юстиція», «правосуддя»12. 

                                                           
10 Семенов А. В. Этимологический словарь русского языка. 
Русский язык от А до Я. /Електронний ресурс/. — М.: «Юн-
вес», 2003. — 704 с. — Режим доступу: 
http://www.surbor.su/slovoinfo.php?id=1530.  
Більш детально етимологію слова «юстиція» викладено в 
«Історико-етимологічному словнику сучасної російської мо-
ви» П. Я. Черних: «Юстиция – «судопроизводство», «право-
судие»; «совокупность государственных учреждений, осу-
ществляемых правосудие и так или иначе связанных с судо-
производством». Украинское юстиція; белорусское юстыцыя; 
болгарское юстиция; чешское justice; польское jusycja (те-
перь обычно sprawiedliwosc). В русском языке известно с 
начала ХVIII в., причем на первых порах употреблялось и в 
смысле «казнь»: «В Амстердаме ... виде юстицию перед 
ратушей» («Архив» Курекина, І, 147, 1706 г.), «когда быва-
ет юстиция или наказанье, то всегда выводят солдат и ста-
вят против ратуши» (Ib., 149). Сравните с устарелым чеш-
ским justicies – «виселица». В значении «судопроизводство» 
смотрите пример у Смирнова, 352. Позже с этим значением 
встречается у Фонвизина в басне «Лисица-Кознодей», 1762-
1763 гг.: «И словом, так была юстиция строга, / Что кто кого 
смога, так тот того в рога» (СС, 208). В конечном счете вос-
ходит к латинскому justitia - «справедливость», «правосу-
дие», от justus - «справедливый», «законный», «правиль-
ный», «добросовестный», а оно - от jus - «право». Из латин-
ского - французское justice. Из французского: английское 
justice; немецкое Justiz; голландское justitie (произносится 
justice). Русское юстиция, возможно, восходит непосредст-
венно к латинскому justitia или при посредстве голландского 
justitie» (Черных П. Я. Историко-этимологический словарь 
современного русского языка. Том 1-2. — Том. 2. — М. : 
Русский язык, 1993. — 462 с.) 
11 Порів.: Як відзначає Ю. В. Александров, «в англійській 
мові, як одній з основних мов міжнародного права і міжнаці-
онального спілкування, спектр значень слова «справедли-
вість» дещо ширший і з деякими іншими смисловими акцен-
тами, ніж в німецькій. Основне значення поняття справедли-
вості виражається тут словом justice, яке позначає також 
«юстицію» і «правосуддя», кореневе слово just як прикмет-
ник має смисловий відтінок: справедливий як «обгрунтова-
ний». Синонімами justice є різнокорінні слова fairness – 
справедливість як «чесність», rightness з коренем right – 
«правота», «правильність», від нього ж утворено поняття 
righteousness – «праведність» і equity від equality – «рів-
ність» [Див.: The Consise Oxford Russian Dictionary / Ed, by C. 
Hewlett. — Oxford, 1996. — P. 404, 619, 628, 712–714, 857–
858]. Поява тут, на відміну від німецької мови, поняття рів-
ності, спонукало, наприклад, П. О. Кропоткіна зробити від-
повідний висновок на захист своєї концепції справедливості 
як рівноправності: «У французькій та англійській мовах 
Справедливість і Рівність виражаються навіть словами одного 
походження, equite і egalite, equity і equality» [Кропоткин 
П.А. Этика: Избранные труды. М., 1991. — С. 272] (Алексан-
дров Ю. В. Там само. — С. 16). 
12 Порів.: Як відзначає Ю. В. Александров, «у німецькій мові, 
наприклад, справедливість позначається словом 
Gerechtigkeit зі смисловим відтінком справедливість як не-
упередженість, а справедливість як обгрунтованість позна-
чається словом Berechtigung, несправедливість – 
Ungerechtigkeit. Як бачимо, тут єдиний корінь Recht, що має 
безліч значень, основними з яких для іменника є 1) право 
(на що-небудь); 2) право як правова норма, закон і закон-
ність і 3) правота. Звідси, наприклад, словосполучення mit 
Recht перекладається: за правом, законно, справедливо, 
обгрунтовано. Відповідно, recht як прикметник переклада-
ється: правий, правильний, тобто значення «правота», 
«правильність», «обгрунтованість», «безсторонність», «за-
конність» імпліцитно включаються до значення поняття 
«справедливість». Тому на основі кореня Recht утворена 
ціла група юридично-правових термінів. Так, друге значення 
слова Gerechtigkeit – правосуддя, Rechtfertigung – виправ-
дання, rechtlich – законний, правовий, юридичний, recht // 
los – безправний, Recht // verletzung - правопорушення, 
Rechts // spruch – рішення суду, судовий вирок і 
Rechtswissenchaft – правова наука , правознавство, юрис-
пруденція. [Див: Рымашевская Э. Л. Немецко-русский и 
русско-немецкий словарь. — М., 1990. — С. 75, 179, 220, 
321-322, 651] (Александров Ю. В. Справедливость в системе 
ценностей российской правовой культуры : Дис. ... канд. 
филос. наук : 24.00.01. — Великий Новгород, 2003. — C. 
15). «У німецькій мові також є слово Justiz – «юстиція», 
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У східних мовах також прослідковується 
чіткий зв'язок між поняттями правосуддя та 
справедливість (так у вислові «вводити право-
суддя» або «правильність» («випрямлення») 
міститься слово «адала» – дієслово, що похо-
дить від того самого кореня, що і займає нас 
слово «справедливість»)13. 

 
Наступним звернімося до енциклопедич-

ного визначення терміна правосуддя. В украї-
нському праводержавознавстві правосуддям 
традиційно вважають «правозастосувальну дія-
льність суду з розгляду і вирішення [справ] у 
встановленому законом процесуальному по-
рядку…»14.  

Якщо визнати це визначення доверше-
ним, то логічним є таке питання: чи будь-яка 
зазначена діяльність суду є здійсненням право-
суддя, чи будь-яке чи кожне рішення суду – акт 
здійснення правосуддя?  

Визнання будь-якої діяльності суду пра-
восуддям є науково та практично проблемним. 
Тобто, є підстави вважати необґрунтованим 
єдиною чи головною сутнісною рисою правосу-
ддя специфічну «діяльність суду».  

Обґрунтуймо цю позицію.  
На практиці сторони судової справи мо-

жуть (й нерідко залишаються) незадоволеними 
рішеннями суду як результатом діяльності су-
ду. Відтак, керуючись прагненням добитися 
справедливого правосуддя, рішення оскаржу-

                                                                                           
«правосуддя», з яким пов'язаний цілий ряд споріднених 
понять. Jura – «юриспруденція», «право»; Jurist – «юрист» і 
т.д., що походить від латинського justitia – справедливість, 
законність. Інакше кажучи, міністерство юстиції в букваль-
ному перекладі з латини на російську мову означає «мініс-
терство справедливості». Російська мова, що належить до 
східно-слов'янської групи, відноситься, поряд з романо-
германськими мовами, до єдиної індоєвропейської мовної 
сім'ї» (Там само. — С. 16).  
13 Смирнов А. В. Справедливость (опыт контрастного пони-
мания) // Средневековая арабская философия: проблемы и 
решения. — М.: Издательская фирма «Восточная литерату-
ра» РАН, 1998. — С. 269. — Режим доступу: 
http://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/ph_copy/sprav.pdf. У 
класичній арабо-мусульманської культурі основний зміст 
поняття «справедливість» передається словами «адл» або 
«адала», які поєднують у собі значення «істинності», «усе-
редненості» і «права-обов'язки», яких немає в західно-
європейському розумінні справедливості. Тим більше, що 
істинність тут розуміється як «твердження» і «непоруш-
ність», посередність – як «спосіб цього твердження» і «пра-
во-обов'язок» як те, «чим конституйований кожен вузол 
владно-управлінської структури» [А. В. Смирнов]. Необхідно 
відзначити, що в західному розумінні «право» як одне з ос-
новних значень справедливості, протистоїть «обов'язку» і з 
ним несумісне. Східне ж розуміння включає в значення 
справедливості «правозобов’язання» саме як щось єдине. 
Сенс справедливості тут у серединності, в середині, де «гар-
монізуються два протистояння, ... дві відокремлені та проти-
ставлювані ... одиниці зливаються, щоб утворити осмислену 
єдність ... Якщо використовувати образ чашкових ваг ..., то 
можна сказати, що увагу західної свідомості звернуто на самі 
чашки та їх уміст, а класичного арабського – на усереднюю-
чий і врівноважуючий стрижень. У першому випадку сенс у 
тому, щоб одне зрівнялося з іншим ... У другому випадку 
важливий сам факт врівноваженості протилежного, який 
можливий лише за рахунок центрування й усереднювання 
стрижня: як саме двоє протиставлюваних можуть бути пов'я-
зані з урівноваженою єдністю» [Средневековая арабская 
философия: проблемы и решения. — М.: Восточная литера-
тура, 1998. — С. 292]. Тому «несправедливість» є відхилен-
ням від серединності в ту чи іншу сторону, коли одна зі сто-
рін пригнічує іншу, при цьому відбувається й «затемнення» 
істини. Справедливим є «найкраще з можливого», але це не 
«максимум», як на Заході, і не «найбільше», а «найсередин-
не», «справедливе серединно» по суті своїй, – це середина 
між надлишком і нестачею, максимумом і мінімумом. Уза-
гальнюючи, можна сказати, що «справедливість» тут – це не 
спосіб зрівняти шанси окремих атомів суспільства, які праг-
нуть до максимізації своїх «доходів» (і тому неминуче вхо-
дять у суперечність один з одним, оскільки максимізувати їх 
не можна інакше як за рахунок іншого); справедливість – це 
модус помірного і злагодженого життя. Справедливість, як 
«адала», багато в чому зводиться до підтримки гармонійнос-
ті, як є в наявності, а не досягається» (Александров Ю. В. 
Там само. — С. 17–18). 
14 Маляренко В. Т. Правосуддя // Юридична енциклопедія. — 
К., 2003. — Т. 5. — С. 50. 

ють, що може спричинити їх зміну, скасування. 
Тому коректніше вважати, що не будь-яка за-
значена вище правозастосувальна діяльність 
суду є правосуддям. Таку діяльність доречніше 
й точніше називати судочинством, тобто «про-
цесуальною формою здійснення правосуддя»15.  

Зазначене дає нам підстави запропонову-
вати таку гіпотезу: поняття правосуддя та судо-
чинство є різними за змістом, їх слід розмежо-
вувати.  

Обґрунтованість цієї гіпотези має потен-
ціал скорегувати традиційне визначення термі-
на правосуддя. 

Водночас винятково корегування змісту 
визначення правосуддя автоматично не вирі-
шує ані проблеми сутнісного визначення пра-
восуддя, ані практичних проблем, котрі знахо-
дяться своє відображення та вирішення в межах 
і філософсько-правових розробок праводержа-
вознавства. 

Яке дослідницьке значення можуть мати 
наведені міркування?  

Етимологічне та термінологічне значення 
слова правосуддя слугуватиме (зокрема і в на-
шому дослідженні смисловим дороговказом, 
спрямованим на осмислення явищ, позначених 
термінами правосуддя, зокрема й в зв’язку з 
термінами право (правовий), справедливість 
(справедливий), суд (судити). 

Оскільки виявлення зазначених смислів є 
потенційно безмежним, доцільно визначитися з 
можливими підходами, зокрема науковими, до 
визначення правосуддя як об’єкта дослідження.  

 
Загальнонаукові підходи до визначення 

правосуддя. Правосуддя, як об’єкт даного до-
слідження, визначається за допомогою трьох 
загальнонаукових підходів: дескриптивного, 
атрибутивного та сутнісного16.  

Конкретизуймо їх.  
Дескриптивний (описовий) підхід17 поля-

гає у виокремленні для визначення й описі тих 
рис, які вирізняють правосуддя як явище з-
поміж інших: як суміжних (як-от, суд, судочин-
ство, самосуд, квазісуд тощо), так і несуміжних. 
Як наслідок – описове визначення (дефініція) 
правосуддя. 

Застосування описового підходу здатне 
виявити численні риси явища правосуддя. З-
поміж них, найбільш очевидними є такі, напри-
клад, як те, що правосуддя є судовою діяльніс-
тю, що суд – орган здійснення судової влади, 
суддя – особа, вповноважена здійснювати судо-
чинства тощо. Проте, оскільки правосуддя як 
явище може мати різні прояви, виникає потен-
ціал плюралізму (чи то навіть безмежності) рис, 
які можуть описувати правосуддя.  

В цьому зв’язку, оскільки одні й ті ж 
ознаки можуть бути притаманні різним явищам, 
і виникає потреба визначення істотності цих 
                                                           
15 Сірий М. І., Тертишник В. М. Судочинство // Юридична 
енциклопедія. — К., 2003. — Т. 5. — С. 718. 
16 Про ці підходи і їх застосування, див., напр.: Бігун В. С. 
Людина в праві та науках про право: три загальнонаукові 
підходи до дефініції // Антропологія права: філософський та 
юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи). Матеріали 
Першого всеукраїнського «круглого столу» (м. Львів, 16-17 
вересня 2005 р.). — Львів: Край, 2006. — С. 37—42.  
17 «Дескриптивний підхід» у цьому розумінні слід відрізняти 
від «дескриптивного підходу» в розумінні теж описового, що 
протиставляється підходу «нормативному». Так, якщо де-
скриптивний підхід відображає реальність правосуддя, яким 
воно є, то нормативний – яким повинно бути відповідно до 
певної норми – моралі, права тощо. Такий підхід і розмежу-
вання теж застосовується в дослідженні.  
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рис, для чого в допомозі може стати, наприклад, 
атрибутивний підхід.  

Атрибутивний підхід акцентує увагу на 
виокремленні визначальної риси правосуддя 
(певного атрибуту, як наприклад, судової діяль-
ності, судового здійснення права), що конечно 
характеризує й решту ознак явища.  

При застосуванні цього підходу правосу-
ддя, наприклад, може розглядатися як «суд за 
правом», що вказує на такі атрибути явища пра-
восуддя, як «суд» і «право», «правосудність», 
які можуть бути визначені як ключові атрибути 
правосуддя. 

Цінність атрибутивного підходу дедукти-
вно значуща, але індуктивно відносна. Так, для 
визначення злочину (й відтак покарання за до-
помогою правосуддя) дескриптивний підхід ви-
явить низку ознак злочину (суспільна небезпеч-
ність, протиправність і кримінальна караність, 
діяння, вина). Кожна з цих ознак може бути ат-
рибутом злочину, але, як традиційно вважаєть-
ся, лише їхня сукупність, визначає, що позначає 
термін «злочин». Крім того, виникає питання: а 
який із атрибутів є істотним, визначальним? Ось 
і видається, що дескриптивний та атрибутивний 
підходи мають відносну цінність у відповіді на 
це питання. Відтак і обгрунтованість звернення 
до сутнісного підходу. 

Сутнісний, або ессенціальний, підхід по-
лягає у спробі сформулювати таке визначення 
правосуддя, яке відповідатиме уявленню про 
сутність правосуддя як явища, відтак заклада-
ючи основи того, що може претендувати на 
концепцію правосуддя.  

Проте як виявити сутність? Сутність як 
категорія позначає сукупність істотних власти-
востей чогось без чого відповідне явище не іс-
нуватиме (не визначатиметься як таке). Сут-
ність та існування пов’язані. Проте, що чому 
передує? Зокрема, в випадку правосуддя? 

Осмислення правосуддя відповідно до по-
ставленого питання можливе з позицій «ессен-
ціального» та «екзистенціального» підходів18, 
розвинених у межах онтології як напрямі філо-
софії, зокрема в межах онтології правосуддя.  

Так, із позицій ессенціального підходу 
правосуддя розкривається через певну сутність, 
що вже існує. Такою сутністю у випадку право-
суддя може вважатися, наприклад, справедли-
вість як якість, чи то специфічна державно-
владна діяльність як форма.  

З позицій екзистенціального підходу пра-
восуддя зумовлено своїм існуванням. Відтак 
осмислення правосуддя є конкретним поро-
дженням, процесом і наслідком існування яви-
ща. У цьому смислі людина осягає те, що нази-
вається правосуддя зважаючи на його прояви – 
буття правосуддя.  

Правосуддя постає як онтологічна про-
блема, але при цьому не позбавляється ессенці-
ального виміру. Так, наприклад, правосуддя з 
позицій цього підходу осмислюється індивідуа-
льно: кожен може виявити свій певний екзисте-
нціальний смисл правосуддя. Відтак він може 
бути розвинений й позиціонуватися як індиві-
дуальний смисл конкретного суб’єкта.  

                                                           
18 Порів.: Стовба О. В. Правова ситуація як онтологічна ос-
нова правової реальності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Національна юридична академія України ім. Я. 
Мудрого. — Х., 2005. — С. 10. 

Останній може бути «приписаний» й пра-
восуддю як явищу загалом (так, наприклад, осо-
ба, яка постраждала від певного рішення суду 
(екзистенціальний вимір), може відповідно ви-
значати природу того, що визначається як «пра-
восуддя» (рішення суду), як несправедливу. 
«Правосуддя таке – зло» може стверджувати 
вона, визначаючи таким чином сутність відпо-
відного явища. Можлива й ситуація, коли вод-
ночас, те, що з позицій догматичної теорії права 
визначатиметься як самосуд має ознаки, які 
притаманні правосуддю, як судовій діяльності – 
особа отримала «адекватне покарання».  

Отож, вочевидь відмінність і водночас за-
лежність між ессенціальним та екзистенціаль-
ним підходами до визначення правосуддя.  

Загалом же зазначені підходи в сукупнос-
ті уможливлюють формування різнорівневого і 
водночас більш цілісного образу правосуддя як 
явища – зокрема й філософсько-правового.  

У цьому зв’язку є підстави стверджувати 
про проблему, яку можна позначити як наукова 
проблема «філософія правосуддя».  

Як відомо, «наукова проблема як 
суб’єктивне уявлення об’єктивної дійсності є 
видом знання, яке виявляє і межі незнання. У 
цьому сенсі наукова проблема є «знанням про 
незнання».19 Так само й наукова проблема пра-
восуддя, зокрема філософії правосуддя, виявляє 
певні межі знання та незнання, яке потрібно 
набути.  

Наукова проблема філософії правосуддя 
може бути далі конкретизована у дослідженні 
правосуддя як філософсько-правового явища в 
процесі чого виявляється філософсько-правова 
проблематика філософії правосуддя.  

 
Правосуддя як філософсько-правова 

проблема: проблематика та підходи до до-
слідження. Визначаючи найбільш загальним 
об’єктом дослідження явище правосуддя, доці-
льно окреслити можливі підходи до досліджен-
ня філософії правосуддя. 

Їх пропонується узагальнити за такими 
критеріями. 

Проблема (проблемний підхід). В даному 
випадку обирається певне питання (проблема) 
як об’єкт дослідження: осмислення, філософсь-
ко-правового аналізу.  

Для прикладу, це можуть бути: філософ-
ські засади правосуддя; історична генеза ідеї 
правосуддя; філософська характеристика судо-
вої влади чи сваволі; судовий розсуд і його ме-
жі; природа правової аргументації, філософсь-
ко-правові аспекти обґрунтування судових рі-
шень; судова помилка; незалежність суду (суд-
дів); акт судження в здійсненні правосуддя; 
справедливість судового розгляду і судового 
рішення; філософсько-правові джерела судових 
рішень; злочин і покарання; «суд фактів» і «суд 
права»; правосуддя як спосіб вирішення конф-
лікту, засади судової конфліктології, підходи 
до розв’язання судових спорів; філософсько-
правовий аналіз судових способів захисту прав, 
свобод і законних інтересів; особистість судді, 
статус суддів тощо. 

При цьому йдеться про специфічність до-
слідження за цим підходом. Так, проблемний 

                                                           
19 Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія 
(Основи юридичної діяльності): Навчальний посібник. — 2. 
вид., перероб. — К. : Знання, 2005. — С. 61. 
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підхід передбачає дослідження існуючих або 
можливих суперечностей досліджуваного яви-
ща, в даному випадку правосуддя. Такі супере-
чності сприймаються як ключові проблеми роз-
витку правосуддя як філософсько-правового 
явища. Проблеми можуть бути, умовно кажучи, 
«вічні» та актуальні, тобто «насущні» до вирі-
шення в даний момент.  

Проблемний підхід – методологічна заса-
да подальшого поглиблення осмислення право-
суддя. 

Напрям філософії права. В даному випа-
дку відбувається філософсько-правове осмис-
лення правосуддя за певним напрямом дослі-
дження філософії права.  

Як приклад, може йтися про філософсь-
ко-правову антропологію правосуддя, або вуж-
че – судову філософсько-правову антрополо-
гію, в межах якої осмислюватиметься така те-
матика, наприклад, як образ людини в правосу-
дді, філософський світогляд судді, іншого уча-
сника судочинства; образ суду і судді в різні 
історичні епохи).  

У межах аксіології правосуддя доцільно 
осмислювати, наприклад, ціннісні засади ухва-
лення рішень; світоглядні цінності учасників 
судового процесу).  

У межах гносеології правосуддя (напри-
клад, судовий процес як спосіб пізнання права; 
пізнавальна діяльність суду); а в межах судової 
гносеології – більш детальні проблеми пізнання 
в судовій чи суміжній діяльності.  

Герменевтика правосуддя осмислювати-
ме, наприклад, смисли правосуддя, питання та 
підходи в судовій інтерпретації, засади спосо-
бів тлумачення).  

Онтологія правосуддя сприятиме осмис-
ленню, наприклад, правосуддя як специфічного 
правового буття.  

У межах логіки правосуддя чи судової 
логіки осмислюватимуться різноманітні про-
блеми судової аргументації тощо.  

У результаті потенційно постає певний 
філософсько-правовий образ правосуддя. Як 
наприклад, «філософсько-правовий квадрат» 
правосуддя – єдність онтологічних, гносеологі-
чних, аксіологічних і логічних засад у визна-
ченні сутності правосуддя. Зокрема, зважаючи 
на роль онтології, гносеології, аксіології та ло-
гіки права в цьому як складових філософії пра-
ва. Адже, за одним із визначень, «філософію 
права можна визначити як науку про закономі-
рності вивчення сутнісної природи права як 
динамічної єдності його онтологічних, гносео-
логічних, аксіологічних і логічних засад» (А. А. 
Козловський)20. 

Зважаючи на плюралізм сфер філософії 
та сфер, напрямів філософії права, потенційним 
є й плюралізм філософсько-правових дослі-
джень правосуддя.  

Види судочинства, осмислення їх філо-
софсько-правових аспектів. В даному випадку 
як об’єкт філософсько-правового осмислення 
обирається, наприклад, певний різновид судо-
чинства.  

Останні можуть вирізнятися за певними 
критеріями, як наприклад: (1) державність: 
державне чи недержавне судочинство (церков-
не, комерційне тощо); (2) загальне та спеціаль-
                                                           
20 Козловський А. А. Право як пізнання: Вступ до гносеології 
права. — Чернівці : Рута, 1999. — С. 200. 

не судочинство (конституційне, кримінальне, 
цивільне, господарське, адміністративне, війсь-
кове тощо); (3) суб’єкти поширення: «ювеналь-
на юстиція; (4) критерій «кара-нагорода»: карна 
чи нагородна юстиція; (5) національне чи між-
народне судочинство; (6) правова системи 
(сім’я): судочинство в нормативно-актній (ро-
мано-германській), судово-прецедентній (анг-
лосаксонській, системі «загального права»), 
релігійній, традиційній правових системах.  

Також об’єктами філософсько-правового 
дослідження можуть стати такі різновиди судо-
чинства, як третейське; церковне, «відновне» 
(правосуддя); історичні типи судочинства то-
що. 

Роль і функція (рольовий підхід; функціо-
нальний підхід). За такого підходу може обира-
ється, наприклад, такий об’єкт дослідження, як 
філософія судді, адвоката, прокурора (обвину-
вача), потерпілих, інших учасників процесу 
(наприклад, світогляд і праворозуміння та їх 
вплив на ухвалення рішень). При цьому почат-
ково «філософія» відповідного суб’єкта може 
визначитися широко, наприклад як «принципи 
мислення та діяльності», основоположні філо-
софсько-правові підходи діяльності тощо. 

З-поміж можливих тем проблематики – 
добір суддів і допуск інших осіб до участі в 
здійсненні судочинства; філософсько-правове 
осмислення функцій суду як діяльності: судове 
правозастосування, судова правотворчість, су-
дова інтерпретація тощо. 

Зазначений перелік можливих підходів до 
дослідження філософсько-правових проблем 
правосуддя не є вичерпним; він також, певною 
мірою, схематичний. Проблематика ж дослі-
джень за різними підходами може «пересікати-
ся».  

У цьому зв’язку доречним є провести си-
стемний огляд дослідження проблематики пра-
восуддя в юридичній науці (огляд дисертацій-
них досліджень представлено в додатку до мо-
нографії). 
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1.2. Теоретична та практична джерельна основа дослідження правосуддя 

 
Наступним визначаються теоретичні та 

практичні основи дослідження. Теоретичну ос-
нову дисертаційного дослідження зазвичай 
складають наукові праці вчених, які попере-
дньо досліджували відповідно об’єкт і предмет 
дослідження, а також конкретні положення за-
значених праць. Оскільки пропоноване дослі-
дження носить і практичний характер, її основа 
також носить й практичний характер.  

Теоретична основа цього дисертаційно-
го дослідження – концептуальні підходи, по-
ложення, наукові розробки, ідеї щодо вирішен-
ня окремих проблем, окреслених темою дисер-
таційного дослідження.  

Зокрема вони розроблені такими автора-
ми (зазначеними далі за абеткою) щодо наступ-
них положень тощо.  

Приймаються за основу теоретичні та ме-
тодологічні засади правознавчого досліджен-
ня21, зокрема ті, що доречні в частині дослі-
дження правосуддя. Поділяється точка зору 
щодо певного розмежування та водночас взає-
мозв’язку предметів філософії та теорії права. 
Зокрема визнається та розвивається положення 
про те, що філософія права акцентує на дослі-
дженні смислів права (теорія права також не 
оминає смислів, однак останні не є її фокусом) 
знаходить подальший розвиток у дослідженні 
смислів правосуддя22. Поділяється та розвива-
ється положення про те, що вирішення пробле-
ми співвідношення права та закону «значною 
мірою залежить від характеру типу праворозу-
міння»23 й що «право не слід ні протиставляти 
закону, ні ототожнювати з ним. Це дві різні 
правові реальності, «розмежування та поєднан-
ня права і закону сприяє глибокому осмислен-
ню механізму втілення правових приписів у 
соціальну дійсність, що і є основною ознакою 
права»24 (В. Д. Бабкін).  

Автор також приймає методологічне по-
ложення про плідність дослідження права як 
«діалектичного явища» (позиція В. Г. Ф. Геге-
ля, з-поміж інших, про те, що філософія права 
досліджує ідею права в її розвитку), що в цьому 
дослідження виявляється у дослідженні ідеї 
правосуддя як поняття та його здійснення. 

Сприймаються положення розробки «ан-
тропологічного перехрестя рішення», зокрема в 
частині судового рішення, а також положення 
про образ людини в концепції прав людини, 
зокрема вироблений на основі судової практики 
в сфері судового захисту прав людини (В. Брю-
ггер (Бруггер).) 

                                                           
21 Див., напр.: Бабкін В. Д. Теоретико-методологічні засади 
дослідження історії права // Ювілейний збірник, присвяче-
ний до 75-річчя академіка Ю. С. Шемшученка (робоча на-
зва). — К.: «Юридична думка», 2010 (виходить друком). 
22 Бабкін В. Д. Взаємозв’язки філософії права та загальної 
теорії держави і права // Проблеми філософії права. — 2003. 
— Том І. — С. 56. Детальніше про дискусію щодо співвідно-
шення та розмежування предметів філософії та теорії права 
читайте в підрозділі, присвяченому філософії правосуддя як 
напряму філософії права (висвітлено погляди низки право-
знавців, як-от Д. А. Керимова, М. І Козюбри, а також бачен-
ня дискусії в німецькій та американській філософсько-
теоретичній літературі).  
23 Бабкін В. Д. Право і закон: співвідношення понять // Пра-
во в системі соціальних норм: історико-юридичні аспекти: 
Матеріали ХІІІ історико-правової конференції (м. Чернівці, 
20-22 червня 2005 р.). — Чернівці: Рута, 2005. — С. 4.  
24 Там само. — С. 8, 9. 

Приймається і розвивається положення 
про право як ідею права, поняття та його здійс-
нення; зокрема розвивається це положення в 
положення про ідею правосуддя як поняття та 
його розвиток. Також приймається обгрунту-
вання положення про суд як інститут грома-
дянського суспільства (Г.-В.-Ф. Гегель. Поло-
ження та погляди Гегеля щодо судочинства де-
талізуються в дослідженні в окремому підроз-
ділі).  

Частково сприймаються положення кон-
цепції «інтегративного праворозуміння», відо-
мої як law as integrity, використовуються поло-
ження щодо судового тлумачення як судової 
філософії права, теоретичні положення та об-
грунтування образу «судді як Геркулеса», спів-
відношення та розмежування «принципів» і 
«норм» (Р. Дворкін). 

Приймаються за основу методологічні за-
сади дослідження суддівського розсуду, ідея 
про особистість судді як гарантію правосуддя. 
Водночас концепція «вільного права» Є. Ерліха 
визначається як дескриптивна (на противагу 
нормативній), чим зумовлена його відносна 
цінність для філософсько-правового дослі-
дження. Положення та погляди Є. Ерліха щодо 
судочинства деталізуються в дослідженні. 

Беруться за основу положення про прин-
цип доповнюваності як методологічна засада 
дослідження, а також розгляд реалізації права 
як істотної ознаки права (Б. О. Кістяківський). 

За аналогією з положенням про «право як 
пізнання», розроблені філософом права в межах 
розробки такого напряму філософії права як 
гносеологія права, автор розкриває ідею право-
суддя як пізнання (А. А. Козловський). 

Приймаються положення про обґрунту-
вання принципу верховенства права в правосу-
дді (М. І. Козюбра). 

Сприймаються положення та ідеї, розро-
блені в частині теорії правової реальності, по-
ложення про те, що «саме в суді право існує в 
усій його повноті» (С. І. Максимов). 

Поділяється та розвивається думка про 
співвідношення та розмежування «права» і «за-
кону» як предметного поля філософії права, 
маючи на увазі «класичну філософії права» 
(В. С. Нерсесянц). 

Приймається положення про те, що судо-
ва практика є елементом правової системи25 
(О. М. Оніщенко).  

                                                           
25 Н. М. Оніщенко зазначає: «Як елементи правової системи 
виділяються: право як сукупність створених і охоронюваних 
державою норм; … судова та інша юридична практика; …» 
(Оніщенко Н. М. Теоретико-методологічні засади формуван-
ня та розвитку правової системи: Дис... д-ра юрид. наук: 
12.00.01 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького ; 
НАН України. — К., 2002. — С. 32). «В структуру правової 
системи входять наступні головні елементи: ... 5) судова та 
інша юридична практика...» (Оніщенко Н. М. Правова систе-
ма: проблеми теорії. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. 
Корецького, 2002. — С. 18). У цьому зв’язку проф. Н. М. 
Оніщенко поділяє погляди С. Алексєєва. М. Матузова (Оні-
щенко Н. М. Теоретико-методологічні засади … — С. 50, 87). 
«С. Алексєєв визначає судову (юридичну) практику як до-
свід застосування юридичних норм і конкретних життєвих 
ситуацій. Цей досвід збагачує діяльність судів, всіх юрисдик-
ційних органів, суб’єктів реалізації юридичних норм» (С. 
168). Н. М. Оніщенко також зазначає: «Англо-саксонська 
правова сім’я. Ця система, як система загального права 
(common law), являє собою сукупність національних право-
вих систем, які мають загальні риси, що проявляються у 
єдності закономірностей і тенденцій на основі норми, що 
сформульована суддями в судовому прецеденті, який є ос-
новним джерелом (формою) права, в поділі права на загаль-
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Приймається положення, розроблені в 
зв’язку з дослідженням джерел права, зокрема 
й судового прецеденту26 (Н. М. Пархоменко). 

Приймається «формула Радбруха», як 
спосіб застосування положення про розмежу-
вання «права» та «закону» в судовій практиці. 
Окремі положення та погляди Г. Радбруха що-
до судочинства і правосуддя деталізуються в 
дослідженні (Г. Радбрух). 

Приймаються положення про методоло-
гічні засади правознавчого дослідження, мето-
дологію філософію права. Автор визнає значу-
щість і еврестичність «потребового підходу», 
зокрема, для цілей з’ясування соціальної сутно-
сті права, зокрема й правосуддя, проте не вва-
жає його ключовим чи єдино можливим для 
визначення соціальної сутності певного явища 
(П. М. Рабінович). 

Також приймаються за основу окремі по-
ложення (результати) сучасних загальнотеоре-
тичних досліджень принципів права 
(А. М. Колодій, С. П. Погребняк).  

Розглядаються й історичні джерела пра-
восуддя, використовується результат критично-
го перегляду історії судових та позасудових 
процесів (розправ) (зокрема, викладених у пра-
цях онографіях відділу історико-правових до-
сліджень Інституту держави і права ім. В. М. 
Корецького НАН України, зокрема під керів-
ництвом І. Б. Усенка). Зокрема відзначимо, що 
однією з актуальних проблем є критичний пе-
регляд практики та спадку «радянського право-
суддя» (1917-1991)27, реабілітація репресова-
                                                                                           
не право і право справедливості, в превалюванні процесуа-
льного права над матеріальним. Ця сім’я сформувалася бага-
то віків тому в Англії, є найбільш розповсюдженою у світі. 
Від інших правових сімей вона відрізняється тим, що в якості 
основного джерела права в ній визнається судовий преце-
дент. Суди не тільки застосовують, але й створюють норми 
права в процесі вибору відповідного прецеденту, його тлу-
мачення, прийняття або неприйняття під приводом значних 
розбіжностей обставин справи, яка розглядається від тієї, що 
розглядалася раніше; суд в цілому і судді зокрема мають 
значну свободу. Визнання прецеденту джерелом права 
означає, що суд здійснює не тільки юридичну функцію (ви-
рішення конфліктів на основі права), але й правотворчість. В 
силу таких обставин загальне право досить часто називають 
«судовим правом» (С. 139). 
26 Н. М. Пархоменко зазначає: «Отже, можна говорити про 
систему права лише як про деякий виняток, що не порушує 
основоположного принципу верховенства закону. Адже у 
цих країнах суддя ніколи не перетвориться на законодавця, 
а між нормами, що є результатом здійснення судової практи-
ки, і нормами, що є результатом правотворчості є різниця. В 
першу чергу це те, що судова практика діє в рамках, вста-
новлених законодавцем. В силу цього, значення норм судо-
вої практики є обмеженим. По-друге, правова норма, ство-
рена судовою практикою не має того авторитету, який нада-
ється законодавчим нормам. Її можна у будь-який час відки-
нути чи поміняти». Пархоменко Н. М. Договір у системі права 
України: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / НАН України; 
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 1998. — 
С. 99. 
27 Під час одного з заходів, присвячених філософії прав лю-
дини адвокат Олег Веремеєнко представив учасникам кри-
тичний огляд реалій реалізації прав людини в Україні на 
основі власного адвокатського досвіду. Однією з істотних 
причин критичного стану реалізації є те, що «нинішня міліція 
є правонаступником НКВД. «Суть, методи і, найголовніше, 
особовий склад, залишилися тими ж», «просто змінили виві-
ску», «й ми пожинаємо плоди минулого сьогодні», – ствер-
джує він. До речі, зазначив адвокат, «викладачі зрідка роз-
повідали нам [студентам] про генезис правоохоронних орга-
нів». Крім того, ще однією причиною «адвокат назвав пану-
вання на практиці постулатів старих часів. Зокрема, продов-
жують працювати теорії «визнання як цариці доказів» (ідея 
А. Я. Вишинського) та ідея «революційної правосвідомості 
судді» (Д. І. Курського). На думку доповідача, в часи дикта-
тури пролетаріату вважалося, що суддями не потрібні зако-
ни, достатньо керуватися «революційною правосвідомістю». 
На його думку, сьогодні ця ідея замінена на «суддівську 
правосвідомість», але носить подібний зміст, що сприяє сва-
волі. Зокрема, щодо меж призначення покарання. «Нині 
свобода – це товар, який купується і продається», – ствер-

них28, що є частиною судової історії й України. 
Епоха радянського правосуддя визначається як 
неоднозначна, контроверсійна, що пройшовши 
через різні етапи свого розвитку29 (зокрема й 
революційний30, військовий (під час Великої 
Вітчизняної війни31). Реальне забезпечення, на-
приклад, соціальних прав межувало з деклара-
                                                                                           
джує адвокат. Це зумовлено тим, що, на його думку, нема 
системи чітких критеріїв щодо визначення строку покарання, 
а на практиці презюмується найвищий». Бігун В. С. Філосо-
фія і практика прав людини: роль правоохоронців і правоза-
хисників, суддів і викладачів. Міжнародний семінар «філо-
софія права і філософія прав людини» // Юридичний жур-
нал. — 2010. — № 8. — С. 107–111. 
28 Реабілітація репресованих: Законодавство та судова прак-
тика / Верховний Суд України / В.Т. Маляренко (ред.), В.Т. 
Маляренко (уклад.), Є.І. Овчинніков (уклад.). — Офіц. вид. 
— К. : Юрінком, 1997. — 464 с. 
29 Завдання «радянського правосуддя» змінювалося, залеж-
но від завдань партії, які визначалися для держави на пев-
ному етапі. Так, наприклад, у післяреволюційний період «у 
роки громадянської війни суди стояли на сторожі завоювань 
Жовтня, вели боротьбу зі спекуляцією, бандитизмом, дезер-
тирством, крадіжками тощо» (Зайчук В. Г. Самый демократи-
ческий в мире. — К., 1981. — С. 14). «Велика Вітчизняна 
війна ставила перед радянським судом завдання, які випли-
вали з необхідності підтримання найбільш суворого порядку 
і законності на фронті і в тилу ворога, суворої боротьби з 
правопорушеннями. Суди поряд із воєнними трибуналами 
боролися із ворожою агентурою… Вся робота судів як на 
фронті, так і в тилу було підпорядковано одній цілі – най-
більш швидкому розгрому фашистської Німеччини» (Там 
само. — С. 16). Відверто зазначалося, що «програмні поло-
ження партії слугують керівництвом у діяльності судових 
органів» (Там само). 
30 У книзі «Заря советского правосудия» (Лондон, 1991) 
подано три статті «Красный суд» (С. Кобяков), «Служба в 
комиссариате юстиции и народном суде» (Н. Майер) та «Со-
ловецкая карта» (А. Клингер). Розповідається про заро-
дження радянського правосуддя – «червоного суду», нарко-
мату «червоної» юстиції, про ре ший острові майбутнього 
Архіпелагу – Соловецькому острові особливого призначення. 
Так, у частині «Красный суд. Впечатления за щитника в 
военных трибуналах» (С. Кобяков), зазначається: «Був 
створений Верховний Революційний Трибунал, єдине суди-
лище на всю Радянську Росію, яке повинно було розглядати 
справи про державну зраду, спекуляції та саботажі, якщо ці 
справи мали державне значення. Вироби цього суду не мог-
ли бути оскаржені ні в апеляційному, ні в касаційному по-
рядку. Вирок ні ким не затверджувався і повинен був вико-
нуватися впродовж 24 годин. Початково склад Верховного 
Трибуналу був семичленним – голова та шість постійних 
членів, призначених центральною владою. Але впродовж 
короткого часу семичленний склад було замінено тричлен-
ним, при цьому суддями призначалися члени ЦВК. Основою 
для такої зміни була, як вбачається, недостатня суворість 
вироків. І дійсно після цієї «реформи» смертна кара стала 
майже єдиним вироком, який ухвалював Верховний Трибу-
нал. У кожному губернському місті було створено револю-
ційний трибунал, який займався справами всієї губернії» (С. 
11-12). «Як відомо, більшовики відмінили закони, регламен-
туючі покарання за кожен злочин, і єдиним мірилом пока-
рання була «революційна совість» суддів» (С. 13). «У Москві 
більшовики намагалися створити народний окружний суд на 
зразок старих окружних судів… Склад суду складався із 
голови і дванадцяти засідателів – членів комуністичної пар-
тії. … [голова радянської юстиції] «Наші товариші комуністи 
судять на основі революційної совісті, і жоден голова, навіть 
якщо він буржуй, не зможе їх збити з толку» (С. 14-15). 
«Треба сказати, що у більшовиків судять не за законом, а за 
«революційною совістю»«. Всі статті закону матеріального і 
процесуального права знищено. Тому визначенням злочину 
судді не соромляться. …» (С. 19). «Під час одного з процесів 
… Промови захисників тривали два дні…. До однієї з груп 
підійшов Петерс і сказав: «До чого всі ці хвилювання, і ваші, 
і обвинувача, все це непотрібне. Не так потрібно вчиняти». 
На наше запитання, що ж потрібно, на його думку, робити, 
він відповів: «Що робити? Привезти сюди кулемет. Ось і все. 
А результат буде один і тим же». Так, і представник радян-
ської юстиції, і представник всеросійської «надзвичайки» в 
різних висловлюваннях виразили одну й ту саму думку: 
«Суду не потрібно»… [Перерс, представник ЧВК, невдовзі 
призначений головою московського Революційного Трибуна-
лу з залишенням на посаді всеросійського ката. Так відбуло-
ся зворушливе злиття юстиції з охранкою» (С. 27-28). 
31 Максимов С. С. Військові трибунали в роки Великої Вітчиз-
няної війни (1941-1945) // Військові суди – органи правосу-
ддя у Збройних Силах України / Військова палата Верховно-
го Суду України / В.В. Денисенко (голов.ред.). — К. : Рефе-
рат, 2002. — C. 35 («Суворо караючи небезпечних злочин-
ців, військові трибунали водночас уважно ставилися до осіб, 
які вчинили злочини, які не були небезпечними. До таких 
засуджених у більшості випадків застосовувалося відстро-
чення вироку до закінчення воєнних дій з направленням до 
діючої армії, де їм надавалася можливість загладити свою 
вину перед народом. Така практика себе виправдала».)  
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тивністю в реалізації прав політичних (як свід-
чать нині опубліковані архівні документи, їх не 
дотриманнями чи то порушенням32. Відтак і 
критика: діяльність радянського суду, «радян-
ське судочинство» в окремих критичних викла-
дах визначається як таке, що є «поза межами 
правосуддя»33, класове34. Критика різних полі-
                                                           
32 Для прикладу, з-поміж багатьох справ, оберемо так звані 
«справи» В. Чорновола, а також його публіцистичні праці. 
Передусім працю «Правосуддя чи рецидив терору?» (Див.: 
Чорновіл В. М. Твори: В 10 т. / Міжнародний благодійний 
фонд Вячеслава Чорновола / А. Пашко (голова редкол.), В. 
Чорновіл (упоряд. та комент.) — Т. 2 : Правосуддя чи реци-
диви терору? Лихо з розуму (портрети двадцяти «злочин-
ців»). Документи та матеріали 1966-1968 рр.. — К. : Смоло-
скип, 2003 — 905 с.). Іронічна значимість та оцінка праці В. 
Чорновала: «До речі, Шевченківська премія вручена Вячес-
лаву Чорноволові й за твори «Правосуддя чи рецидиви теро-
ру?» та «Лихо з розуму», за які його засудили 1967 року до 
3-х років ув'язнення» (Там само. — С. 23). 
Як відзначає В. М. Литвин, «зібраний матеріал документаль-
но засвідчував аморальність правоохоронних органів і роз-
кривав неправедний механізм політичних репресій» (Литвин 
В.М. Дисидентський рух // Литвин В. М. Історія України з 
найдавніших часів до 2004 року. – К., 2007. – Режим досту-
пу: http://www.lytvyn-
v.org.ua/history_of_ukraine/index.php?article=ch5_r11_p4). 
У цій праці, з-поміж іншого, «автор, використовуючи епігра-
фи здебільшого із законодавчих документів, викриває ра-
дянську систему за переслідування мислячих людей, зазна-
чаючи, що влада не дотримується навіть власних законів. Як 
документальне підтвердження своїх думок подає матеріали в 
Додатках, які засвідчують безглуздість покарання. Сюди 
ввійшли заяви української інтелігенції на захист заарештова-
них, матеріали першого суду над самим Чорноволом, доку-
менти з-за ґрат ув'язнених та несподіваний для КГБ запис 
суду над Озерним» (Там само. — С. 14).  
У роботі критикується антигуманний формалізм, водночас 
виявляється надія на гуманність. Так, у супровідному до 
праці «Правосуддя» листі Прокуророві Української Радянсь-
кої Соціалістичної Республіки та Голові КДБ при Раді Мініст-
рів УРСР, В. М. Чорновіл «Та вам байдуже до людських драм, 
до деморалізуючої дії страху, що холодною гадюкою вповзає 
не в одну українську родину. Для вас існує нібито тільки 
закон. Тож гляньмо на те, що діється тепер в Україні, з по-
гляду соціалістичної законності. Сьогодні вже вистачає мате-
ріалу для висновків. Надсилаю свої замітки не тому, що на-
діюся переконати вас і пом'якшити долю заарештованих і 
засуджених. Ви вже відучили людей від таких наївних споді-
вань. Але не заявити свого ставлення до того, що відбува-
ється, - значить стати мовчазним співучасником сваволі» 
(Там само. — С. 75). 
Йшлося про порушення букви й духу радянських законів. В. 
Чорновіл у супровідному листі Першому секретареві ЦК КПУ 
тов. Шелесту П. Ю. писав: «Дізнавшись про зміст закритого 
листа ЦК КПУ, я вирішив надіслати Вам свої замітки про гру-
бі порушення норм соціалістичної законності, які я два тижні 
тому надіслав голові КГБ при Раді Міністрів УРСР тов. Нікіт-
ченкові та Прокурору УРСР тов. Глухові. Якщо, незважаючи 
на таємне слідство й таємні суди, стало відомо стільки фактів 
грубого порушення букви й духу радянських законів, можна 
собі уявити, скільки їх було насправді...» (Там само. — С. 
76). 
«Я звернувся за поясненнями до юристів. Вони знизували 
плечима: за Кодексом суд у даному випадку ніби має бути 
відкритим, але кожного разу сам суд вирішує, яким йому 
бути. Така відповідь мене не задовольнила. Як це так: закон 
говорить одне, суд може вирішувати інше… Тоді я вдався до 
законів сам. Стаття 20 Кримінально-процесуального кодексу 
така, як має бути кожен закон: ясна й недвозначна. Ніяких 
інших законів про гласність судового розгляду я не знайшов 
Якщо є якісь таємні розпорядження, то чому вони таємні?» 
(З останнього слова В. М. Чорновола на суді 8.VII.11966). 
(Там само. — С. 205).  
33 Опрацьовуючи численний маси літератури на тему право-
суддя, натрапляємо на книгу спогадів Петра Кекіша «Поза 
межами правосуддя» (Кекіш П. Поза межами правосуддя / 
Beyond the bound of legality. — Торонто-Львів : Бекскид Гра-
фікс Лтд., Б.р. [1986>] — 115 с.), Автор написав її, щоби 
«залишити нашим нащадкам, в даній формі, деяке поняття 
про наше життя». Оповідається авторська історія зустрічі з 
радянською системою судочинства, а відтак і надлюдських 
страждань – на каторзі. Автор, молодий тернопільський 
учень-старшокласник Бережанської гімназії, арештований 
весною 1945-го року, після поневірянь по пересильних тюр-
мах, потрапляє під суд. Прислухавшись до поради старшого 
співкамерника «щоби спасти своє життя, ти мусиш підписати 
їм те, що вони вимагають», він «підписав наскрізь фальши-
вий свій протокол».  
Ось як він відтак описує суд і свої роздуми про нього, нас-
лідки, дух того часу: «Судили мене в якомусь невеличкому 
будинку напроти Софійського собору [в Києві]. В залі суду, 
за великим столом сиділо трьох, в середині – капітан, голова 
суду, високий чорнявий жидок з хитрими безсовісними очи-
ма. Зправа від нього – старший лейтенант, середнього росту 

                                                                                           
русявий, мабуть, слов'янин. Зліва сиділа молода дівчина, 
теж у формі лейтенанта. Збоку, за окремим столом, сиділа 
секретар, жінка середнього віку в цивільній одежі. 
Мені зачитували звинувачення і дали останнє слово. І тут 
блискавкою в голову мені вдарила думка: «А що, якщо я 
допустив грубу помилку тим, що сам собі підписав строк? 
Може ще трохи протиравшись, все закінчилось би інакше 
справедливіше. Навіщо ж я слухав того старика, де гарантія, 
що він порядна людина, а не досвідчений артист своєї спра-
ви?...» 
Швидко-швидко побігли мої думки одна за одною і вмить 
дійшов я до висновку, що мені необхідно відказатися, поки 
ще не пізно, від підписаного мною протоколу слідства, роз-
повісти суддям всю правду і те, якими методами добився 
слідчий, щоб я підписав йому всю цю, наскрізь видуману 
брехню. Деякий час я помовчав, збираючись з духом і дум-
ками і врешті послідовно висказав, що задумав.  
Моя заява їх дещо здивувала. Деякий час вони перешіптува-
лися між собою, а відтак заявили, що суд відходить на нара-
ду. Через декілька хвилин всі вони знову зайшли в залю і 
голова суду заявив, що мовляв «у нас, у нашому судовироб-
ництві ніхто не змушує підписувати в протоколі те, чого в 
дійсності не було, що суд наш найсправедливіший у світі, що 
всі зловживання при ведені слідства у нас передбачені зако-
нами і суворо караються і т.д. і т.п. Врешті він сказав те, що 
я ніяк не сподівався і що страшно мене вразило, а саме, він 
заявив, що на основі вищесказаного, протокол слідства, 
мною підписаний, суд вважає дійсним, і в силу всього на в 
ньому вказаного, засуджує мене на п'ятнадцять років катор-
ги, з відбуттям строку у віддалених місцях Радянського Сою-
зу.  
Вирок я сприйняв спокійно, поскільки мені здавалося, що 
так не може бути, що всьому тому ще не кінець. Просто тоді 
я не розумів духу часу і всього того, що на ним скривалося. 
Я не міг в той час усвідомити собі, куди я попав і з ким маю 
справу.  
Хиба я один вправ жертвою свавілля і беззаконности тих 
часів? Скільки людей (та ще яких людей) було знищено без 
суду і слідства за час сталінського терору. Про яке правосу-
ддя могла іти мова в той час, коли т.зв. «Особоє совєщаниє» 
або «тройка», як його ще називали, тому що в склад його 
входило троє людей, сидячи в Москві і не бачачи живої лю-
дини, судила на десять років тюремного ув’язнення навіть 
тих, в ділі яких і суд не міг знайти «состава преступления». 
Все рішав дух часу, він керував і направляв у певне русло 
всі дії радянських юридичних установ та інших правомірних 
інстанцій, які всупереч всім законам і здоровому глузду, 
мовчки по рабськи, виконували волю вищепоставлених. 
Мовчала обезчещена Феміда і весь безправний радянський 
народ» (С. 17–18).  
З 1945 по 19545 року пробув він, як пише, в «раданських 
Освєнцімах і Бухенвальдах». Важко передати кількома сло-
вами (тай чи можна?) людські страждання, описані автором.  
І ось зі смертю Сталіна в 1953 році, почалися зміни. За сло-
вами автора «… в кожен табір була після на спеціальна мос-
ковська юридична група, яка тут на місці звільняла всіх тих 
в’язнів, карні діла яких, на її погляд, цьому підлягали. А 
відбувався цей процес ось як: 
Комісія переважно влаштовувалась в одному з кабінетів 
табірного управління за столами, на яких вже заздалегідь 
лежали карні діла в’язнів, а ті тихо і смирно стояли в кори-
дорі в черзі, чекаючи виклику. Дзвонив дзвінок і в кабінет 
заходив перший по черзі, називав свої прізвище і подавав 
основні дані свого карного діла: де і за що суджений, на 
який строк, і скільки вже відбув. Комісія знаходила його 
справу, зачитувала лише заключне рішення суду і відпуска-
ла в’язня, обнадіявши добрим результатом комісії. Відтак 
наступала невеличка консультація відносно розглянутого 
діла, дальше знову дзвонив дзвінок і в кабінет заходив слі-
дуючий по черзі. Вся ця процедура з одним в’язнем займала 
не більше п’яти хвилин. Одним словом, як судили, так і роз-
суджували. Ні тоді, ні тепер ніхто не вглиблювався в суть 
справи, не шукав справжніх мотивів виновности підсудного, 
а діяв так, як того вимагав не кодекс законів, а дух часу. От 
що довгі десятиліття керувало радянським судівництвом! 
Законів, як таких, фактично не було, а була лише купа спи-
саних паперів, на яку ніхто і ніколи не звертав уваги при 
рішенні всяких справ, а діяв лише по вимозі обставин» (С. 
97–98). 
Не кожному судилося дожити до звільнення. Самого ж авто-
ра звільнили від ув’язнення в 1955 році.  
Наостанок Петро Кікіш пише: «Хочеться вірити, що дедалі 
людство стане мудрішим, справедливішим і милосерднішим і 
подібні, описані тут людські трагедії, вже не матимуть місця 
в новій майбутній історії. Тоді наші далекі нащадки читати-
муть ці рядки, як страшну казку, в яку мабуть і не всі з них 
повірять». 
34 Відомий британських совєтолог Р. Конквест у праці «Пра-
восуддя та правова система в СРСР» (1968) у цьому зв’язку 
зазначав: той «факт, що радянське право «завжди виявляє 
свою класову, політичну природу» означає, що визначення 
злочину та здійснення правосуддя самі продовжують зале-
жати від мінливих політичних критеріїв. Право ніколи не 
може бути остаточним гарантом у радянських умовах... Як 
регламентуючий механізм, він, зрештою, регламентує право-
суддя не в інтересах індивіда чи інших об’єктивних норм, 
але, переважно, в інтересах радянської держави та комуніс-
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тичних систем була взаємною й часто обгрун-
тованою з відповідних позицій (зазначалося, 
наприклад, що в радянському судочинстві на-
родні засідателі обиралися, тоді як в буржуаз-
ному – «підбиралися»35).  

Розглядаються та сприймаються поло-
ження про теоретичні основи судової правотво-
рчості та особливостей суддівського правоза-
стосування, розроблені С. В. Шевчуком.  

Використовується доробок і зарубіжних 
учених-юристів, філософів права, юристів-
практиків, як-от Б. Кардозо (природа судового 
процесу), Д. Кеннеді (критичний аналіз судово-
го розгляду), Р. Познер (економічний аналіз 
права і судочинства), Р. Френч («космологія» 
судового процесу Тибету), а також інших авто-
рів.  

Окремо слід відзначити, що з тематики 
правосуддя і судочинства було опубліковано 
низку монографій. Не применшуючи їх мето-
дологічної цінності, відзначимо, що деякі з них 
зумовлені умовами, відмінними від нинішніх 
соціально-економічних і політичних умов, які 
вимагали принципово інших підходів до розро-
бки концептуальних засад правосуддя. Це до-
дає актуальності даному дослідженню, втім не 
нівелює цінності попередніх досліджень чи їх 
частин.  

Загалом проблематику проблем правосу-
ддя (зокрема, але не винятково, представлену в 
наукових монографіях останнього часу) можна 
систематизовано окреслити наступним чином:  
� філософські основи та проблематика пра-

восуддя (В. І. Власов – «філософія правосу-
ддя в діалогах»36); 

� загальнотеоретичні проблеми правосуддя 
(судочинства), судової влади, судової діяль-
ності, принципи правосуддя, теорія право-
суддя, судова правотворчість, судова полі-
тика (як наприклад, у монографіях таких 
авторів, як М. О. Колоколов37, 
В. Т. Маляренко38, Ю. М. Грошевий і І. Є. 
Марочкін39, А. О. Старченко40; 

                                                                                           
тичної партії, які вважаються найвищим утіленнями індивіду-
альних і колективних складових суспільства». Justice and the 
Legal System in the USSR / ed. by Robert Conquest. — London 
; Sydney ; Toronto : The Bodley Head, [1968]. — P. 21. 
35 Зайчук В. Г. Самый демократический в мире. — К., 1981. 
— С. 32 («Буржуазна пропаганда намагається представити 
суд присяжних як «суд вулиці», який, начебто, носить демо-
кратичний характер. Проте досить звернути увагу на явно 
недемократичний характер призначення присяжних, щоби 
побачити класову сутність такого суду. Наприклад, у США 
присяжні засідателі обираються не населенням, а підбира-
ються. Кандидатури повинні відповідати певним цензовим 
умовам, при цьому цей добір проводиться за участі судових 
клерків, суддів та інших чиновників).  
36 Власов В. И. Философия правосудия в диалогах. — М.: 
РАГС Издательство, 2010. — 335 с. 
37 Колоколов Н. А. О праве, суде и правосудии. — М. : ЮНИ-
ТИ, 2008. — 688 с.; Судебная власть как общеправовой фе-
номен. — М.: «Юрист», 2007. — 328 с. 
38 Маляренко В. Т. Перебудова кримінального процесу Украї-
ни в контексті європейських стандартів. — К. : Юрінком 
Інтер, 2005. — 511 с.  
39 Грошевий Ю. М., Марочкін І. Є. Органи судової влади в 
Україні / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України. — К. : Ін Юре, 1997. — 20 с. — (Бібліотечка «Нова 
Конституція України»); Марочкін І. Є., Сібільова Н. В., Тихий 
В. П., Москвич Л. М., Русанова І. О. Організація судової вла-
ди в Україні: навч. посіб. / Національна юридична академія 
України ім. Ярослава Мудрого / І. Є. Марочкін (ред.), Н. В. 
Сібільова (ред.). — Х. : Право, 2009. — 184 с.  
40 Старченко А. А.; Философия права и принципы правосу-
дия в США. — М.: «Высшая школа», 1969. — 120 с.; Логика 
в судебном исследовании. — М. : Госюриздат, 1958. — 
233 с. 

С. В. Прилуцький41, В. М. Селіванов42, 
С. Д. Гусарєв та  О. Д. Тихомиров43, 
Б. В. Малишев44, С. В. Шевчук45, Д. О. Фур-
сов і І. В. Харламова46 та інші); 

� історичні аспекти47 генези ідеї правосуддя, 
розкриті та відображені в працях правозна-
ців та істриків, державних і зокрема судових 
діячів різних історичних періодів (зокрема 
таких, як у ХIХ ст. М. М. Сперанський48, 
Й. В. Михайловський, І. Я. Фойницький, 
В. О. Рязановський, М. М. Полянський, М. 
С. Строгович, А. Л. Ривлін та інші (зокрема 
зазначені – це розробники так званого судо-
вого права); 

� конституційні засади правосуддя, консти-
туційна юстиція (як-от у монографіях таких 
авторів, як А. О. Селіванов49, В. В. Сердюк50, 
В. М. Шаповал51 та інших); 

                                                           
41 Прилуцький С. В. Незалежність суддів – умова справедли-
вого правосуддя // Незалежність суддів: міжнародні станда-
рти та національна практика: Навчально-практичний посіб-
ник / Луць Л. А., Савенко М. Д., Городовенко В. В., Прилу-
цький С. В. (та ін.); Центр суддівських студій, Всеукр. неза-
леж. суддів. асоц. — К. : Поліграф-Експрес, 2008. — 128 с. 
— С. 5–18; Москвич Л. М., Подкопаєв С. В., Прилуцький С. 
В. Статус судді: Питання теорії та практики. — Х. : ВД «ІН-
ЖЕК», 2004. — 358 с.  
42 Селіванов В. М. Право і влада суверенної України. Методо-
логічні аспекти / Академія правових наук України; НДІ при-
ватного права і підприємництва / О. Д. Святоцький (наук. 
ред.). — К. : Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. — 723 с. 
43 Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія 
(Основи юридичної діяльності): Навч. посібник. — 2. вид., 
перероб. — К. : Знання, 2005. — 655 с. 
44 Малишев Б. В. Судовий прецедент у правовій системі Анг-
лії. — К.: Праксіс, 2008. — 344 с. 
45 Шевчук С. Судова правотворчість. Світовий досвід і перс-
пективи в Україні. — К. : Реферат, 2007. — 640 с.; Шевчук 
С. Судова правотворчість. Світовий досвід і перспективи в 
Україні. Видання друге. — К. : Реферат, 2010. — 640 с. 
46 Фурсов Д. А., Харламова И. В. Теория правосудия в крат-
ком трехтомном изложении по гражданским делам. Том пер-
вый: Теория и практика организации правосудия. — М.: 
Статут, 2009. — 524 с. 
47 Див. дет.: Смородинський В. М. Ідея правосуддя в історії 
правової думки // Правосуддя: філософське та теоретичне 
осмислення. — К., 2009. — С. 46–60. 
48 Питання внеску М. М. Сперанського (1772 — 1839) у роз-
виток філософії та теорії судочинства варте окремої зауваги. 
Так, під час обговорення проекту цієї монографії в Інституті 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України тверджен-
ня автора про «судовий внесок» М. М. Сперанського, зокре-
ма до майбутньої судової реформи 1864 року, було сприйня-
то (щоправда, не всіма правознавцями) як «незадовільне». 
Проте, сама історія підтверджує тезу автора. Так, ще в 1803 
році М. М. Сперанський за дорученням Олександра І підго-
тував «Записку об устройстве судебных и правительствен-
ных учреждений в России». Ця робота стала знакової як для 
кар’єри М. М. Сперанського, так і для історії російського 
державного будівництва. Відзначаючись системним викла-
дом, вона справила вплив і на майбутню судову реформу. Як 
відзначає сучасний російський історик права С. І. Сперансь-
кий, «державно-правові ідеї Сперанського і здійснені ним 
перетворення у різних галузях державного управління ви-
явилися значущими не тільки для свого часу, але зберігають 
актуальність і для сьогодення. Сучасні юридична та політич-
на науки і практика постійно стикаються з проблемами, по-
дібними до тих, які вирішувалися Сперанським на початку 
XIX ст. Це такі найважливіші питання держави і права, як 
адаптація принципу поділу влади і створення системи відо-
кремлених органів законодавчої, виконавчої та судової вла-
ди ...» (Сперанский С. И. Учение М. М. Сперанского о праве 
и государстве : автореферат дис. ... кандидата юридических 
наук : 12.00.01 / Ин-т государства и права РАН Москва, 
2003. — 22 c. — С. 3). Див. також: Сперанский С. И. Учение 
М. М. Сперанского о праве и государстве. Ось-89, 2004. —
224 с.; Ефремова Н. И. Судоустройство России в XVIII - I 
половине XIX вв. (Историхо-правовое исследование). — М., 
1993.  
49 Селіванов А. О. Верховенство права в конституційному 
правосудді: Аналіз конституційної юрисдикції: Предмет кон-
ституційного права у вимірі конституційної юрисдикції. — К.; 
Х. : Академія правових наук України, 2006. — 400 с.; Селі-
ванов А. О., Рудюк Н. С., Фесенко Є. В., Кривенко Л. І., Бак-
ланова Л. В. Організація судової влади в Україні: Перший 
аналіз нормативного змісту Закону України «Про судоустрій 
України». — К., 2002. — 111 с. 
50 Сердюк В. В. Верховний суд України в системі розподілу 
функцій влади: монографія. — К. : Істина, 2007. — 229 с.; 
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� питання правового статусу суддів, носіїв 
судової влади (П. В. Прилуцький52; Л. М. 
Москвич53, С. О. Іваницький54, І. О. Русано-
ва55 та інші); 

� концептуальні засади теорії та практики 
управління судом в правовій державі (В. Д. 
Бринцев56); 

� порівняльно-правові засади та аспекти пра-
восуддя (В. І. Шишкін57, Б. Футей58 та інші); 

� філософське осмислення проблем злочину і 
покарання (В. А. Бачинін59 та інші); 

� суддівська діяльність: професійне праворо-
зуміння судді, суддівське переконання, роз-
суд судді (В. Ф. Бохан60, Ю. М. Грошевой61 
та інші);  

� мета судочинства, істина (Е. М. Мурадь-
ян62, В. В. Прилуцький63 та інші); 

� суддівська етика, деонтологія, професійна 
культура, особистість судді (юриста) 
(С. С. Сливка64; О. С. Кобліков65 та інші); 

� судове пізнання, судова гносеологія (А. А. 
Козловський66, І. І. Котюк67 та інші); юриди-

                                                                                           
Сердюк В. В. Юрисдикція судів України за спеціалізацією. — 
К. : Прецедент, 2005. — 192 с.  
51 Шаповал В. М. Сучасний конституціоналізм: монографія / 
ЮФ «Салком». Науково-аналітичний центр. — К. : Юрінком 
Інтер, 2005. — 560 с. 
52 Прилуцький П. В. Концепція проблеми істини у криміналь-
ному процесі України. — Сміла : Тясмин, 2006. — 200 с. 
53 Москвич Л. М. Статус суддів: теоретичний та порівняльно-
правовий аналіз: Монографія. — Х., 2004. — 224 с.; див. 
також: Москвич Л. М., Іваницький С. О., Русанова І. О. Пра-
вовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, 
народні засідателі, суд присяжних): монографія. — Х. : 
ФІНН, 2009. — 488 с.; Москвич Л. М., Подкопаєв С. В., При-
луцький С. В. Статус судді: Питання теорії та практики. — Х. 
: ВД «ІНЖЕК», 2004. — 358 с.  
54 Іваницький С. О. Формування складу народних засідателів 
у судовій системі України: монографія / Луганський держ. 
ун-т внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. — Луганськ : РВВ 
ЛДУВС, 2007. — 224 c. 
55 Русанова І. О. Суд присяжних в Україні: проблеми станов-
лення та розвитку / Національна юридична академія України 
ім. Ярослава Мудрого. — Х. : ВД «Інжек», 2005. — 184 с. 
56 Бринцев В. Д. Стандарти правової держави: втілення у 
національну модель організаційного забезпечення судової 
влади: монография. — Х.: Право, 2010. — 464 с.; його ж: 
Бринцев В. Д. Теория и практика управления судом в право-
вом государстве: монографія. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 
440 с. (обидві монографії подібні за змістом; остання містить 
новий розділ «Судова соціологія», з підрозділом «Роль і зна-
чення особистісних якостей судді для здійснення справжньо-
го правосуддя») 
57 Шишкін В. І. Судові системи країн світу: Навч. посібник: У 
3 кн. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. 
Інститут міжнародних відносин. — К. : Юрінком Інтер, 2001. 
— 335 с. Див. також: Марочкін І. Є., Москвич Л. М., Сібільо-
ва Н. В., Бабкова В. С., Крючко Ю. І. Порівняльне судове 
право: навч. посіб. / Національна юридична академія Украї-
ни ім. Ярослава Мудрого / І. Є. Марочкін (ред.), Л. М. Моск-
вич (ред.). — Х. : Право, 2008. — 112 c. 
58 Футей Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-
2005. 2-е вид., доповн. і переробл. — К.: Юрінком Інтер, 
2005. — 352 с. 
59 Бачинин В. А. Философия права и преступления : Для 
студ. юрид. вузов. — Х. : Фолио, 1999. — 607 с. 
60 Бохан В. Ф. Формирование убеждений суда. — М.: Изд-во 
Белорусского ун-а, 1973. — 158 с. 
61 Грошевой Ю. М. Проблемы формирования судейского 
убеждения в уголовном судопроизводстве. — Х.: «Вища 
школа», 1975. — 144 с.; Його ж: Профессиональное право-
сознание судьи и социалистическое правосудие. — Х.: «Ви-
ща школа», 1986. — 185 с. Див. також: Грошевой Ю. М. 
Сущность судебных решений в советском уголовном процес-
се. — Х.: «Вища школа», 1979. — 144 с. 
62 Мурадьян Э. М. Истина как проблема судебного права. — 
М.: Былина, 2002. — 287 с. Див. також: Мурадьян Э. М. Су-
дебное право. — С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2007. — 575 c. 
63 Прилуцький П. В. Концепція проблеми істини у криміналь-
ному процесі України. — Сміла : Тясмин, 2006. — 200 с. 
64 Сливка С. С. Професійна культура юриста (теоретико-
методологічний аспект). — Львів: Світ, 2000. — 336 с. 
65 Кобликов А. С. Юридическая этика: Учеб. пособие для 
студ., обуч. по спец. «Юриспруденция». — 3-е изд., изм. — 
М. : Норма, 2007. — X, 165 с. 

чна герменевтика, герменевтика судової ді-
яльності (А. М. Бернюков68, Ю. Л. Власов69, 
О. Ф. Закомлистов70, О. О. Мережко71, П. М. 
Рабінович72, С. П. Рабінович73 та інші). 
Оскільки пропоноване дослідження но-

сить і практичний характер, її основу також 
склали наукові теоретичні та практичні дослі-
дження низки судді (суддів у відставці), з-
поміж яких, такі судді з таких країн, як: Австрія 
– Г. Кельзен74; Аргентина – Є. Булигін75; Ізраїль 
– А. Барак76; України – В. Ф. Бойко77, В. С. Ба-
лух78, В. Бондаренко79, В. Д. Бринцев80, В. В. 
                                                                                           
66 Козловський А. А. Право як пізнання: Вступ до гносеології 
права. — Чернівці : Рута, 1999. — 295 с. 
67 Котюк І. І. Теорія судового пізнання : Монографія. — К. : 
Виробничо-поліграфічний центр «Київський університет», 
2006. — 435 с.  
68 Бернюков А. М. Здійснення правосуддя: герменевтичний 
підхід Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: 
колективна монографія / А. М. Бернюков, В. С. Бігун, Ю. П. 
Лобода, Б. В. Малишев, С. П. Погребняк, С. П. Рабінович, В. 
С. Смородинський, О. В. Стовба / В. С. Бігун (відп.ред.). — 
К., 2009. — С. 148–206. 
69 Власов Ю. Л. Проблеми тлумачення норм права : Моно-
графія. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України, 2001. — 177 с. 
70 Закомлистов А. Ф. Юридическая философия. — СПб. : 
Юрид. центр Пресс, 2003. — 546 с. 
71 Мережко А. А. Введение в философию международного 
права. Гносеология международного права. — К.: Юстиниан, 
2002. — 192 с. Див. також: Мережко О. Проблеми теорії 
міжнародного публічного та приватного права. — К. : Юсті-
ніан, 2010. — 320 с.; Його ж: Мережко А. Юридическая се-
миотика и юридическая герменевтика // Юридическая прак-
тика. — 2002. — № 8 (218). — 20 февраля. — Режим досту-
пу: http://yurpractika.com/article.php?id=10001433; Мережко 
А. А. Юридическая герменевтика и методология права // 
Проблеми філософії права. — 2003. — Том І. — С. 159–162. 
72 Див.: Рабінович П. Конституційне судочинство як інстру-
мент тлумачення законодавства відповідно до соціальних 
потреб і змін // Вісник Конституційного Суду України : Зага-
льнодержавне періодичне видання. — 2007. — № 1. — С. 
31–37; Верховенство права в інтерпретації Страсбурзького 
суду та Конституційного Суду України // Українське право: 
Матеріали міжнародної конференції «Верховенство права: 
питання теорії та практики». — 2006. — № 1. — С. 210–220; 
Герменевтика і правове регулювання // Вісник Академії пра-
вових наук. — 1999. — № 2. — С. 61–71. 
73 Рабінович С. П. Природно-правові підходи в юридичному 
регулюванні : монографія / С. П. Рабінович. — Л.: Львівсь-
кий державний університет внутрішніх справ, 2010. — 576 
с.; див. також: Рабінович С. П. Юснатуралiстичнi пiдходи у 
конституцiйному правосуддi України // Правосуддя: філо-
софське та теоретичне осмислення: колективна монографія / 
А. М. Бернюков, В. С. Бігун, Ю. П. Лобода, Б. В. Малишев, С. 
П. Погребняк, С. П. Рабінович, В. С. Смородинський, О. В. 
Стовба / В. С. Бігун (відп. ред.). — К., 2009. — С. 207–237. 
74 Кельзен Ганс. Чисте правознавство: Пер. з нім. — К.: Юні-
верс, 2004. — 496 с. 
75 Атиенза М. Є. В. Булигіну – 75 років. Евгений Булыгин и 
теория юридической аргументации / [Переклад з англ.: С. І. 
Максимов] // Проблеми філософії права. — 2006-2007. — 
Том IV-V. — С. 245-251 (З позицій теорії юридичної аргумен-
тації дається всебічний аналіз філософсько-правової концеп-
ції Є. Булигіна). 
76 Барак А. Судейское усмотрение. — М.: Норма, 1999. — 
376 с.; Barak A. Purposive Interpretation in Law / Translated 
from the Hebrew by Sari Bashi. — Princeton, N.J.: Princton 
University Press, 2005. — xx, 423 p.; Barak A. The Judge in a 
Democracy / Aharon Barak. Princeton, N.J. : Princeton 
University Press, 2006. — xxi, 332 p.  
77 Бойко В. Ф. «Мала» судова реформа в Україні: необхід-
ність, сутність, проблеми та перспективи: Навч. посіб. / Між-
регіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 
2002. — 72 с; Судова реформа в Україні: стан і перспективи: 
Навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персо-
налом. — К. : МАУП, 2004. — 173 с.; Бойко В. Ф., Євдокимов 
В. О., Юлдашев О. Х. Право людини на правосуддя (Судове 
право України): Навч. посібник для вузів. — К.: Варта, 2003. 
— 256 с.; Бойко В. Конституція і судова влада // Право Укра-
їни. — 2007. — № 1. — С. 16–18; Нова Конституція і судова 
влада // Право України. — № 1. — 1997. — С. 16–20. 
78 Балух В. С. Два века истории хозяйственного правосудия 
Украины / П. П. Музыченко (науч. ред.), А. А. Сурилов (на-
уч.ред.). — О. : Астропринт, 2008. — 416 с. : ил. — Библи-
огр.: с. 408-412; Історія комерційних судів: Історико-
правове дослідження на прикладі Одеського комерційного 
суду (1808-1917). — О. : Юридична література, 2006. — 168 
с.; Балух В. С. Сурилов А. А. Одесский арбитражный суд: 
два века истории. — О. : Юридическая литература, 2001. — 
328 с. 
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Городовенко81, В. Г. Зайчук82, М. І. Козюбра83, 
М. В. Костицький84, В. В. Кривенко85, Д. Д. Ли-
лак86, В. П. Паліюк87, О. М. Пасенюк88, Т. І. 
Присяжнюк89, Д. М. Притика90, В. Т. Малярен-
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хи їх вирішення. — К.: Юстініан, 2003. — 400 с.; Сутність 
правових спорів у сфері підприємництва та способи їх вирі-
шення: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна 
юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 
2001. — 228 арк.; Нормативне і організаційне забезпечення 
участі представників народу у здійсненні правосуддя // Пра-
во України. — 2004. — № 5. — С. 28–30; Судебное право: 
современная концепция правопонимания // Конституцион-
ное и муниципальное право [Москва: Юрист]. — 2008. — № 
9. — С. 15–18;  
81 Городовенко В. В. Проблеми становлення незалежної су-
дової влади в Україні: монографія. — К. : Фенікс, 2007. — 
224 c. 
82 Зайчук В. Г. 50 років радянського правосуддя. — Київ: То-
ва «Знання», 1967. — 47 с.; Роль радянського суду в запобі-
ганні правопорушенням. — К.: Політвидав України, 1970. — 
51 с.; Самый демократический в мире. — К.: Политиздав 
Украины, 1981. — 88 с.; Зайчук В. И. Советская судебная 
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західної правової традиції. — К.: Реферат, 2006. — 848 с.; 
Шевчук С. В. Щодо обов’язковості прецедентного права Єв-
ропейського суду з прав людини в Україні // Методологічні 
проблеми правової науки. Матеріали міжнарод. наук. конф. 
Харків, 13-14 грудня 2002 р. — Х., 2003. — С. 148–151. 
109 Хассемер В. Конституційне судочинство і політичний про-
цес // Вісник Конституційного Суду України. — 2000. — № 4. 
— С. 22–24; Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie 
der Gegenwart / A. Kaufmann, W. Hassemer (Hrsg.). — 
Heidelberg. Karlsruhe, 1981. — 346 S.; Einführung in 
Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart / A. 
Kaufmann, W. Hassemer, U. Neumann (Hrsg.). 7., neu 
bearbeitete und erweitertete Auflage. — Heidelberg, 2004. — 
viii, 515 S. 
110 Гарапон А. Хранитель обещаний: суд и демократия: Пер. 
с фр. — М.: Nota bene, 2004. — 328 с. 

Також використано ідеї судових діячів, 
як-от А. Ф. Коні. Розглянуто праці й низки осіб, 
які працюють або виконують функції інших 
органів у судових органах України (М. І. Мель-
ник, А. О. Селіванов, А. В. Портнов, В. В. Сер-
дюк та інших). 

Як практичну основу дослідження також 
використано матеріали судової практики, юри-
дичної журналістики, художніх і документаль-
них фільмів (зокрема, так звані «юридичні фі-
льми»), особливо пов’язані з розглядом так 
званих резонансних судових процесів, справ111.  

Ці та інші дослідження відображаються у 
цьому дослідженні, слугують для обгрунтуван-
ня різних положень дослідження. 

 
Наступним звернімося до огляду акаде-

мічної розробки актуальних проблем правосуд-
дя, зокрема в сучасній Україні.  

Академічна розробка практичних про-
блем філософії правосуддя. В Україні триває, 
поряд із суто спеціалізованою (галузевою) роз-
робкою проблем судочинства – в межах відпо-
відних спеціальностей юридичної науки, – ака-
демічна філософсько-правова та загальнотеоре-
тична розробка практичних проблем філософії 
правосуддя.  

Як її певне відображення, наприкінці 
2009 року побачила світ колективна наукова 
монографія «Правосуддя: філософське та тео-
ретичне осмислення»112. Як відзначив академік 
Ю. С. Шемшученко у передмові до праці, вона 
«запропонована новою генерацією філософів і 
теоретиків права провідних науково-дослідних 
центрів України й сприятиме постановці теоре-
тичних і філософських проблем правосуддя і 
пошуку нових підходів до їх вирішення»113. 
Відзначалося й практичне значення монографії, 
її було презентовано на XXV Світовому кон-
гресі філософії права та соціальної філософії в 
Пекіні (2009)114. Монографія, на думку С. І. 
Максимова, стала «подією в сфері філософії 
права», а на думку О. О. Мережка – «справж-
ньою науковою подією», адже в ній «представ-
лено філософсько-критичні погляди щодо стану 

                                                           
111 Див., напр.: Чорновіл В. М. Твори: В 10 т. / Міжнародний 
благодійний фонд Вячеслава Чорновола / А. Пашко (голова 
редкол.), В. Чорновіл (упоряд. та комент.) — Т. 2 : Правосу-
ддя чи рецидиви терору? Лихо з розуму (портрети двадцяти 
«злочинців»). Документи та матеріали 1966-1968 рр.. — К. : 
Смолоскип, 2003 — 905 с.; Т. 5 : Публіцистика, документи, 
матеріали «Справи №196» (1970-1984). — К. : Смолоскип, 
2007 — 912 с.; Відновлена справедливість: Матеріали роз-
гляду Конституційним Судом України справи щодо конститу-
ційності указів Президії Верховної Ради України від 26 серп-
ня 1991 р. «Про тимчасове припинення діяльності Компартії 
України» та від 30 серпня 1991 р. «Про заборону діяльності 
Компартії України» / В. І. Німченко (голов. ред.), Г.К. Крюч-
ков (упоряд.). — К. : Оріяни, 2005. — 912 с.; Бігун В. С. 
Справа Ґонґадзе (2000-2008): вибрані хронологія, обставини 
та епізоди // Юридична газета. – 2008. – № 35 (167). – 
02.09. — С. 7-9, 12-13 (включено: оглядова стаття; інтер-
в'ю: суддя Ірина Григор'єва; адвокати: Віктор Чевгуз, Мико-
ла Лаптієв; потерпіла: Мирослава Гонгадзе, представник 
потерпілої: Валентина Теличенко). 
112 Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення / А. 
М. Бернюков, В. С. Бігун, Ю. П. Лобода, Б. В. Малишев, С. П. 
Погребняк, С. П. Рабінович, В. С. Смородинський, О. В. Сто-
вба [Електронний ресурс] / В.С. Бігун (відп.ред.). — К., 
2009. — 316 с. — (Бібліотека міжнародного часопису «Про-
блеми філософії права»). — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/fileadmin/publications/Justice_as_Judicial_Pr
ocess_Ukraine_Bihun_Monograph.pdf 
113 Там само. — С. 318 (форзац). Те саме. — С. 11. 
114 Танасійчук О. Українські філософи права взяли участь у 
Світовому конгресі в Пекіні // УКРІНФОРМ. — 2009. — 15.09. 
— Режим доступу: http://bihun.in.ua/jushits/jurhit/article/580 
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судочинства в Україні. Їх урахування законода-
вцем і суддями дало б можливість створити 
якісно нову систему українського правосуддя, 
яка б викликала довіру і повагу з боку населен-
ня…»115. В. Д. Бабкін відзначив актуальність 
«дослідження філософії та теорії правосуддя, 
представлене в цій монографії», назвавши його 
«вступним словом не лише до наукової, але й 
соціально-практичної дискусії про правосуддя 
в Україні»116. У монографії з позицій загальної 
теорії права та філософії права порушено низку 
важливих проблем сучасного правосуддя в 
Україні. Вона покликана стати «теоретичним 
імпульсом практичного осмислення правосуд-
дя»117. Все це дає підстави стисло навести 
окремі ключові положення монографії. 

Так, у розділі «Філософія правосуддя як 
прикладна філософія права»118 філософія пра-
восуддя розглядається автором цих рядків як 
напрям філософії права, аналізується на при-
кладі позитивного (конституційного) права 
України, правосуддя також осмислюється як 
мета. Автор пропонує кілька підходів до розу-
міння філософії права і правосуддя, що ґрун-
туються на засадах (1) праворозуміння, (2) 
співвідношення та розрізнення понять «право» 
і «закон», (3) розмежування сущого і належно-
го, (4) певного філософського розуміння права, 
(5) розуміння філософії як науки про закономі-
рності, (6) пошуку смислів. Дослідник також 
доводить, що з позицій філософії права терміни 
правосуддя і судочинство є відмінними за спе-
цифічним змістом, а їх вживання як синонімів є 
недоцільним (якщо таке має місце, то має обу-
мовлюватися). Функціональне розуміння право-
суддя ототожнює його з судочинством, судовим 
розглядом справ, тоді як змістовне розуміння 
акцентує на внутрішніх характеристиках судо-
вої діяльності. Якщо перше акцентує на функ-
ціях і суб’єктному складі діяльності, то друге – 
на змісті судового процесу та його меті, зокре-
ма справедливості. Правосуддя розглядається 
автором як процес і мета. Перше полягає в роз-
гляді та вирішенні судом справ без акценту на 
результаті (поняття правосуддя та судочинства 
ототожнюються). Водночас правосуддя може (і 
повинно) розглядатися як діяльність суду (су-
дочинство), яке повинно здійснюватися у від-
повідності до вимог справедливості і забезпечу-
вати ефективне поновлення в правах. У такому 
випадку, згідно із тлумаченням правосуддя 
Конституційним Судом України, вважає дослі-
дник, ідеться про телеологічне розуміння пра-
восуддя, тобто про правосуддя як мету. 

У розділі «Ідея правосуддя в історії пра-
вової думки»119 В. С. Смородинський розкриває 
ідею правосуддя в її історичному розвитку. 
Пропонуючи історичний огляд теоретичних 
проблем правосуддя і підходів до їх вирішення, 
він приводить смисли, викладені в перших 
письмових настановах щодо належного здійс-
нення правосуддя, вироблених у Стародавньо-
                                                           
115 Там само. Див. також: Рецензія: Мережко О. О. // Про-
блеми філософії права. — 2008-2009. — Том VІ-VІI. — С. 
242–243. 
116 Там само.  
117 Там само. — С. 13. 
118 Там само. — С. 18–45. 
119 Там само. — С. 46–60. 

му Єгипті. Дослідник також представляє перші 
теоретичні концепції правосуддя в Європі, 
представлені в працях давньогрецьких філосо-
фів, а згодом – інтерпретованих у середньовіч-
чі. Наступним є огляд розвитку ідеї правосуддя 
в Новий час, виклад досліджень правосуддя 
німецькими філософами та правознавцями 
XVIII-XX ст., представлення англо-
американської правової думки про правосуддя. 
Завершує огляд виклад ідей правосуддя вітчиз-
няної та російської правової думки.  

Загалом, спираючись на історичні доку-
менти, наукові праці мислителів різних часів і 
цивілізацій — від Стародавнього Єгипту до ХХ 
століття — вчений-юрист простежив виник-
нення, становлення й розвиток ідеї правосуддя 
у складі єдиної комплексної доктрини судової 
влади, визначив основні принципи та функції 
цього суспільно значущого виду людської дія-
льності. 

У розділі «Правосуддя як справедливе су-
дочинство»120 С. П. Погребняк розглядає спра-
ведливість як юридичну категорію. Як підкрес-
лює автор, складова європейської правової тра-
диції – визнання нерозривного зв'язку права і 
справедливості, а також судочинства і справед-
ливості. Додержання вимог справедливості в 
здійсненні судочинства характеризує його як 
правосуддя. Здійснення правосуддя – одна з 
необхідних процедур, яка уможливлює поєд-
нання права зі справедливістю.  

Аналізуючи об’єктивну та суб’єктивну 
справедливість, автор виявляє різницю між дво-
ма аспектами справедливості – об’єктивною, 
або інституційною справедливістю та 
суб’єктивною, або особистою справедливістю. 
Досліджуючи формальну, змістовну і процеду-
рну справедливість, правознавець висвітлює 
особливості реалізації цих аспектів справедли-
вості в правовій сфері. Відзначаючи особливос-
ті втілення ідеї справедливості в судочинстві, 
автор підкреслює: поняття «справедливе судо-
чинство» у сучасному розумінні має два аспек-
ти: матеріальна справедливість, яка полягає в 
тому, що кожне судове рішення має бути спра-
ведливим по суті, і процедурна справедливість, 
яка передбачає розгляд справи відповідно до 
певних судових процедур. Розглядаючи приро-
дну справедливість у правосудді у розділі до-
кладно розглянуті деякі складові природної 
справедливості: не можна бути суддею у влас-
ній справі (nemo judex in re sua); кожна сторона 
повинна мати право бути вислуханою (audi 
alteram partem); суддя має проявляти неупере-
дженість (безсторонність); процес повинен бу-
ти публічним.  

Автор підсумовує, що лише завдяки пра-
восуддю як справедливому судочинству можна 
втілити в правову реальність справедливість як 
ідею права. 

У розділі «Здійснення правосуддя: герме-
невтичний підхід»121 А. М. Бернюков висвітлює 
питання системи філософії правосуддя як час-
тини філософії права та судової герменевтики 
як елемента такої системи. Зокрема, автор від-
значає, що філософія правосуддя за масивом 
                                                           
120 Там само. — С. 71–89. 
121 Там само. — С. 148–206. 



Бігун В. С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення  

 

 

44 

досліджуваних питань складає один із центра-
льних і провідних інститутів філософії права. 
Водночас, попри значну актуальність у світлі 
сучасної розбудови правової системи України, 
дана проблематика ще залишається не достат-
ньо розробленою у вітчизняній науці, що в 
свою чергу пояснюється лише початком розбу-
дови новітньої української філософсько-
правової школи.  

На думку правознавця, в науково-
теоретичному плані філософія правосуддя має 
складатися з двох частин: загальної та особли-
вої. Якщо перша частина має відповідати за 
поняття, об’єкт, предмет, методи та інші вступ-
ні загальнометодологічні аспекти судової дія-
льності, продиціюючи відповідні категорії 
(тобто методологічно обслуговуючи основну 
частину), то особлива – досліджувати безпосе-
редньо правосуддя у його динамічному вимірі, 
тобто розглядати судовий процес як діяльність-
у-русі. У цьому сенсі автор убачає важливу 
роль судової герменевтики як одного з центра-
льних напрямів особливої частини філософії 
правосуддя, поряд із судовою антропологією, 
судовою онтологією, судовою феноменологією, 
судовим екзистенціалізмом, судовою гносеоло-
гією тощо. При цьому судова герменевтика 
може розглядатися як окремо, так і як універса-
льна методологія відповідно до названих під-
розділів особливої частини. 

У розділі «Фундаментальна онтологія 
правосуддя»122 О. В. Стовба, осмислюючи кон-
ституційні засади правосуддя в частині верхо-
венства права і суду присяжних, виходить на 
поняття «право поза законом» й викладає мір-
кування про те, як право «стає-відомим» (подія 
«право-с-відомості»). На думку філософа права, 
в осмисленні правосуддя умовно можна виді-
лити два блоки проблем: так званий «матеріа-
льний» (чим є «право поза законом») і «проце-
суальний» (як віднайти «право поза законом» і 
як відрізнити його від свавілля суддів). В Кон-
ституції України 1996 року, вважає автор, є, 
принаймні, дві засади правосуддя, які досі аде-
кватно не осягнені: верховенство права і безпо-
середня участь народу у здійсненні правосуддя 
як присяжних. Перша дає ключ до вирішення 
«матеріального» блоку проблем, друга – «про-
цесуального». Відтак автор в аспекті поруше-
них проблем обґрунтовує, що «верховенство 
права» може бути зрозумілим як можливість 
суду вийти за межі закону чи взагалі відмови-
тися від його застосування для вирішення спра-
ви. З-поміж гарантій проти судових помилок і 
зловживань принципом верховенства права ав-
тор називає право на оскарження судового рі-
шення у суді вищої інстанції, а також «розподіл 
влади» між суддями та присяжними. Таким чи-
ном, вважає автор, у правосудді застосування 
права носить додатковий характер щодо зако-
ну, а присяжні та судді мають різну компетен-
цію.  

Згодом автор розмірковує над питаннями 
про те, що в даному випадку розуміється під 
правом і як право стає відомим присяжним. Для 
відповіді на вищевказані питання потрібно пе-
реосмислити феномен правосвідомості – «пра-
                                                           
122 Там само. — С. 90–114. 

во-с-відомості». Для цього автор застосовує 
інструментарій фундаментальної онтології М. 
Гайдеггера, що дозволяє зробити висновок про 
те, що право існує як певний «наказ». Цей «на-
каз» є своєрідною «відповіддю» на питання: 
«як себе мати» у відповідних обставинах? Пра-
во, вважає філософ права, це не певне «суще» 
на зразок ідеї права, закону чи прецеденту, а, 
натомість, явище, яке існує як подія «право-с-
відомості», тобто усвідомлення певного «нака-
зу», казання-на-те, «як» (чи «ким») бути у кон-
кретній ситуації так, щоб «не поставити під 
удар, збити з пуття, або зламати» Іншого у від-
повідному модусі його існування. Це право від-
кривається людині у трьох модусах існування: 
бутті-вільним, бутті-справедливим, бутті-
відповідальним. 

У розділі «Правосуддя: соціонорматив-
ний підхід»123 Ю. П. Лобода застосовує соціо-
нормативну етнографію як методологію вчення 
про правову традицію, визначає особливості 
вітчизняної української традиції в судовій сис-
темі, а також аналізує національну правову 
традицію та проблеми імплементації практики 
Європейського суду з прав людини. Зокрема, 
вчений викладає власний підхід до інтерпрета-
ції категорії правового, запропонував методо-
логічне положення про те, що правову тради-
цію методами антропологічної науки можна 
досліджувати на межі антрополого-правової та 
філософсько-правової проблематики. На основі 
ретельного дослідження практики ЄСПЛ дослі-
дник розкрив питання імплементації рішень 
Суду в Україні. Розкриваючи особливості пра-
восуддя в українській правовій традиції, автор 
досліджує і можливі напрямки євроінтеграцій-
них процесів у правовій системі України. Він 
розглядає процес імплементацій рішень ЄСПЛ 
у внутрішню правозастосувальну, зокрема су-
дову практику в Україні як прояв міжетнічної 
взаємодії двох різних правових культур та 
пов’язаних із ними правових систем: вітчизня-
ної, яка характеризується національною право-
вою традицією українського народу, і поліетні-
чної правової системи, яка формується чи вже 
частково сформувалася в окремих сегментах в 
рамках Європейського Союзу чи таких міжна-
родних організацій, як Рада Європи чи ОБСЄ. 
Одним із чинників, які можуть гальмувати про-
цес імплементації, є національна правова тра-
диція, яка забезпечує якісну самобутність віт-
чизняної правової системи, що передбачає під-
тримання певного комплексу стабільних ознак 
останньої.  

Дослідник підсумовує: чинна в Україні 
система судів і судова система (що автор розрі-
зняє), як і вся правова система, функціонують 
за іншими законами, ніж у тих країнах, на пра-
вові системи яких орієнтоване її реформування. 
А без урахування цього всі спроби правотвор-
чими чи адміністративними засобами впливати 
на правову систему виявляться марними або 
призведуть не до того результату, який очіку-
ється як мета державної політики. 

У розділі «Юснатуралістичні підходи у 
конституційному правосудді України»124 
                                                           
123 Там само. — С. 115–147. 
124 Там само. — С. 207–237. 
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С. П. Рабінович розглядає конституційне пра-
восуддя як зміст однієї з основних форм юри-
дичної діяльності — судочинства, що може 
здійснюватись із використанням відмінних у 
світоглядно-методологічному, теоретичному й 
прикладному аспектах концептуальних підхо-
дів, у даному випадку, юснатуралістичного 
(природно-правового) підходу, заснованого на 
однойменному праворозумінні. Дослідник ви-
значає загальне поняття підходу в державно-
юридичній діяльності, його зв’язок із праворо-
зумінням, поняття юснатуралістичного підходу 
в державно-юридичній діяльності. Він також 
виокремлює різні типи юснатуралізму та спів-
відносить їх між собою, а також показує його 
взаємодію з соціологічним, антропологічним, 
деонтологічним та аксіологічним підходами. 
Згодом вчений показує природу юридичних 
явищ у практиці Конституційного Суду Украї-
ни, він визначає інтереси, потреби й природа 
людини як правоінтерпретаційні категорії.  

Автор завершує виклад свого доробку 
викладом положень конституційної моралі пра-
вотворчості, зокрема виявляючи роль деонто-
логічного й аксіологічного підходів в офіційній 
правоінтерпретації. Зрештою, дослідник виво-
дить засади моралі позитивного права у прак-
тиці КСУ: непорушність сутності змісту кон-
ституційного права особи як мінімальна гаран-
тія його законодавчого забезпечення; справед-
ливість як домірність та рівність; довіра особи 
до держави та правова визначеність. 

У розділі «Правосуддя і судова право-
творчість»125 Б. В. Малишев розглядає про-
блематику взаємозв’язків між правосуддям і 
судовою правотворчістю з точки зору теорії 
права, починаючи від вироблення дефініцій та 
ознак цих явищ, і завершуючи аналізом ролі 
судової правотворчості у механізмі правосуддя.  

Автор приходить до висновку, що за до-
помогою судової правотворчості основні цінні-
сні стандарти правосуддя, які відповідають 
принципам справедливості, рівності, свободи і 
гуманізму, проникають у систему позитивного 
права. Судова правотворчість робить правосуд-
дя не індивідуальним регулятором суспільних 
відносин, а загальним, і вказані стандарти пере-
ходять від стану одиничного (вирішений казус) 
до стану загального (загальнообов’язкове пра-
вило для вирішення певного виду казусів). Са-
ме судова правотворчість здатна наповнити 
право в його конкретних проявах не тільки іде-
ями, а й конкретним змістом принципів справе-
дливості, рівності, свободи та гуманізму, адже 
завдяки використанню зазначених принципів 
при судовому розв’язанні конкретних правових 
спорів вони перестають існувати в якості абст-
ракції, знаходячи своє безпосереднє втілення у 
правовідносинах. Судова правотворчість підко-
рена меті правосуддя (розв’язати правовий спір 
і захистити права і законні інтереси на підставі 
закону та на підставі вимог принципів справед-
ливості, рівності, свободи і гуманізму), і є од-
ним із засобів її досягнення. 

Автори вбачали монографію «радше за-
прошенням до дискусії, аніж її констатацією», 
свідомо уникнувши узагальнених висновків. 
                                                           
125 Там само. — С. 238–265. 

Відтак академічна дискусія філософських і 
практичних проблем правосуддя триває, а ця 
монографія – посильний внесок у її розвиток.  
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1.3. Методологія дослідження правосуддя та її філософсько-правові основи 

 
Вступні зауваги. У найширшому розу-

мінні метод – шлях до досягнення мети. Метою 
нашого дослідження, якщо стисло, є розроб-
лення філософії правосуддя, чому передує пі-
знання та осмислення правосуддя – пошук іс-
тини про це явище. Оскільки, істина в мудрості, 
що й складає ідеальний зміст заняття філософі-
єю, й «краще зовсім не думати про відшукання 
будь-яких істин, ніж робити це без жодного 
методу» (Р. Декарт), то в цьому зв’язку варто 
звернутися до методології дослідження право-
суддя, зокрема спираючись на досягнення нау-
ки, таких її галузей як юридична та філософсь-
ка. 

Методологія дослідження філософії 
правосуддя (поняття, структура та вихідні 
засади). Дослідження правосуддя, його філо-
софії, зумовлено відповідною методологією. 
Викладемо окремі аспекти цієї методології за-
галом і зокрема – в межах філософії права. 
Спочатку проаналізуймо можливе використан-
ня загальної методології юридичної науки. А 
відтак й методологічного інструментарію спе-
ціальної методології дослідження філософії 
правосуддя.  

Звідси й авторська позиція: методологія 
дослідження філософії правосуддя охоплює як 
методологію юридичної науки, так і (окремо чи 
в межах першої) спеціальну філософсько-
правову методологію, спрямовану на осмис-
лення правосуддя як філософсько-правового 
явища. 

Традиційно «методологію126 юридичної 
науки» (у вузькому розумінні) визначають, як 
«систему підходів, методів і способів наукового 
дослідження, теоретичні засади їх використан-
ня при вивченні державно-правових явищ» 
(П. М. Рабінович)127. Також визначається мето-
дологія права, що розуміється як «ні що інше, 
як загальнонауковий феномен, що поєднує всю 
сукупність принципів, засобів і методів пізнан-
ня (світогляд, філософські методи пізнання і 
вчення про них, загально- і спеціальнонаукові 
поняття і методи), вироблені всіма суспільними 
науками, у тому числі і комплексом юридичних 
наук, і що застосовуються у процесі пізнання 
специфіки правової дійсності, її практичного 
перетворення»128. 

                                                           
126 Методологія визначається як «система принципів і спосо-
бів організації та побудови теоретичної та практичної діяль-
ності, а також вчення про цю систему. Знайомство з науко-
вою літературою переконує в тому, що в ній до цього часу 
відсутнє однозначне, цілісне і несуперечливе трактування 
понять «метод», «методологія» і похідних від них. Так, одні 
автори під методологією всякої науки розуміють її філософ-
ську, світоглядну сторону; інші ототожнюють методологію з 
діалектикою, з історичним матеріалізмом із загальнотеорети-
чними проблемами будь-якої науки; треті вважають, що 
методологія — це самостійна галузь наукового знання, що 
виходить за межі філософського аналізу (яка не співпадає з 
філософією) і являє собою вчення, науку про метод і мето-
дики; четверті заперечують за методологією статус само-
стійної науки і розглядають її як систему принципів, методів і 
логічних прийомів наукового пізнання». Тихомиров О. Мето-
дологія науки, поняття // Міжнародна поліцейська енцикло-
педія / Відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьев, В. Я. 
Тацій, Ю. С Шемшученко. — К., 2003. — Т. 1. — С. 354. 
127 Рабінович П. М. Методологія юридичної науки // Юридич-
на енциклопедія. — К., 2001. — Т. 3. — С. 618–619.  
128 Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, 
проблемы философии права). 2-е изд. — М., 2001. — С. 52 

За аналогією, на основі цього визначення, 
загальноприйнятих методологічних поло-
жень129 (зокрема, з доповненням до системи 
методології принципів), методологія дослі-
дження філософії правосуддя може бути ви-
значена як система принципів, підходів, мето-
дів і способів наукового дослідження правосу-
ддя як філософсько-правового явища, а також 
теоретичні засади їх використання. 

За традиційною класифікацією основою 
методології дослідження правосуддя у межах 
юридичної науки складають наступні методи 
як «способи відображення і відтворення в мис-
ленні досліджуваного предмету»130, «зумовлені 
певним дослідницьким підходом процедури 
інтерпретації досліджуваного явища»131:  

� загальні методи мислення (притаман-
ні як теоретичному пізнанню, так і практичній 
діяльності); 

� філософсько-світоглядні підходи (або 
філософські методи); 

� загальнонаукові методи (використо-
вуються усіма науками, поділяються на теоре-
тичні та емпіричні); 

� конкретно-наукові (групові) методи 
(застосовуються окремими групами наук); та 

� спеціальні методи (використання об-
межене окремою наукою)132.  

Зазначену класифікацію називають «вер-
тикальною структурою методів»133. 

Оскільки останнім випробуванням будь-
якого методу повинні бути його практичні ре-
зультати (К. Поппер), деталізуймо їх застосу-
вання у дослідженні філософії правосуддя.  

Загальні методи мислення, які прита-
манні як теоретичному пізнанню, так і практи-
чній діяльності, охоплюють низку спеціальних 
методів, значеннях яких відповідно до тради-
ційних визначень134, для дослідження філософії 
правосуддя можна окреслити наступним чином.  

Аналіз (уявне розчленовування з метою 
вивчення цілісного предмета на складові (сто-
рони, ознаки, властивості або відношення), з-
поміж іншого, виявляє ідею правосуддя, що 
охоплює такі взаємозв’язані складові та їх 
ознаки, особливості як поняття права, суду, 
здійсненні ідеї права тощо. 

Синтез (з'єднання раніше виділених час-
тин, як-от сторін, ознак, властивостей або від-
ношень, предмета в єдине ціле) сприяє поєд-
нанню понять правосуддя та судочинство в 
єдиній концепції філософії правосуддя.  

Абстрагування (виділення властивостей і 
відношень досліджуваного явища, до яких су-
б'єкт виявляє інтерес, а також одночасне від-

                                                           
129 Використовуються положення, зазначені в статті Рабіно-
вич П. М. Методологія юридичної науки // Юридична енцик-
лопедія. — К., 2001. — Т. 3. — С. 618–619.  
130 Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія 
(Основи юридичної діяльності): Навч. посібник. — 2. вид., 
перероб. — К. : Знання, 2005. — С. 62. 
131 Філософія права: проблеми і підходи. Навчальний посіб-
ник / За заг. ред. П. М. Рабіновича. — Л., 2005. — С. 16. 
132 Там само. — С. 80. 
133 Там само.  
134 Визначення методів мислення подано за: Гусарєв С. Д., 
Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія… — С. 81–82.  
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сторонення від інших властивостей і відно-
шень, у результаті чого утворюються різнома-
нітні абстракції — поняття, категорії, теорети-
чні конструкції та їх системи) використовуєть-
ся для акцентування уваги на ідеї права як 
ключовій ідеї правосуддя. Абстрагування та-
кож лежить в основі типології і класифікації 
видів судочинства, підходів до тлумачення (ін-
терпретації) судової герменевтики, моделюван-
ня ідеї як складових системи знань про право-
суддя. 

Узагальнення (метод, наслідком якого є 
встановлення загальних властивостей й ознак 
об'єктів шляхом переходу від конкретного по-
няття чи судження до більш загального) вико-
ристовується для розширення знань (понять) 
про елементи філософії правосуддя як теорії.  

Індукція (як метод дослідження і спосіб 
міркування, у якому загальний висновок фор-
мується на основі конкретних посилань) спри-
яють вибудові індуктивних умовиводів, у яких 
висновком є судження про правосуддя як судо-
ве здійсненні ідеї права, в якому ця ознака при-
писується всьому класу явищ (пов’язаних зі 
здійсненням) правосуддя.  

Дедукція (дослідження і спосіб міркуван-
ня, за допомогою якого із загальних посилань із 
необхідністю випливає висновок конкретного 
характеру), виходячи і спираючись на загальне 
знання про правосуддя, робляться висновки 
часткового характеру. При використанні як по-
силання гіпотетичного припущення, наприклад 
нової наукової ідеї, дедукція – відправна точка 
зародження філософії правосуддя як нової тео-
ретичної системи.  

Аналогія (дослідження, за методом якого, 
на основі подібності об'єктів в одних ознаках 
роблять висновок про їх подібність і в інших 
ознаках) сприяють виокремленню ознак явища 
правосуддя в інших явищах (як-от самосуд).  

Моделювання (спосіб вчення об'єкта 
(оригіналу) шляхом створення і дослідження 
його копії (моделі)) використовується, в окре-
мих випадках, для заміщення «оригіналу» пра-
восуддя як явища цілком чи в певних його 
ознаках. У випадку практичної діяльності 
йдеться про моделювання судових процесів як 
навчальної методики135, а в разі дослідження 
правосуддя – про уявні образи, що зафіксовані 
у відповідній знаковій формі, що функціонують 
за законами логіки («Формула Радбруха» та її 
застосування).  

Філософсько-світоглядні підходи. Зага-
лом вони функціонально зумовлюють загальну 
спрямованість дослідження. 

Так, у дослідженні правосуддя можуть 
використовуватися, наприклад, матеріалістич-
ний або ідеалістичний підходи.  

Ідеалістичний підхід знаходить свій роз-
виток у правовому ідеалізмі, цінному для мето-
дологічного аналізу ідей правосуддя. В цьому 
                                                           
135 Див., напр.: Бігун В. С. Конкурс ім. Філіпа Джессопа: 
міжнародне публічне право, англійська мова та ораторська 
майстерність (історія, суть та українська традиція) // Часо-
пис Київського університету права. — 2004. — № 3. — С. 
120–126; № 4. — С. 113–120; його ж: Навчальні судові про-
цеси, або як удосконалити професійні знання та навики з 
права, іноземної мови та ораторської майстерності [Електро-
нний ресурс] // Юридичний журнал. — 2004. — № 11. — С. 
127–128. — Режим доступу: 
http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1494 

зв’язку варто звернутися до правового ідеаліз-
му.  

Правовий ідеалізм, як «один з філософсь-
ко-правових підходів до онтологічного, гносео-
логічного, аксіологічного, деонтологічного та 
праксіологічного обгрунтування природи, форм 
вияву та призначення права у суспільстві та 
державі»136, може розглядати природу правосу-
ддя як об’єктивне або суб’єктивне існування 
ідеального, духовного, розумного та морально-
го начала. Примат духовно-ідеальних, раціона-
льних, інтуїтивних та ірраціонально-
трансцендентних джерел для цілей інтерпрета-
ції означає, що правосуддя трактуватиметься як 
основа ідеї права. Правосуддя з позицій право-
вого ідеалізму постає як судове утілення ідеї 
права як ідеалу чи то втілення певних правових 
цінностей, як наприклад, справедливості.  

Ідеалістичний підхід, утілений за допо-
могою правового ідеалізму, може виступати як 
основа критики поглядів, викладених із позицій 
матеріалістичного підходу. При цьому виникає 
конкуренція поглядів, що породжує дискурс, 
який виявляє певні істотні діалектичні ознаки 
самого феномену правосуддя. Так, критика ви-
значення «судочинства як правосуддя» означає, 
що не будь-який судовий розгляд справи може 
вважатися здійсненням правосуддя. Водночас, 
матеріалістичний підхід доцільний для критики 
надмірної ідеалізації правосуддя. Іншими сло-
вами, виникає дискусія про те, чи можна вва-
жати діяльність, здійснювану державними су-
дами, ідеальним утіленням ідеї правосуддя; чи, 
натомість, слід змиритися з думкою про відно-
сність здійснення ідеї правосуддя, розглядаючи 
його як «процес розвитку ідеї, що триває». 

Поєднання матеріалістичного та ідеаліс-
тичного підходів забезпечує можливість більш 
всебічного дослідження явища правосуддя.  

У дослідженні правосуддя доцільне та-
кож використання діалектичного та метафізи-
чного підходів.  

Так, якщо метою правосуддя уявляється 
справедливість як метафізична цінність, так 
правосуддя постає як явище, відображене у 
правових почуттях (наприклад, почутті справе-
дливості, правоти), позитивоване навіть у пев-
них принципах права (наприклад, процесуаль-
них принципах, як-от рівності процесуальних 
прав сторін). 

Зважаючи на філософсько-правовий ха-
рактер дослідження, філософію правосуддя як 
предмет також доцільно осмислювати і як су-
ще, і як належне. У цьому розумінні правосуд-
дя постає як ідея – поняття правосуддя та його 
здійснення. Розвиток ідеї правосуддя в цьому 
зв’язку постає як діалектичний процес взаємо-
зв’язку і перетворення можливого в дійсне.  

Зазначені підходи закладають основи різ-
новидів інших підходів, плідних у дослідженні 
зокрема правосуддя. Так, у межах емпіризму 
«як філософського напряму, що визнає чуттє-
вий досвід єдиним джерелом пізнання»137 й 
протистоїть раціоналізму, розрізняють дві його 

                                                           
136 Костенко О. М. Ідеалізм правовий // Юридична енцикло-
педія. — К., 1999. — Т. 2. — С. 656. 
137 Тимошенко В. І. Емпіризм // Юридична енциклопедія. — 
К., 1999. — Т. 2. — С. 358. 
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форми – матеріалістичний та ідеалістичний. 
«Ідеалістичний емпіризм став гносеологічною 
основою позитивізму і близьких до нього на-
прямів філософського знання – логічного пози-
тивізму, махізму, прагматизму тощо, які зводи-
ли процес пізнання до суто емпіричного опису 
фактів та їх систематизації»138.  

З позицій ідеалістичного емпіризму пра-
восуддя постає як певний досвід самого права, 
так. як його представляють самі юристи. Саме 
на цій основі й можуть зародитися окремі по-
гляди такого напряму філософсько-правової 
думки, як правовий реалізм. Правосуддя відтак 
може представлятися як логічна діяльність суд-
дів та інших учасників судочинства зі здійс-
нення права, що не мають стосунку до 
об’єктивного світу.  

Між тим, прихильники матеріалістично-
го емпіризму як філософсько-світоглядного 
підходу вбачають правосуддя як те, джерелом 
чого є певний чуттєвий досвід в об’єктивно іс-
нуючому зовнішньому світі. Акценти зазначе-
них підходів різняться, хоча основа єдина – 
«правосуддя як джерело досвіду». 

Коли йдеться про наукову методологію, 
що доречно й в нашому дослідженні, то доці-
льно визначити її основи, що грунтують певні 
принципи. Зокрема, «принципи універсального 
взаємозв'язку, діалектичного протиріччя, єдно-
сті якісного і кількісного, діалектичного запе-
речення та відбиття»139. Розгляньмо можливий 
зміст вказаних принципів й у дослідженні пра-
восуддя.  

Принцип всезагального (універсального) 
взаємозв'язку, який «потребує повного всебіч-
ного обліку зв'язків залежностей об'єкта»140, в 
науковому дослідженні правосуддя, щоб уник-
нути однобічності в його вивченні, має за мету 
забезпечити врахування всіх суттєвих аспектів і 
зв'язків явища. Зокрема, правосуддя повинно 
розглядатися в зв’язку з розвитком права та 
держави, правової системи тощо, вивчатися у 
різноманітних проявах свого змісту. Недотри-
мання цього принципу стримуватиме розвиток 
думки про правосуддя, пошук вирішення його 
проблем. 

Діалектичне протиріччя (суперечність) є 
«внутрішнім самозапереченням, яке передбачає 
одночасну єдність та антагонізм елементів і 
характеристик предметів або явищ»141. Так, як-
що розглядати правосуддя як форму здійснення 
ідеї справедливості в розумінні адекватної від-
плати за вчинене, то випадок того, що теорією 
позитивного права вважатиметься самосудом є 
антагонізмом, на перший погляд, ідеї правосу-
ддя як належного судочинства; проте, цей ви-
падок може розглядатися в межах філософії 
правосуддя як явище, що водночас характери-
зує його зміст. Це ж відповідатиме цілям дослі-
дження історичного розвитку ідеї, яку визна-
чаються, за одним із тлумачень, як «узаконену 
помсту, яку називають правосуддям» (П. О. 
Кропоткін).  

                                                           
138 Там само.  
139 Там само. — С. 82. 
140 Там само.  
141 Там само. — С. 83. 

Принцип єдності якості та кількості, 
або якісного і кількісного підходів, означає, що 
«взаємозалежність цих категорій визначається 
самою діалектичною природою буття, забезпе-
чуючи розмаїття явищ: нагромадження кількіс-
них змін приводить до виникнення нової якості. 
Категорія якість виражає притаманну речам 
специфічну визначеність, а кількість є відно-
шенням якісно тотожних речей як дискретних 
одиниць певної множини. Обидва поняття є 
ступенями загального процесу пізнання, вихід-
ним пунктом системи категорій. Якість і кіль-
кість діалектично тотожні: кількість є факто-
ром, що зумовлює якість»142.  

Застосування цього принципу в дослі-
дження правосуддя доцільне з огляду на таке. 
Судочинство як форма здійснення правосуддя 
визначається й в кількісних показниках (напри-
клад, судових справ), що водночас виступає 
чинником, який зумовлює і якість здійснення 
правосуддя. Іншими словами, валідною буде 
гіпотеза про те, що яким би не був обізнаним і 
кваліфікованим суддя у теорії якісного здійс-
нення правосуддя, кількість справ у його про-
вадженні впливатиме на якість відправлення 
правосуддя. У масштабах держави, певної пра-
вової системи, перевантаженість суддів, припу-
скається, може впливати на те, чи реально здій-
снюється правосуддя.  

Принцип діалектичного заперечення, сут-
ність якого полягає в необхідності «дотримання 
спадковості при переході від старого до нового, 
від попереднього до наступного»143, теж може 
застосовуватися до дослідження явища право-
суддя. Попереднє заперечується, але не абсо-
лютно, а відносно, та не у всіх, а лише у визна-
чених відношеннях. У дослідженні правосуддя 
застосування принципу діалектичного запере-
чення означає критичне врахування попередніх 
результатів досліджень явища правосуддя.  

Принцип відображення означає, що 
«людське пізнання є цілеспрямованим проце-
сом активного відображення об’єктивного світу 
свідомістю людини у формі суб’єктивних ідеа-
льних образів», формами якого є споглядання 
через відчуття, сприйняття та уявлення, а також 
мислення (поняття, судження, умовивід)144. На 
практиці цей принцип означає, що одним із 
ключових питань розвитку наукової, філософ-
ської думки про правосуддя є пізнання (теорія 
пізнання). Пізнавальна діяльність правосуддя 
грунтується на відображенні, що пов’язує буття 
та свідомість.  

Загальнонаукові методи. З-поміж зага-
льнонаукових методів (методів, які використо-
вуються в усіх або в більшості наук) у дослі-
дженні правосуддя доцільно використовувати 
низку методів.  

Загальні методи наукового пізнання, на 
відміну від спеціальних методів, використову-
ються впродовж всього дослідницького проце-
су, незалежно від галузі знань та особливостей 
дослідження145. 

                                                           
142 Там само. 
143 Там само. 
144 Там само. — С. 83–84. 
145 Стеченко Д. М., Чмир О. С. Методологія наукових дослі-
джень. — К., 2007. — С. 90. 
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Науковість дослідження, забезпечувана 
застосуванням загальнонаукових методів, зу-
мовлює й необхідність виявлення об’єктивних 
соціальних, у тому числі й державно-правових, 
закономірностей розвитку правосуддя та мож-
ливості їх пізнання, здобуття істинних знань 
про нього. 

Метод сходження від абстрактного до 
конкретного (і навпаки) використовується в 
частині аналізу правосуддя як абстрактного по-
няття в його співвідношенні з конкретними йо-
го проявами, наприклад, у судовій справі.  

Аналіз і синтез доцільно використовува-
ти в дослідженні повсюдно, адже йдеться про 
аналіз існуючих знань та їх поєднанні у синте-
зованому розумінні правосуддя. 

Системно-структурний метод доцільно 
використовувати для розгляду правосуддя та 
його складових як системи та елементів, також 
виявлення структури процесуального здійснен-
ня правосуддя в різних формах судочинства, а 
функціональний метод – для визначення мети 
та завдань правосуддя, інституцій, які його 
здійснюють.  

Соціологічний метод у дослідженні пра-
восуддя може полягати в узагальненні емпіри-
чних даних про явище правосуддя не як абст-
рактної категорії, ідеї, а соціальних фактів. Цей 
метод охоплює інші спеціальні засоби (аналіз, 
експеримент, опитування тощо). 

Статистичний метод може використо-
вуватися для встановлення точних цифрових чи 
інших статистичних даних про процес здійс-
нення правосуддя в формі судочинства, напри-
клад, кількості судів і розглянутих судових 
справ тощо.  

Порівняльний метод та суміжний мето-
дологічний арсенал (порівняльно-правовий ме-
тод, порівняльний аналіз)146 доцільні для про-
ведення низки науково-дослідних операцій. Зо-
крема, для зіставлення юридичних понять, 
явищ і процесів, які позначаються термінопо-
няттям «правосуддя», виявлення між ними по-
дібностей та відмінностей. Зазначені елементи 
порівняльного методологічного інструментарію 
сприяють осмисленню філософії правосуддя з 
позицій історико-порівняльного підходу. Част-
ково варто використати соціологічний напря-
мок порівняльних досліджень правознавства, 
застосовувати порівняльне вивчення іноземно-
го правового досвіду в сфері правосуддя (Вели-
кобританія, Росія, США, ФРН, Франція, інших 
країн). «Порівняльна методологія» доцільна й 
для проведення так званих макро- та мікропорі-
внянь (чи «порівняння внутрішньодержавного» 
та «міждержавного)»147.  
                                                           
146 «Порівняльно-правовий аналіз — це ефективний засіб 
дослідження усіх правових проблем, аналізу окремих інсти-
тутів і правових норм, держави і права в цілому в трьох ос-
новних аспектах: в аспекті історико-порівняльного підходу, 
соціологічного напрямку порівняльних досліджень та порів-
няльного вивчення іноземного правового досвіду» (Бигич О. 
Л. Порівняльне правознавство: природа та методологічне 
значення: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / НАН України; 
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2002. — 
С. 190). 
147 О. Л. Бигич відзначає, що В. М. Савицький вирізняє в 
будь-якій юридичній науці макрорівні та мікрорівні як сфери 
порівняння, які називаються ними «порівняння внутрішньо-
державне» та «міждержавне». Перше обмежене національ-
ними територіальними рамками і полягає в порівняльному 
дослідженні законодавства однієї країни, друге — прово-
диться по відношенню до законодавства різних країн. Відтак 

Зокрема порівняльно-правовий метод за-
стосовується для аналізу форм здійснення пра-
восуддя в різних правових системах, виявлення 
досвіду здійснення правосуддя у різних країнах 
та правових системах, матеріалу для узагаль-
нення, доцільності його використання в Украї-
ні. 

Конкретно-історичний метод допомагає 
вивчити специфіку правосуддя як державно-
правового та філософсько-правового явища 
конкретного історичного періоду, виявити ди-
наміку його розвитку в різний час і на різних 
етапах історичного розвитку.  

Крім того, в дослідженні використову-
ються й загальнонаукові підходи – дескриптив-
ний, атрибутивний та сутнісний.  

Дескриптивний (описовий) підхід полягає 
у виокремленні й описі тих рис, які вирізняють 
явище правосуддя з-поміж інших, як-от судо-
чинство, самосуд.  

Атрибутивний підхід акцентує увагу на 
виокремленні визначальної риси правосуддя 
(певного атрибуту, як наприклад, судової діяль-
ності, судового здійснення права), що конечно 
характеризує й решту ознак явища.  

Сутнісний підхід полягає у спробі сфор-
мулювати уявлення про сутність правосуддя як 
явища, відтак – основи того, що може претенду-
вати на універсальну концепцію правосуддя.  

Конкретно-наукові (групові) методи 
юридичних наук визначаються як «сукупність 
принципів, прийомів, правил, способів і засобів 
дослідження певних об'єктів (явищ, предметів, 
фактів)», що є «комбінацією частини пізнава-
льних прийомів, набір яких залежить від при-
роди об'єкта й умов процесу пізнання» (йдеться 
про пізнання державно-правових явищ).  

Застосовуються зазначені методи за реле-
вантністю.  

Спеціально-юридичний метод (опис явищ 
державно-правової дійсності за допомогою 
юридичної термінології, висвітленні діяльності 
соціальних суб'єктів з погляду юридичних мо-
делей поведінки, з позицій законного або про-
типравного, обов'язкового або можливого) 
уможливлює опис феномену правосуддя як 
правового явища, явища правової дійсності, 
оцінювання правосуддя за допомогою юридич-
них категорій, виявлення тенденцій та законо-
мірностей судової юридичної практики, удо-
сконалення юридичну термінологію, 
пов’язаною зі сферою правосуддя. 

У літературі зустрічається й розуміння 
змісту та функцій юридичного методу, як «спе-
цифічного загальнонаукового методу юридич-
ної науки», що «як специфічний метод юриди-

                                                                                           
в межах внутрішньодержавного порівняння вирізняється 
міжгалузеве, яке охоплює кримінально-процесуальне зако-
нодавство, цивільне процесуальне законодавство і законо-
давство про судоустрій. Підставою для такого порівняння 
слугує той детермінуючий фактор, що у всіх зазначених 
галузях законодавства в ролі головного правозастосувача 
виступає суд — орган здійснення правосуддя як по криміна-
льним, так і по цивільним справам. При всіх відмінностях між 
кримінальним та цивільним процесом у них загальна сут-
ність: обидва вони — врегульовані законом порядки здійс-
нення правосуддя, які будуються на загальних принципах. 
Див.: Савицкий В.М. Некоторые аспекты сравнительного 
изучения уголовно-процессуального права // СССР — Анг-
лия: Юстиция и сравнительное правоведение. Материалы 
советско-английского симпозиума. — М.: Изд-во ИГиП АН 
СССР, 1986. — С. 103–105. (О. Л. Бигич. — Там само. — С. 
102–103).  



Бігун В. С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення  

 

 

50 

чного пізнання дійсності юридичний метод ви-
конує дві основні функції: отримання юридич-
них знань і побудова теоретичної (наукової) 
системи юридичних знань»148. 

Теоретико-юридичний метод (грунтуєть-
ся на понятійному апараті, виробленому в ме-
жах юридичних наук, за допомогою якого опи-
сують закономірності структури, функціону-
вання й удосконалення держави і права, їх зв'я-
зку з економікою, соціальними і культурними 
процесами суспільного розвитку). Значення 
цього методу в дослідженні правосуддя полягає 
в тому, що його застосування ґрунтується на 
використанні існуючих юридичних теорій і по-
нять, що відбивають основний зміст державно-
правової реальності, її структуру і закономір-
ності розвитку.  

Конкретно-соціологічні методи (дво-
складова система конкретно-соціологічних ме-
тодів: методи збирання правової інформації, до 
яких належать: опитування, анкетування й ін-
терв'ювання; аналіз документів; спостереження; 
соціальний експеримент; вибірковий метод; 
вивчення і збирання статистичних даних; мето-
ди опрацювання отриманої правової інформа-
ції) підвищують рівень емпіричної бази дослі-
дження правосуддя, а також ефективність його 
здійснення (результатів). 

Математичні методи (спосіб пошуку 
ймовірнісно-статистичних закономірностей за 
допомогою різних додаткових методів матема-
тичної статистики, теорії множин, теорії ігор, 
розпізнавання образів, факторного аналізу то-
що). Хоча застосування зазначених методів у 
філософсько-правовому дослідженні правосуд-

                                                           
148 В. Нерсесянц так визначає зміст та функції юридичного 
методу. Юридичний метод є інструментом процесу конкрети-
зації нового поняття права, його вираження й оформлення у 
вигляді цілісної юридичної теорії. Юридична теорія є формою 
вираження юридичного методу в дії, у творенні нової систе-
ми юридичних знань на основі та з позицій єдиного поняття 
права. Формування нової юридичної теорії за допомогою 
юридичного методу містить два взаємозалежних, але різних 
моменти: 1) якісне перетворення всього колишнього юриди-
чного знання на основі й з точки зору нового поняття права, 
тобто переінтерпретацію, нове тлумачення колишніх юриди-
чних знань і теорій з позицій і в значеннєвому контексті 
нового поняття права (у межах нової юридичної теорії з її 
предметом і методом); 2) продовження в руслі нової юриди-
чної теорії перерваного (появою нового поняття права) кіль-
кісного набуття юридичних знань і відповідних змін у новій 
юридичній теорії з позицій і в межах даного нового поняття 
права. 
Юридичний метод — це специфічний загальнонауковий ме-
тод юридичної науки. Як специфічний метод юридичного 
пізнання дійсності юридичний метод виконує дві основні 
функції: 1) отримання юридичних знань і 2) побудова теоре-
тичної (наукової) системи юридичних знань. При здійсненні 
першої функції юридичний метод виступає як метод спеціа-
льного юридичного дослідження дійсності, у результаті якого 
набувається, примножується, поглиблюється і розвивається 
юридичне знання. Юридичний характер цього знання зумов-
лений тим, що відповідне освоєння, розуміння і тлумачення 
дійсності здійснюються з позицій, погляду та у межах понят-
тя права, що лежить в основі даного юридичного методу й 
першопочатково визначає його юридико-пізнавальну профі-
льність і спрямованість (інтенціональність). Ці ж відмінні 
риси (вихідна юридико-понятійна профільність і спрямова-
ність) властиві й юридичному методу як способові побудови 
й обгрунтування юридичної теорії (наукової системи юриди-
чних знань). Внутрішня єдність цих двох функцій юридично-
го методу (як способу вироблення юридичного знання і як 
способу його наукової організації) полягає в тому, що вони 
виражають різні взаємозалежні пізнавально-значеннєві ас-
пекти єдиного вихідного поняття права. В усіх своїх функці-
ях і проявах юридичний метод — це метод понятійно-
правового пізнання і знання, метод поняття права, тобто 
поняття права як методу. 
Нерсесянц В. Юридичний метод // Міжнародна поліцейська 
енциклопедія / Відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондрать-
ев, В. Я. Тацій, Ю. С Шемшученко. — К., 2003. — Т. 1. — С. 
1093–1094. 

дя обмежене через теоретичний характер дослі-
дження, вони є доцільними для подальшої роз-
робки теоретичних принципів проектування 
автоматизованих систем обліку, аналізу і по-
шуку статистичної судової інформації, ство-
рення організаційно-технічних передумов 
впровадження таких систем. 

Статистичні методи (способи кількіс-
ного дослідження державно-правових явищ за 
допомогою методів статистики) доречні в ви-
вченні ефекту здійсненні правосуддя, функціо-
нування певних видів судочинства (юстиції), 
вивчення стану правопорушень та протидії їм.  

Метод групування (спосіб розподілення 
сукупність досліджуваних фактів на окремі, 
якісно однорідні види, наприклад, на види зло-
чинів) сприяють виробленні теоретичних по-
ложень результатів дослідження правосуддя. 
Групування звичайно поділяють на три групи: 
(1) типологічні, що розчленовують різнотипну 
масу явищ на якісно однорідні категорії або 
типи (наприклад, розбиття розкрадань за окре-
мими галузями народного господарства); (2) 
варіаційні, що характеризують структуру суку-
пності за будь-якою кількісною ознакою (на-
приклад, вікова структура засуджених); (3) ана-
літичні, за допомогою яких встановлюють вза-
ємозалежності явищ (наприклад, залежність 
між злочинністю і певними соціальними умо-
вами). 

Метод узагальнюючих показників (спосіб 
перетворення абсолютних величин на так звані 
узагальнюючі показники — середні й відносні 
величини, що характеризують одним числом 
типові сторони досліджуваних явищ, абстрагу-
ючись від індивідуального і випадкового, а це 
дає можливість встановити і виміряти законо-
мірності різноманітних масових процесів) 
сприяє конкретизації в дослідженні правосуддя 
як елемента правової системи.  

Спеціально-наукові методи визначають-
ся як «методи, застосовувані в конкретній галу-
зі наукового знання або в кількох науках, тобто 
сфера їх застосування обмежена» (поділяються 
на спеціальні методи, вироблені в межах певної 
науки чи дисципліни чи в межах інших наук, 
розроблені в юридичних і неюридичних науко-
вих дисциплінах (наприклад, у криміналістиці 
— фізичні, хімічні, антропологічні тощо, в 
юридичній психології — психологічні методи 
вивчення особистості тощо). 

Спеціальні методи, які зазвичай прийнят-
ні для дослідження предмета якоїсь однієї нау-
ки), доцільно використовувати й в даному до-
слідженні. Наприклад, для з’ясування способів 
судового тлумачення, зокрема й тлумачення 
юридичних норм. Результати застосування спе-
ціальних прийомів узагальнення судової прак-
тики сприятимуть виявленню міри досягнення 
мети правосуддя як судочинства (наприклад, 
охорони цінностей, на захист яких спрямована 
дія кримінального закону і судочинства). 

Перелік зазначених загальноприйнятих 
загальних методів юридичної науки, які тради-
ційно використовуються у правових дослі-
дженнях, не є вичерпними. У науково-
методичній літературі наводяться й інші мето-
ди, а також їх класифікації, які можуть викори-
стовуватися й у дослідженні правосуддя.  
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Так, загальні методи наукового пізнання 
зазвичай у загальній методології науки поділя-
ють на три великі групи: 1) емпіричні методи 
дослідження (спостереження, порівняння, ви-
мірювання, експеримент); 2) методи, які вико-
ристовуються як на емпіричному, так і на тео-
ретичному рівнях дослідження (абстрагування, 
аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделюван-
ня та ін.); 3) методи теоретичного дослідження 
(від абстрактного до конкретного та ін.). 

З-поміж інших класифікацій методології 
юридичної науки варта уваги наступна, що по-
діляє її складові на: 1) вертикальну (ієрархічну) 
і горизонтальну (однорівневу структуру; 2) ме-
тоди організації (формування) наукового знан-
ня і здійснення наукових досліджень дійсності; 
3) загальні, загальнонаукові, приватно наукові, 
спеціальні методи; 4) теоретичні й емпіричні 
частини методології149. 

Первинними та основними в правознав-
чих дослідженнях називають вертикальну та 
горизонтальну структури методології юриспру-
денції. Вважається, що горизонтальну структу-
ру – утворюють «види методів певного рівня, 
наприклад, до загальнонаукових методів нале-
жать структурний, функціональний, системний, 
історичний, логічний та інші, а до конкретно-
наукових – соціологічні, психологічні, матема-
тичні та інші методи цього рівня». Вертикальну 
(ієрархічну) структуру методології становлять 
її рівні утворені в напрямку від вищого до ниж-
чого шляхом виділення компонентів за ступе-
нем їх ієрархічної залежності (підпорядковано-
сті). У цьому разі виділяють такі категорії, як 
«домінуючий світогляд», «тип правового мис-
лення», «парадигми»150, «методологічні підхо-
ди»151, «методи», «процедури»152. 

У дослідженні правосуддя доцільно по-
єднувати емпіричні (спроби виявлення, фіксу-
вання, збирання, систематизації інформації про 
факти і явища щодо правосуддя) та теоретичні 
методи (спроби тлумачення, пояснення зібра-
них даних, побудови понять, концепцій, про-
гнозів тощо). 

У пропонованому дослідженні викорис-
товується й низка методологічних підходів. 
Підхід, як методологічна категорія, більш зага-
льна за метод, виробляється до проблеми на 
основі певних теоретичних тез, припущень чи 
понять із метою пошуку оптимального метода в 
межах певного підходу. Водночас обраний до-

                                                           
149 Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія 
(Основи юридичної діяльності): Навч. посібник. — 2. вид., 
перероб. — К. : Знання, 2005. — С. 70. 
150 Парадигма — це спосіб бачення «одна з найважливіших 
соціально-психологічних характеристик суб'єкта наукової 
діяльності з огляду його приналежності до наукового співто-
вариства. Спосіб бачення ученого не вичерпується лише 
чисто психологічними особливостями сприйняття. Він зумов-
лений і соціальними моментами, перш за все професійними і 
культурно-історичними». Микешина Л. А. Философия науки: 
современная эпистемология, научное знание в динамике 
культуры, методология научного исследования: Учеб. посо-
бие. — М., 2005. — С. 186–187. 
151 Підхід — методологічна категорія, більш загальна за ме-
тод. Порівняльно підхід виробляють до проблеми, апробову-
ючи певні методи, відбувається пошук оптимального метода 
в межах певного підходу. Ядром підходу є певні теоретичні 
тези, припущення чи поняття. Ушаков Е. В. Введение в фи-
лософию и методологию науки: Учебник. — М. : Экзамен, 
2005. — С. 58. Крім того, можна вирізняти підходи до прийн-
яття судових рішень. 
152 Там само. — С. 70–71. 

слідником підхід визначає вибір конкретних 
методів дослідження, вирішення проблеми. 

Підхід вказує напрям спрямованості до-
слідження, координати початку наукового по-
шуку, підійти до вивчення будь-якого процесу 
або явища.  

У дослідженні застосовувалися, з-поміж 
інших, й такі методи та принципи. 

Антропологічний підхід у розумінні під-
ходу, виробленому на основах тез філософсько-
правової антропології та етноправознаства 
(людино- та етноцентризм), які доповнюються 
іншими підходами, методами і способами до-
слідження.  

Принципом об’єктивності застосовуєть-
ся для встановленні вірогідності та повноти 
інформації, що застосовувалась у процесі до-
слідження правосуддя.  

Принцип історизму використано для ха-
рактеристики правосуддя на різних етапах його 
розвитку – історичного розвитку ідеї права.  

Принцип єдності історичного та логіч-
ного – при розкритті змін, яких зазнали ті чи 
інші теорії, концепції правосуддя 

Діалектичний метод – для аналізу кате-
горіальних переходів «належне-суще», «сут-
ність-існування», «абстрактне-конкретне», ін-
ших аспектів правосуддя; розгляд смислів пра-
восуддя в їх єдності та суперечності; виявити 
внутрішньо та зовнішньо системні взаємо-
зв’язки і залежності у діючому механізмі реалі-
зації судової влади; встановити відмінні та за-
гальні ознаки таких категорій, як «судочинст-
во», «правосуддя», «самосуд» тощо. 

Історико-правовий метод – для вивчення 
історичного розвитку ідеї правосуддя; виявлен-
ня основних закономірностей і випадковостей її 
розвитку, визначення тенденцій і шляхів її оно-
влення. 

Логіко-семантичний метод – для погли-
бленню та розвитку категорійного апарату фі-
лософії правосуддя; 

Герменевтичний метод – для досліджен-
ня особливостей тлумачення права при здійс-
ненні правосуддя. Судова герменевтика виок-
ремлюється як юридична методологія здійс-
нення правосуддя. 

Порівняльно-критичний – при розгляді 
різних концепцій, пов’язаних із ідеєю правосу-
ддя. 

Формально-юридичний метод – при ана-
лізі положень нормативно-правових актів, 
встановленні зовнішніх ознак правових явищ, 
їх відмінності між собою та відпрацюванні де-
фініцій. 

Зазначимо, що в частині системи методо-
логії права триває дискусія про обгрунтованість 
виокремлення методології реалізації права153. 
                                                           
153 В цьому зв’язку, наприклад, Д. А. Керимов не погоджу-
ється з Р. Лукичем. Він зазначає: «Що ж стосується «техно-
логізації» методології, то вона веде до далекосяжних наслід-
ків, які виходять за межі теорії пізнання. У цьому відношенні 
показові міркування Р. Лукича щодо методології права. Оскі-
льки люди, гадає він, не тільки мають справу з правом у 
наукових цілях, а й активно використовують його практично, 
остільки в поняття методології права слід включати не тільки 
вчення про методи наукового пізнання правових явищ, а й 
вчення про методи практичного використання права. «Прак-
тична діяльність у сфері права, — пише Лукич, — може при-
ймати дві форми. Перша з них полягає у правотворчості — 
створення нового, поки ще не існуючого права; до другої 
відноситься реалізація (застосування) створених правових 
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Проведення повноцінного, всебічного, 
завершеного дослідження філософії правосуддя 
покликано забезпечити множинність методоло-
гії. 

Методологічний плюралізм не повинен 
призводити до «методологічного анархізму» чи 
еклектики. Для цього слід дотримуватися «ме-
тодологічної дисципліни». 

У юридико-методологічній літературі па-
нує думка: для забезпечення «методологічної 
дисципліни» дослідження доцільно дотримува-
тися таких трьох загальнометодологічних по-
стулатів (П. М. Рабінович), що можуть набува-
ти такого значення у контексті даного дослі-
дження.  

Перший: об’єктивна зумовленість обра-
них методів дослідження його предметом. Так, 
предмет дослідження (певна грань, аспект) пра-
восуддя зумовлює дослідницький метод, його 
прийнятність і межі застосування.  

Другий: спроможність дослідницького 
методу наближати до розкриття (а не призводи-
ти до приховування) соціальної сутності явищ, 
що вивчаються, зокрема правосуддя. Неодмін-
ним показником прийнятності, евристичності 
певного концептуального підходу та дослідни-
цького методу є їх спроможність наближувати, 
призводити до розкриття соціальної сутності 
явища, що вивчається154. 

Третій: необхідність встановлення єдиної 
істини щодо правосуддя, вірогідність якої мож-
на довести, перевірити за допомогою 
об’єктивних критеріїв. 

Наведені положення називаються науко-
знавчими аксіомами: вони стверджені реаль-
ною дослідницькою практикою багатьох поко-
лінь вчених. Не дотримання цих аксіом може 
призвести до методологічних аномалій (внаслі-
док: використання певних загальнонаукових й 
інших методів дослідження поза межами їх за-
стосовуваності; «оприродничування» закономі-
рностей соціальних явищ; надмірної, тобто
 соціально-беззмістовної, «вихолощува-
льної», абстрактизації понять про досліджуван-
ні соціальні явища (факторної «зрівнялівки», 
тобто прокламування рівнозначності впливу на 
                                                                                           
норм ... Тому видається за необхідне дослідити також і мето-
ди практичного заняття правом — методи його створення і 
реалізації. Тільки в цьому випадку будуть охоплені всі мето-
ди використання людьми права» [Лукич Р. Методология 
права. М., 1981. С. 24]. 
З цими положеннями важко погодитися. По-перше, наукове 
пізнання права не мало б скільки-небудь раціонального 
сенсу, якщо б принаймні зрештою не служило практичним 
цілям. По-друге, якщо б такі фундаментальні проблеми юри-
дичної науки, як проблеми правотворчості і правореалізації 
(методи створення та реалізації права), включалися в мето-
дологію права, то така «дисципліна» фактично замінила б 
собою всю юриспруденцію. По-третє, якби методологія права 
займалася вивченням «методів практичного заняття пра-
вом», то втратила б своє науково-пізнавальне значення, 
перетворившись в методичну «інструкцію». Але справа не 
тільки в цьому. На перший погляд може здатися привабли-
вим подібне об'єднання вивчення наукових та практичних 
методів в єдиній методології права. Але при більш глибокому 
проникненні в суть питання виявляється, що таке об'єднання 
є привабливим лише зовні, носить механічний характер, 
фактично ж воно роз'єднує і протиставляє один одному нау-
кові та практичні методи. Насправді наукові методи є не що 
інше, як теоретичне узагальнення практичних методів, а 
останні суть продовження, розгортання, конкретизація пер-
ших у практичній діяльності людей. Тому-то не об'єднувати, 
ні протиставляти їх не можна, тому що є ризик змішати мето-
дологію до методики» (Керимов Д. А. Методология права 
(предмет, функции, проблемы философии права). 2-е изд. — 
М., 2001. — 560 с. — С. 42–43). 
154 Філософія права: проблеми і підходи. Навчальний посіб-
ник / За заг. ред. П. М. Рабіновича. — Л., 2005. — С. 16.  

досліджуване явище численних різноманітних 
обставин)155.  

Зазначені постулати можуть набувати пе-
вного специфічного змісту, коли йдеться про 
дослідження правосуддя в межах філософії 
права в розумінні не як науки, а світоглядної 
дисципліни.  

Зокрема, згідно з одним із розрізнень, 
якщо наука має на меті встановлення істини, то 
філософія права – виявлення смислів права156. 
Тобто, у випадку пошуку смислів не йдеться 
про істинність знання як сукупність закономір-
ностей (однак, чи не є істина – «найвищими 
смислом»?). Водночас виявлення смислів пра-
восуддя та формулювання на їх основі ідеї пра-
восуддя і є одним із головних завдань дослі-
дження філософії правосуддя. 

Погоджуючись із думкою про «неможли-
вість існування методології соціального пі-
знання абсолютно нейтральної у соціально змі-
стовному відношенні, тобто методології соціа-
льно «очищеної» від залежності, від впливу з 
боку загального світогляду, переконань і уста-
новок дослідника», слід відзначити: результати 
філософсько-правового дослідження правосуд-
дя мають потенціал не (слугувати) відображати 
інтереси якоїсь групи (приватний інтерес), а, 
натомість, відображати ідею правосуддя як по-
няття та його здійснення і цим слугувати зага-
льному благу (наприклад, вдосконаленню здій-
снення правосуддя в Україні). 

Філософсько-правові аспекти методо-
логії дослідження правосуддя. Наступним роз-
глянемо особливості методології дослідження 
філософії правосуддя в частині філософсько-
правової методології дослідження. Останню – 
за об’єктом і предметом – слід відрізняти від 
методології (досягнення, здійснення) правосуд-
дя. Водночас, слід відзначити їх взаємозв’язок. 

Філософсько-правовою методологічною 
засадою даного дослідження виступають два 
розуміння філософії права, за яким предметом 
філософії права є: (1) право, яким воно повинно 
бути, зокрема, в даному випадку, ідея права та 
її судове здійснення; (2) філософсько-правовий 
дискурс, що грунтується на співвідношенні та 
розмежуванні «права» і «закону».  

Філософсько-правова методологія дослі-
дження правосуддя спирається на методологію 
філософії права. Хоча традиційно відзначається 
методологічне значення філософії права157, 
остання має власну методологію. 

                                                           
155 Там само. — С. 19. 
156 Бабкін В. Д. Взаємозв’язки філософії права та загальної 
теорії держави і права // Проблеми філософії права. — 2003. 
— Том І. — С. 56. 
157 Див., напр.: Панов Н. И. О соотношении и взаимосвязи 
понятийных аппаратов юридических наук // Методологічні 
проблеми правової науки. Матеріали міжнарод. наук. конф. 
Харків, 13-14 грудня 2002 р. — Х., 2003. — С. 81–85. — С. 
82 («Так, філософія права, теорія держави і права як науки, 
що розробляють найбільш загальні, фундаментальні пробле-
ми державно-правових явищ, формують відносно струнку 
систему понять цих наук, за об’ємом і значенням таких, що 
мають статус правових (філософсько-правових) категорій. 
Їхнє методологічне значення полягає в тому, що останні 
значною мірою впливають на характер і зміст системи понять 
галузевих наук (конституційного, цивільного, кримінального 
та інших). Правові категорії (держава, право, правопорядок, 
законність, правопорушення та інші) є базовими для понять 
галузевих наук, які в своїх розробках повинні виходити з 
категорій філософії та теорії права як визначально даних»).  
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Методологія філософії права визначаєть-
ся як «система дослідницьких підходів, методів 
та прийомів дослідження предмета філософії 
права»158.  

В цьому зв’язку в структурі методології 
вирізняють різні елементи. Для прикладу наве-
демо положення, розроблені професором П. М. 
Рабіновичем159. 

Концептуальний підхід «як побудована 
на гранично загальних (філософських) катего-
ріях світоглядна аксіоматична ідею (засада), 
яка постулює загальну стратегію дослідження, 
відбір досліджуваних фактів та інтерпретацію 
результатів дослідження. Серед таких підходів 
вирізняються зокрема, діалектичний, метафізи-
чний, матеріалістичний, ідеалістичний, гности-
чний, агностичний, антропологічний, потребо-
вий, персоналістичний (людиномірний), кому-
нітарний (колективістський), комунікативний, 
герменевтичний, синергетичний. Концептуаль-
ний підхід реалізується за допомогою певних 
методів дослідження – як загальнонаукових, 
так і філософсько-правових»160.  

Спеціальні (філософсько-правові) дослід-
ницькі методи пропонується розуміти «як про-
цедури інтерпретації та застосування гранично 
загальних (філософських) категорій у процесі 
дослідження тих явищ, котрі відображаються 
терміно-поняттям «право» (наприклад, метод 
дослідження переходу кількісних змін відпові-
дного явища в якісні). Такі методи реалізують-
ся за допомогою відповідних способів (прийо-
мів) дослідження161. 

Способи (прийоми) дослідження – «це 
зумовлені певним концептуальним підходом і 
відповідними йому пізнавальними методами 
діяльнісні операції (інтелектуальні й фізичні), 
які спрямовані на виявлення та інтерпретацію 

                                                           
158 Філософія права: проблеми і підходи. Навчальний посіб-
ник / За заг. ред. П. М. Рабіновича. — Л., 2005. — С. 16. 
159 Там само. — С. 16 і далі. 
160 Там само. — С. 16–17. Для прикладу: застосування сис-
темного аналізу в філософії права. «Системний аналіз у фі-
лософії права — методологічна основа всіх правових явищ, 
включаючи їх правове забезпечення, застосування норм 
права як особливої форми його реалізації. Саме наукова 
методологія лежить в основі сутнісної характеристики відпо-
відного понятійного апарату, що має принципове значення і 
для практики». Основні концептуальні положенням систем-
ного аналізу у філософії права в одній з інтерпретацій: «1. 
Системний аналіз у філософії права інтегрує всі аспекти цієї 
актуальної теоретико-прикладної науки. Йдеться про мето-
дологічний, історико-генетичний, онтологічний, епістемоло-
гічний, антропологічний, правоохоронний аспекти. 2. Систе-
мний аналіз взагалі — найпродуктивніший дослідницький 
метод, особливо на основі діяльнісно-людиномірного прин-
ципу, розробленого автором цього матеріалу. Це повною 
мірою стосується системного аналізу у філософії права, в 
центрі якого — людина як міра всіх речей, найвища соціаль-
на цінність. 3. Діяльнісно-людиномірний принцип системати-
зує всі інші принципи системного аналізу — цілісності, струк-
турності, поліфункціональності, ієрархічності, взаємозалеж-
ності системи й середовища, багатоаспектності існування та 
описування кожної системи. 4. Структура людської діяльнос-
ті — суто людського способу існування, основного фактора і 
критерію людського розвитку криє в собі об'єктивні фактори 
(середовище—потреби) і фактори суб'єктивні (усвідомлення 
об'єктивних потреб у вигляді інтересів, цінностей, мотивів, 
цілей і вибору відповідних засобів; діяльне задоволення 
потреб у вигляді вчинків, діянь, поведінки, діяльності в ці-
лому). 5. Філософія права — найвищий методологічний рі-
вень правознавства — об'єднує всі його підсистеми, інтегрує 
аналіз системи права і правової системи в органічному взає-
мозв'язку з дослідженням правотворчої, правозастосовної, 
правоохоронної діяльності, яка є різновидом людської діяль-
ності взагалі, — з її сутнісними, структурно-функціональними 
характеристиками» (Філософія права / За заг. ред. М. В. 
Костицького та Б. Ф. Чміля. — К., 2000. — Розділ 4.1. — С. 
85, 86–87). 
161 Там само. — С. 17. 

тих явищ, що належать до предмета філософії 
права»162.  

Повернімося до специфіки методології 
дослідження філософії правосуддя, зокрема 
філософсько-правових підходів. Останні доці-
льно вирізняти за певними напрямами філософії 
чи філософії права. Плідним у цьому зв’язку є 
вироблення певних підходів (у даному випадку 
філософсько-правових) до дослідження право-
суддя. Зазначені підходи можна розрізняти на-
приклад за такими напрямами філософії права, 
як антропологія права (відповідно, антрополо-
гічно-правовий підхід, філософсько-
антропологічний підхід), онтологія права (он-
тологічно-правовий підхід), аксіологія права 
(аксіологічний підхід), феноменологія права 
(феноменологічний підхід) тощо. За таким під-
ходом виокремлюються певні аспекти, риси 
правосуддя, які й досліджуються.  

Варто також виокремити низку підходів 
до дослідження правосуддя. Наприклад еконо-
мічний та соціологічний підходи до осмислення 
правосуддя. 

Так, економічний підхід полягає у 
з’ясуванні засад і чинників правосуддя як еко-
номічної категорії. Яскравим представником 
цього підходу є «економічний аналіз» судді Р. 
Познера, представника напряму «право та еко-
номіка» (law and economics)163. 

 Практичне застосування цього підходу 
демонструє така ситуація. В одній «безпреце-
дентній» справі стояло питання про те, який 
орган повинен розглядати справу (в Чикаго): 
суд у справах дорожнього руху чи адміністра-
тивна установа? Суддя, застосувавши аналіз 
витрат і очікуваних результатів (cost and benefit 
analysis), постановив, що адміністративний 
спосіб слід вважати найбільш ефективним для 
суспільства, оскільки він є менш коштовним. 
Критика цього підходу, викладена, зокрема, 
професором Нью-Йоркського університету 
Б. Шварцом (Schwartz), полягає в тому, що пра-
во засадничо не є економічною категорією, а 
автор підходу поступає як «цинік»164. 
                                                           
162 Там само.  
163 Див.: Познер Ричард А. Економічний аналіз права / С. 
Савченко (пер. з англ.). — Х. : Акта, 2003. — 862 с.; його ж: 
Проблеми юриспруденції / С. Савченко (пер. з англ.). — Х. : 
Акта, 2004. — 488 с. Див. також: Познер Р. Экономический 
анализ права / Пер. с англ. под ред. В.Л. Тамбовцева. В 2-х 
т. — СПб.: Экономическая школа, 2004. — Т. 1. — 544 с., Т. 
2. — 464 с. 
164 Десять (10) запитань «Федеральному судді року» в США 
Роберту Генрі. Про незалежність заради упередженості, фі-
лософію правосуддя та найбільшу в історію США криміналь-
ну справу // Юридична газета. — 2006. — № 21 (81) (9.11). 
— C. 19.  
Наведемо змістовний витяг із інтерв’ю. Як відзначає суддя Р. 
Генрі, «пануючою суддівською філософією, думаю, є поло-
ження про обмеженість суддів. Ми, судді, поступаємося й 
іншим гілкам влади. Скажімо, якщо Конгрес вдається до 
прийняття певних рішень, які породжують у нас певні сумні-
ви, то ми можемо прийняти рішення, встановлюючи, що воно 
є «близьким» до конституційного, чи часом, неконституцій-
ним. 
Загальним підходом до вирішення справ є застосування пра-
вових норм. Водночас, коли правова норма, норма закону не 
чітко регламентує відносини, те, як вирішити питання, мо-
жуть застосовуватися різні підходи. Так, наприклад, на дум-
ку судді … застосовуються два підходи.  
Перший — це «текстуалізм» або так званий «новий текстуа-
лізм», яскравим представником якого є суддя Верховного 
суду США А. Скаліа (Scalia). Останній вважав, редукуючи, 
що не має значення, що мав на увазі Конгрес, натомість, що 
написано за значенням слів за тогочасними словниками. 
Другий підхід акцентує на меті регулювання, поставленій 
Конгресом перед ухваленням закону, зокрема в відповідний 
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Ще одним підходом, вартим уваги, є со-
ціологічний. Зазначений підхід, який акцентує 
увагу на суспільстві (радше ніж на державі то-
що), соціальних нормах, як на джерелі права, в 
частині правосуддя набув розвитку в зв’язку з 
такими напрямами, як школа «вільного права», 
соціологічна юриспруденція, правовий реалізм.  

У цьому ж зв’язку, поряд і соціологічним 
підходом, вартим уваги є й дослідження право-
суддя за допомогою текстуального та кон-
текстуального підходів165. 

За контекстуальним підходом правосуд-
дя як елемент сфери права не є автономією, 
ізольованою від суспільства. Зокрема «інозем-
не» правосуддя як елемент правової системи 
дослідник розглядає в більш широкому кон-
тексті, наприклад його соціальної функції. Пе-
рефразовуючи відомі формулювання, контекс-
туаліст досліджує не так «книжне правосуддя», 
як «правосуддя в дії».  

Контекстуальний підхід дозволяє вияви-
ти ширші аспекти філософії правосуддя, при-
чинні зв’язки, наслідки, смисли певних явищ. 
За допомогою цього підходу зокрема можна 
простежити соціальні функції правосуддя та 
суддів. «В судочинстві, наприклад, увага дослі-
дників повинна акцентуватися на інтересах 
сторін, як прямо заявлених, так і латентних; 
рольовій поведінці професійних юристів, учас-
ників судового процесу; найрізноманітніших 
способах, каналах впливу на суд і, відповідно, 
на наслідках цього»166. 

За альтернативним контекстуалізму тек-
стуальним підходом (текстуалізм) правосуддя 
може уявлятися значною мірою автономним від 
суспільства. Як елемент права, правової систе-
ми, йдеться про царину професійних правників, 
де норми права діють у відповідності до спе-
цифічних внутрішніх процесів. За такого під-
ходу визначальним стає не лише й не так кон-
текст, як текст. Відтак текстуаліст досліджува-
тиме не так «правосуддя в дії», як «книжне 
правосуддя».  

Текстуальний підхід доцільний у дослі-
дженні тих філософсько-правових смислів, які 
розвиваються «в собі». Іншими словами, йдеть-
ся не так про дослідження процесу реалізації 
норми права в світлі суддівської філософії, як 

                                                                                           
період, у соціокультурному контексті. Мета, навіть якщо її 
вказано не чітко, важливіша за слова. Слід відшукати те, що 
малося на увазі, й цим керуватися у судовому правозастосу-
ванні.  
Зазначені напрями філософії правосуддя конкурують між 
собою у тих випадках, коли їх застосування доречне. 
Застосування зазначених принципів забезпечує певну гнуч-
кість правозастосування, наприклад, у сфері конституційно-
го права.  
Так, відомий американський суддя Олівер Вендел Холмс 
стверджував, що в Конституції має бути «гнучкість суглобів», 
й відтак є місце для гнучкості. Часто проекти документів, 
конституцій є доволі детальними, «розписаними». Регламен-
тація на основі правових принципів, що часто зустрічається 
у конституційному праві, й створює передумови для такої 
гнучкості». 
165 Детальніше дисциплінарні аспекти філософії права та 
порівняльного правознавства висвітлено в окремій публікації 
автора: Бігун В. С. Філософія права та порівняльне право-
знавство // Порівняльне правознавство у системі юридичних 
наук: проблеми методології [підрозділ монографії] / Інститут 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України / Ю. С. 
Шемшученко (ред.). — К., 2006. — С. 102–132. 
166 Савчук С. В. Юридична соціологія: предмет та місце в 
системі юридичних наук / Чернівецький національний ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці: Рута, 2003. — С. 97–98. 

про дослідження, наприклад, самого стану рег-
ламентації системи правосуддя як судочинства.  

Крім того, текстуалізм доречний у вияв-
ленні тенденцій розвитку судочинства, зокрема 
історичних. Історичний порівняльний екскурс, 
для прикладу, дає можливість виявити тенден-
ції, які можуть вважатися притаманними сучас-
ним системам судочинства. Приміром, історич-
не дослідження системи правосуддя Кастилії 
1500-1700 років доносить до нас образ права та 
правників одного з відрізків епохи («правники 
– це корумповані практики, яких цікавить ви-
нятково гроші»; «правники – надто коштовні, 
суди – надто корумповані, а судове вирішення 
спорів – надто повільне»). Між тим, зазначає 
дослідник, саме тоді починає бути відчутним й 
набуває розвитку «сутяжницький дух західного 
суспільства», який пов’язується із поширення 
римського права та формуванням «великого та 
досвідченого правового класу»167.  

Водночас історико-філософські дослі-
дження правових смислів епох проводяться за 
допомогою ширшої, диверсифікованої методо-
логії. В такому руслі провів порівняльне дослі-
дження органів судової влади та кодексів Анг-
лії, Франції та СРСР Бернард Раден (Rudden). 
Він запропонував виявляти особливості «судо-
вого стилю загального права» на засадах «чо-
тирьох діалогів» процесу прийняття судового 
рішення: перший – це діалог між суддями та 
адвокатами (Bench and Bar); другий – діалог 
між суддями; третій – діалог із минулим (тобто, 
розгляд і вдосконалення прецедентів); четвер-
тий – діалог із майбутнім168.  

Вважаємо більш повноцінним дослі-
дження філософії правосуддя на основі поєд-
нань обох підходів – текстуального та контекс-
туального. 

У нашому дослідженні ми використову-
ємо (намагаємося використати) не лише струк-
туровані методи як інструменти, але й різні, так 
би мовити, методологічні поради. Зокрема, як 
наприклад. «настанови методу Декарта»: (1) 
розпочинати з простого і очевидного; (2) поді-
ляти кожен складний об’єкт (чи проблему), що 
поділяє вивченню, на прості частини; (3) роз-
ташовувати свої думки в певному порядку, не 
допускаючи жодних прогалин; (4) вважати іс-
тинним тільки такі положення, які є чіткими і 
ні в кого не викликають сумнівів169.  

                                                           
167 Kagan Richard L. Lawsuits and litigants in Castile, 1500-
1700. — Сhapel Hill: University of North Carolina Press, 1981. 
— Р. 59–60, 77 (щодо образу правників); P. 126 (щодо фор-
мування «правового класу»). 
168 Bernard Rudden. Courts and Codes in England, France and 
Soviet Russia // Tulane Law Review. — 1974. — № 48. — P. 
1010 ff. 
169 Декарт Рене // Філософський енциклопедичний словник / 
Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України / За ред. 
В. І. Шинкарука. — К. : Абрис, 2002. — С. 144. Рене Декарт 
у «Міркуваннях про метод» (1637) писав: «І подібно до того, 
як велика кількість законів нерідко дає привід до виправ-
дання пороків і держава краще управляється, якщо законів 
небагато, але вони суворо дотримуються, так і замість вели-
кого числа правил, що складають логіку, я зробив висновок, 
що було б достатньо чотирьох наступних, аби тільки 
я прийняв тверде рішення постійно дотримуватися їх без 
єдиного відступу.  
Перше — ніколи не приймати за істинне нічого, що я не ви-
знав би таким з очевидністю, тобто ретельно уникати поспі-
шності та упередження і включати у свої судження тільки те, 
що представляється моєму розумові настільки ясно і чітко, 
що жодним чином не зможе дати привід до сумніву.  
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З-поміж інших варто виокремити такі 
підходи, що використовуються в межах дисер-
таційного дослідження, як «ессенціальний» та 
«екзистенціальний». 

 
Судова герменевтика як методологія 

дослідження правосуддя. Мета цього фрагмен-
ту дослідження – представлення результатів 
філософсько-правового дослідження герменев-
тики правосуддя як методології дослідження 
(детальніше судова герменевтика як судове 
тлумачення розкрито в відповідному підрозді-
лі).  

Окреслюючи правосуддя як об’єкт філо-
софсько-правового дослідження, ми тлумачимо 
його не як будь-яку судову діяльність, а як та-
ку, що спрямована на здійснення ідеї права. У 
цьому смислі судочинство не ототожнюється з 
правосуддям, воно є її формою здійснення.  

Інтерпретація правосуддя і судочинства в 
нашому дослідженні пов’язані герменевтично: 
у виявленні певних смислів, істотних для до-
слідження, в спробі вироблення філософсько-
правової концепції правосуддя.  

Смисл правосуддя: «широке герменев-
тичне коло». «Суд є штучним творінням, а са-
ме – людською інституцією, й природно, що 
вона також передбачає поняття речі: суд запро-
ваджено для того, щоб здійснювати правосуд-
дя. Поняття права і судочинства лежать в осно-
ві існування всієї конструкції»170. Так розмірко-
вує про суд один із сучасних філософів Г. Йо-
нас, який намагається зрозуміти сутність суду 
на основі розуміння його природи та атрибутів, 
пов’язаних з судовою діяльністю (наприклад, 
судовий молоток). Розмірковуючи про суд, на-
магаючись визначити та пояснити його сут-
ність, ми, як філософи, легко можемо заблукати 
в лабіринтах смислів й, без дороговказів у яко-
му ми можемо відчути себе в пастці. 

Яким має бути наш дороговказ? Пого-
джуючись чи випробовуючи тезис про те, що 
сутністю суду (в смислі судової діяльності, су-
дочинства) є здійснення правосуддя, ми водно-
час не можемо оминати своєю увагою (й відтак 
тлумачити) інші чинники, прояви сутності того, 
що пов’язано з діяльністю судів. Іншими сло-
вами об’єктом дослідження (зокрема, й філо-
софсько-правового, в нашому випадку) має бу-
ти не лише ідея правосуддя, але й її здійснення. 
В зв’язку з цим, подібно до того, як об’єктом 
історико-правового дослідження є не тільки 
держава і право, а й широке коле історичних 
подій, політичного, соціально-економічного, 
                                                                                           
Друге — ділити кожну трудність, яка розглядається мною, на 
стільки частин, скільки буде потрібно, щоб краще їх розв'я-
зати.  
Третє — розташовувати свої думки у певному порядку, по-
чинаючи з предметів найпростіших і таких, що легко пізна-
ються, і сходити мало-помалу, як по сходах, до пізнання 
найбільш складних, допускаючи існування порядку навіть 
серед тих, які в природному ході речей не передують один 
одному.  
І останнє — робити скрізь переліки настільки повні й огляди 
настільки всеохоплюючі, щоб бути впевненим, що нічого не 
пропущено» (Декарт P. Рассуждение о методе, чтобы верно 
направлять свой разум и отыскивать истину в науках // Т. 1. 
— С. 260.  
170 Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для 
технологічної цивілізації. Пер. з нім. — К.: Лібра, 2001. — С. 
87. (Переклад з нім.: Jonas H. Das Prinzip Verantwortung. 
Versuch einer Ethik fue die technologische Zivilisation. — 
Frankfurt/Main: Insel Verlag, 1979.) 

ідеологічного, етичного, етнографічного та ін-
шого характеру, за яких держава і право існу-
вали і без яких їх не можливо правильно ви-
тлумачити171, так і правосуддя має досліджува-
тися як сутність і явище з огляду на, так би мо-
вити, «широке герменевтичне коло», пояснюва-
тися й тлумачитися в ширшому контексті, на 
кожному з етапів свого здійснення.  

Тлумачення: текстуалізм і контексту-
алізм. Як методологічно визначити межі «ши-
рокого герменевтичного кола» правосуддя? 
Один із варіантів – користуватися певними під-
ходами як методологічною моделлю, інший 
триматися в межах смислів певної метафори (в 
цьому розумінні нам імпонує використання та 
значення метафори для розуміння та конструю-
вання правової дійсності (Ю. М. Оборотов)172, а 
в нашому дослідженні – «справедливості як 
метафори правосуддя») . 

Коли йдеться про тлумачення дій судді, 
варто пам’ятати про те, що саме суддя, хоч і в 
рамках процесу, вдається до акту судження, де 
останній «виявляє всі свої відомі значення: ма-
ти думку, оцінювати, вважати істинним чи 
справедливим і, зрештою, приймати рішен-
ня»173.  

Коли йдеться про тлумачення судових 
рішень, доречно застосовувати текстуалізм і 
контекстуалізм: Це сприятиме не лише дослі-
дженню дійсного змісту правового положення 
нормативно-правового акту, але й розумінню 
підстав і мотивів ухваленого рішення. Якщо 
текстуальний підхід визначає розуміння тексту 
рішення, то контекстуальний – контексту, в 
якому воно приймалося. Так, наприклад, рі-
шення (та аналіз його змісту) про засудження 
до страти Сократа не можна вважати цілісним 
без урахування обставин, які зумовили процес 
над Сократом, історичних, соціальних умов 
тогочасних Афін. Те ж стосується більш сучас-
ного процесу над Саддамом Хусейном: з-поміж 
контекстів процесу й судового рішення про за-
судження до страти є захоплення Іраку «силами 
коаліції», повалення режиму Хусейна, наяв-
ність смертної кари як міри покарання. Кон-
текстуальний підхід дозволяє пояснити вплив 
різних чинників на судові рішення. Контексту-
альний підхід також дозволяє пояснити вплив 
неправових (чи позаправових чинників) на су-
дові рішення. Тому контекстуальний підхід є 
істотним чинником аналізу судового рішення, й 
зрештою «звіренням» його з ідеєю правосуддя.  

Також варто звернути увагу й на порівня-
льне правове тлумачення. Як вказує О. Л. Би-
гич, «функціональне порівняння слугує як нау-
ково-теоретичним, так і практико-прикладним 
цілям, сприяє кращому розумінню і оцінці 
норм та інститутів власного національного пра-

                                                           
171 Лобода Ю. П. Правова традиція українського народу (фе-
номен та об’єкт загальнотеоретичного дискурсу). — Львів: 
Світ, 2009. — С. 210; Костицький М. В. Объект и предмет 
историко-правового познания // Філософські та психологічні 
проблеми юриспруденції: Вибрані наукові праці / І. А. Тим-
ченко. Слово про колегу, товариша. Відп. Ред. Н. В. Кушако-
ва-Костицька. — Чернівці: Рута, 2008. — С. 80. 
172 Оборотов Ю. Н. Традиции и обновление в правовой сфе-
ре: вопросы теории (от познания к постижению права) : 
Монография. — Одесса : Юридична література, 2002. — С. 
36–37. 
173 Рікер Поль. Право і справедливість / О. Сирцова, В. Каде-
нко (пер.). — К. : Дух і літера, 2002. — С. 184. 
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ва. Всебічне обгрунтування функціонального 
порівняння в західній компаративістиці знач-
ною мірою пов'язане з ім'ям західно-німецького 
компаративіста К. Цвайгерта. Він запропонував 
так зване порівняльне правове тлумачення. 
Йдеться про те, що при вирішенні складних 
справ суддя, поряд з іншими видами тлумачен-
ня, може вдало користуватися і порівняльно-
правовими методами, що дають уяву про те, як 
вирішуються схожі справи в інших країнах»174. 

Правосуддя як герменевтика та сфера 
інтегрування праворозуміння. Якщо виходити 
з того, що справедливість є метою правосуддя, 
то правосуддя є тією сферою, яка може дозво-
лити краще розуміння поняття справедливості 
й загалом права. В цьому смислі сфера право-
суддя постає як герменевтика праворозуміння. 
Судове рішення стає певним символом здійс-
нення чи не здійснення правосуддя в розумінні 
справедливості. Істотним є значення інтерпре-
тації справедливості як символу, метафори. 
Так, визнання особи винуватим (злочинцем) 
може інтерпретуватися стороною обвинувачен-
ня і потерпілим, й зрештою, державою, як тор-
жество справедливості. Водночас, визнання 
винуватим особи невинуватої – розуміється не 
просто як помилка (що трапляється), але і як 
несправедливість. Відповідно, рішення стає 
певним символом права й виробляється відно-
шення до нього як до права, а також відповідне 
розуміння права. По суті, певне праворозуміння 
витлумачується в процесі здійснення судочинс-
тва, правосуддя.  

Зазначені положення народилися в про-
цесі аналізу судової діяльності й представляють 
право як динамічний процес, радше ніж стати-
чну даність. 

Це невипадково, адже в судовому процесі 
визначення істотних для вирішення справи об-
ставин кульмінує в пошуку та застосуванні до 
них відповідного права, правових норм. Відбу-
вається динамічний процес унормовування дійс-
ності правом. Цей процес є динамічним ще й 
тому, що учасники процесу «по своєму» інтер-
претують факти в обставини справи, згодом 
підбирають правові норми, які вони вважають 
мають застосовуватися до даних обставин. Так, 
у кримінальному процесі відбувається динамі-
чний змагальний процес між обвинуваченням і 
захистом, які намагаються переконати суддю в 
коректності своєї версії того, що відбулося (об-
ставини) й юридичній їх оцінці (застосування 
правових норм). Окрему версію може мати по-
терпілий чи його представник, свідки (щодо 
обставин). При цьому, всі учасники можуть по-
різному тлумачити правові норми та їх застосу-
вання: в дусі позитивізму, юснатуралізму (тео-
рії природного права) чи навіть пропонуючи 
змішане праворозуміння. В цьому смислі судо-
вий процес і його результат постає як сфера 
синтезування, інтегрування (чи неінтегрування) 
різних праворозумінь. Таким чином, праворо-
зуміння постає не лише як суто теоретична дія-
льність, якою займаються теоретики і філософи 
права, але і як практична сфера правового сми-
                                                           
174 Бигич О. Л. Порівняльне правознавство: природа та ме-
тодологічне значення: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / 
НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. 
— К., 2002. — С. С. 136–137. 

слотворення. Зрештою, й виникає можливість 
інтегративного праворозуміння. 

З юридичної точки зору в аналізі зазна-
чених процесів доречним може стати інтерпре-
тивізм (іnterpretivism), як напрям сучасної 
юриспруденції та філософії права, що часом 
ідентифікують з континентальною юридичною 
герменевтикою. Інтерпертивізм уявляється як 
«третій шлях» між теорією природного права і 
юридичним позитивізмом. Під інтерпретивіз-
мом також розуміють європейську юридичну 
герменевтику. Головні положення (твердження) 
інтерпретивізму полягають у тому, що право не 
є певною сукупністю даних (данності), правил 
чи фактів, а те, що юристи мають на меті ви-
тлумачити чи отримати в своїй юридичній дія-
льності. Крім того, не проводиться розмежу-
вання між правом і моральністю. Водночас 
уявляється, що право не є іманентним природі, 
а правові цінності та принципи існують не не-
залежно. Перше уявлення протиставляє інтер-
претивізм юридичному позитивізму, друге – 
теорії природного права.  

В судовій діяльності за умов інтерпрети-
візму як «змиваються» кордони праворозумінь, 
так і відбуваються колізії між ними. Все це від-
бувається як в світлі пошуку оптимального рі-
шення для сторін, законного чи правомірного 
рішення – згідно з діючим правом, так і справе-
дливого рішення – згідно з уявленнями про 
справедливість як ідею права та ідею правосуд-
дя. По суті, не лише юридична герменевтика 
стає методологією здійснення правосуддя175, 
але й здійснення правосуддя стає методологією 
пошуку та здійснення права. 

Підсумовуючи, відзначимо необхідність 
подальшого філософсько-правового герменев-
тичного дослідження правосуддя в визначених 
аспектах з метою формування відповідної час-
тини філософсько-правової концепції правосу-
ддя.  

                                                           
175 Порів.: Бернюков А. М. Юридична герменевтика як мето-
дологія здійснення правосуддя (філософсько-теоретичний 
аналіз): Автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Львів-
ський державний університет внутрішніх справ МВС України. 
— Л., 2009. 
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1.4. Філософія правосуддя як напрям філософії права 

 
Філософське осмислення правосуддя – 

складна, методологічно зумовлена проблема. Її 
вирішення полягає у тому, аби обрати методо-
логічний інструментарій, здатний розкрити 
істотні характеристики правосуддя як філо-
софсько-правового явища. Вирішення, пропо-
новане в цьому фрагменті дослідження, ґрун-
тується на підході до осмислення філософії 
правосуддя як прикладної філософії права, її 
напряму∗*. Цей підхід (точніше, підходи) пев-
ною мірою апробовано в філософсько-
правових дискурсах, є теоретико-практично 
перспективними, уможливлюючи вирішення 
актуальних практичних проблем правосуддя. 

В основі пропонованих підходів до 
осмислення філософії правосуддя – певне ро-
зуміння філософії права, що формує, відповід-
но, певну філософію правосуддя. 

Розуміння філософії права (правосуд-
дя), яке ґрунтується на певному праворозумін-
ні. Предмет філософії права зумовлений пев-
ним праворозумінням. Праворозуміння як ка-
тегорію визначають як відображення у людсь-
кій свідомості, інтерпретація того, що відбива-
ється поняттям, названим терміном «право»176, 
як «усвідомлення правової дійсності через 
призму правових теорій, доктрин, концеп-
цій»177, як спосіб освоєння правової дійсності. 
Цим терміном праворозуміння «позначається 
не тільки поняття права чи його визначення, а 
й уся сукупність загальнотеоретичних понять і 
визначень, що охоплюють правову реаль-
ність»178. «Різні підходи, аспекти, точки зору 
щодо поняття права та окремих форм його 
впливу» формують «зміст праворозуміння»179. 
У праворозумінні вирізняють два об’єкти: 
«правоявища» (що відбивається як поняття 
право) та «правоназивання» (те, як словесно, 
іншими знаками «маркуються» поняття пра-
ва)180, змістовно ж його розмежовують, харак-
теризуючи за «основними напрямками вчення 
про право»181, «підходами»182, «основними 
концепціями»183, «школами»184, «типами»185, 

                                                           
∗* Положення про те, що філософія правосуддя є окремими 
елементом філософії права, відповідає системі філософії 
права як юридичної науки. Див.: Паспорт спеціальності 
«12.00.12 — філософія права», затверджений постановою 
Президії ВАК України від 21.05.2008 № 38-06/6.  
176 Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держа-
ви: Навчальний посібник. — Вид. 10-е, доповнене. — Л., 
2008. — С. 12. 
177 Шемшученко Ю. С. Праворозуміння // Юридична енцик-
лопедія. — К., 2003. — Т. 5. — С. 48—49. 
178 Теорія держави і права / За заг. ред. С. Л. Лисенкова, В. 
В. Копєйчикова. — К., 2002. — С. 120.  
179 Олійник А. Ю., Гусарєв С. Д., Слюсаренко О. Л. Теорія 
держави і права України. — К., 2001. — С. 62.  
180 Див., напр.: Дудаш Т. І. Праворозуміння: герменевтичне 
дослідження: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / 
Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2008. — 16 с. 
181 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. 
И. Матузова и А. В. Малько. — 2-е изд. — М., 2001. — С. 
130. 
182 Теорія держави і права / За заг. ред. С. Л. Лисенкова, В. 
В. Копєйчикова. — К., 2002. — С. 120. Див. також за підхо-
дами, напр., «етико-нормативний підхід»: Мельничук О. С. 
Право і держава в концепції правосвідомості І. О. Ільїна: 
Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Одес. нац. 
юрид. акад. — О., 2005. — 18 с.  
183 Комаров С. А., Малько А. В. Теория государства и права: 
Учебно-методическое пособие. — М., 2003. — С. 257. Див. 
також за концепціями, напр., проаналізовано еволюцію 

«парадигмами»186, «станами»187, «течіями»188 
тощо. Сучасній українській юридичній думці 
властивий плюралізм праворозуміння, що зумо-
влює і плюралізм «філософій права», тоді як, 
водночас, «проблема змістовної, неформальної 
уніфікації предмета філософії права може вида-
тись принципово не розв’язуваною»189. 

Визначаючи предмет філософії правосуд-
дя через певне праворозуміння, ми конкретизу-
ємо її, виявляємо різні смисли правосуддя – зок-
рема з’ясовуючи, які саме явища відбиваються у 
понятті право як частини явища правосуддя та 
позначаються терміном «правосуддя». Так, пра-
восуддя може визначатися через призму юсна-
туралістичного, позитивістського (легістського, 
соціологічного тощо) чи інтегративного право-
розуміння, їхніх концепцій. Йдеться про зна-
чення праворозуміння не лише для правозасто-
сування в розумінні застосування правових 
приписів, а й про їхнє застосування з огляду на 
те, що визнавати чи не визнавати таким припи-
сом, нормою права, обов’язковою у правозасто-
суванні (проблема неправового законодавства). 
У цьому смислі саме феномен правосуддя фор-
мує права як реальність (суди визначають, що є 
правом), стає однією із процесуальних форм 
змістовного здійснення права.  

Філософія правосуддя виявляється у судо-
вому праворозумінні. На практиці можна помі-
тити прихильність учасників, зайнятих у здійс-
ненні правосуддя, до певного праворозуміння 
(наприклад, судді, представника сторони, навіть, 
законодавця). Це виявлення сприяє не лише 
кращому розумінню правової позиції, правової 
аргументації певного суб’єкта, що бере участь у 
здійсненні правосуддя, але й з’ясуванню того, 
яким є зміст ролі суб’єкта в здійсненні ідеї пра-
восуддя. Іншими словами, йдеться, наприклад, 
про те, чого прагнутиме суддя: досягнення 
справедливості (в його інтерпретації) чи форма-
лістично-суворого дотримання букви закону 
(що може суперечити справедливості). Судове 
                                                                                             
праворозуміння неотомізму у ХХ ст.: Рабінович С. П. Права 
людини у природно-правовій думці неотомізму: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Одес. нац. юрид. акад. — 
О., 2003. — 19 с. 
184 Див., напр.: Алаіс С. І. Проблема праворозуміння в основ-
них школах права: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.01 / Національна академія внутрішніх справ України. — 
К., 2003. — 20 с. 
185 Див., напр.: Кравець В. М. Типи праворозуміння як мето-
дології основних філософсько-правових дискурсів: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / НАВСУ МВС України. — К., 
2003. — 16 с. 
186 Див., напр.: Токарська А. С. Правова комунікація в кон-
тексті посткласичного праворозуміння: автореф. дис... д-ра 
юрид. наук: 12.00.12 / КНУВС. — К., 2008. — 35 с. («посткла-
сичне праворозуміння» як таке, що ґрунтується на «сучасній 
— посткласичній — науці [, яка] заснована на зовсім іншій 
парадигмі раціональності».) 
187 Див., напр.: Оніщенко Н. М. Теоретико-методологічні заса-
ди формування та розвитку правової системи: Автореф. дис... 
д-ра юрид. наук: 12.00.01 / НАН України. Ін-т держави і пра-
ва ім. В. М. Корецького. — К., 2002. — 32 с. (з-поміж іншого 
«з'ясовано значення нового праворозуміння для формування 
та розвитку правової системи, яке базується на визначенні 
права як всезагальної необхідної форми та рівної міри свобо-
ди індивіда»). 
188 Див., напр., правовий реалізм характеризовано, як філо-
софсько-правову течію: Копоть В. О. Концептуальні основи 
правового реалізму: автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 15 с. 
189 Філософія права: проблеми і підходи (за заг. ред. П. М. 
Рабіновича). — Л., 2005. — С. 14. 
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праворозуміння змістовно формує філософію 
правосуддя, визначаючи, що мається на увазі 
під ідею права і як вона здійснюватиметься.  

Роль праворозуміння у правосудді конк-
ретизується у правоінтерпретаційній діяльнос-
ті суду. Аби застосувати правові норми до об-
ставин, суд тлумачить їхній юридичний текст. 
Щодо «юридичного тексту відбувається пев-
ною мірою і процес «смислотворення», інакше 
кажучи — процес «приписування» йому саме 
того смислу, який уже відшукано у позатекс-
тових джерелах»190. Тому, коли йдеться про 
роль праворозуміння в ухваленні судових рі-
шень та їх тлумаченні, доречно застосовувати 
категорії текстуалізму і контекстуалізму. Це 
сприятиме не лише дослідженню дійсного змі-
сту правового положення нормативно-
правового акту, але й розумінню підстав і мо-
тивів ухваленого рішення з позицій праворо-
зуміння.  

Наступним обґрунтовується значення 
праворозуміння, зокрема, судового, як змісто-
вно-істотного елемента механізму забезпечен-
ня прав людини.  

Визначити праворозуміння означає 
з’ясувати, що саме розуміється під «правом». 
Праворозуміння визначають, з-поміж іншого, 
як «усвідомлення правової дійсності через 
призму правових теорій, доктрин, концепцій» 
(Ю. Шемшученко). Одна з таких концепцій – 
«прав людини», ключові положення якої, за 
одним із розумінь, – це визначення основопо-
ложних прав як певних можливостей людини, 
котрі необхідні для задоволення потреб її існу-
вання та розвитку, природний (позадержавний) 
та невідчужуваний характер цих основополо-
жних права, обов’язок держави забезпечувати 
їх ефективну реалізацію. Розуміння прав лю-
дини теж є результатом певного праворозу-
міння.  

Основоположні права людини, окрім як 
певні її можливості, можуть розглядатися як 
певним чином внормована її свобода; певні її 
потреби (чи інтереси); її вимоги про надання 
певних благ, адресовані суспільству чи держа-
ві; певний вид (спосіб прояву) моралі (П. М. 
Рабінович, узагальнення). 

Що означає «забезпечити права люди-
ни»?  

Вирішення проблеми забезпечення прав 
людини констатує не лише й не стільки відсу-
тність фактів окремих порушень прав людини, 
оскільки індивідуальні порушення як такі усу-
нути складно або ж неможливо. Забезпечити 
права людини означає створити умови, за яких 
права людини поважаються та визнаються – як 
державою, так і особою, та ефективно реалі-
зуються, за потреби, захищаються за допомо-
гою права. Це зокрема передбачає трансфор-
мацію основоположних прав людини в юриди-
чні права та обов’язки суб’єктів права, коли 
певні можливості людини, які визначаються як 
основоположні права, будуть гарантовані дер-
жавою через їх визначення як загально-
обов’язкових правил поведінки, а держава та 
                                                           
190 Рабінович П. М. Конституційне судочинство як інстру-
мент тлумачення законодавства відповідно до соціальних 
потреб і змін // Вісник Конституційного Суду України. — 
2007. — № 1. — С. 37.  

інші суб’єкти матимуть обов’язок їх дотримува-
тися, гарантувати. В даному випадку йдеться 
про юридичний механізм забезпечення прав лю-
дини. 

Повернімося до розгляду значення право-
розуміння, яке відіграє фундаментальну та ін-
струментальну роль у забезпечення прав люди-
ни. Так, праворозуміння є визначальним для ро-
зуміння концепції та забезпечення прав людини 
з кількох причин.  

По-перше, певний тип праворозуміння є 
визначальним для того чи іншого розуміння 
концепції прав людини. Так, легізм (легістське 
праворозуміння) вважатиме, що права людини 
визнаються та гарантуються законом, створеним 
державою. За такого розуміння ідеї прав людини 
та його здійснення основоположні права люди-
ни та їх забезпечення опиняються у залежності 
від волі держави, її законів (точніше, законодав-
ців). Юснатуралізм (теорія природного права) 
визначає права людини як явище позадержавне, 
яке покликана забезпечувати держава. Так пра-
ворозуміння зумовлює і розуміння концепції 
«прав людини», та, по-друге, що не менш важ-
ливо, – їх забезпечення. За умов першого право-
розуміння концепти держави та закону доміну-
ють над концептом прав людини, тоді як у дру-
гому – навпаки.  

Для демонстрації зазначеної позиції наве-
демо цитату з доповіді відомого англомовного 
правового теоретика сучасності Дж. Раза «Інди-
відуальні права в світовому порядку» на XXIV 
Всесвітньому конгресі філософії права і соціа-
льної філософії на (Пекін, 15 вересня 2009 ро-
ку): «Якщо забезпечення (еnforcement) – справе-
дливе (fair), ефективне та гарантоване забез-
печення – є неможливим, ми повинні визнати, 
що певне право – не є правом людини та уника-
ти того, аби закликати до його забезпечен-
ня»191. 

Зазначена позиція була розкритикована на 
Конгресі: зокрема, зазначалося, що вона факти-
чно нівелює концепцію прав людини, оскільки 
визнання останніх такими не повинне залежати 
від волі держави, її здатності їх забезпечувати. 
Наприклад, нездатність держави забезпечити 
право на життя не заперечує такого права як 
права людини. 

Ця дискусія засвідчила колізію різних 
праворозумінь у випадку їх значення не лише 
для розуміння прав людини, але й їх забезпе-
чення.  

Так, можна припустити, що в основі за-
пропонованого вище, по суті, релятивістського 
розуміння прав людини лежить легістське пра-
ворозуміння. У даному випадку припускається, 
оскільки автор цитати є його представником, що 
таким різновидом праворозумінням є юридич-
ний позитивізм. Останній також протиставля-
ється юснатуралізму – праворозумінню, якому, 
треба відзначити, і завдячують обґрунтування 
концепції права людини.  

Наступним спробуємо продемонструвати 
як певне праворозуміння може відігравати істо-

                                                           
191 Raz Joseph. Human Rights in the Emerging World Order // 
Transnational Legal Theory. — 2010. — №1. — P. 44. Див. пе-
реклад: Раз Дж. Права людини в новому світовому порядку // 
Проблеми філософії права. — 2011. — Т. VIII-IX (переклад з 
англійської В. С. Бігуна). 
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тне значення у судовій практиці в сфері прав 
людини. 

У рішенні Європейського суду з прав 
людини в справі «Сокуренко і Стригун проти 
України» (2006), суд, з-поміж іншого, встано-
вив, що «перевищивши свої повноваження, які 
були чітко викладено у Господарському про-
цесуальному кодексі, Верховний Суд [Украї-
ни] не може вважатися «судом, встановленим 
законом» у значенні пункту 1 статті 6 Конвен-
ції відносно оскаржуваного провадження» (п. 
28 Рішення). Зрештою, ЄСПЛ визнав у діях 
держави порушення прав людини. 

Суд, по суті, постановив, що оскільки 
Верховний Суд України діяв поза повнова-
женнями, встановленими законом, то він не 
може вважатися судом у даному випадку. Фак-
тично, Суд визнав, що Верховний Суд не може 
в даному випадку вважатися таким, що здійс-
нює правосуддя, а по суті – навіть вважатися 
судом. (Вважається, що суд є «органом держа-
ви для здійснення правосуддя…» (В. Т. Маля-
ренко). Якщо так, то, можна припустити, що 
орган держави, який не здійснює правосуддя, 
не може вважатися судом).  

Ще одна демонстрація значення право-
розуміння – справа Верховного Суду України 
за позовом «В. Ющенко до ЦВК» (2004). Суд, 
на думку критиків, призначаючи третій тур 
голосування на президентських виборах, діяв 
поза межами повноважень й ухвалив, на їх ду-
мку, незаконне рішення. Водночас ті, хто вва-
жав рішення Суду правомірним, підкреслюва-
ли, що Суд керувався принципом верховенства 
права, за яким порушення принципів права (в 
даному випадку виборчого права) означає по-
рушення права і прав людини, поновити в яких 
і є обов’язком суду.  

В обох випадках суди застосували певне 
праворозуміння, яке можна загалом назвати 
судовим. Останнє зумовлює результат того, 
буде чи не буде і яким чином, забезпечено пра-
ва людини. Таким чином праворозуміння, зок-
рема судове, можна вважати змістовно-
істотним елементом забезпечення прав люди-
ни.  

Текстуалізм і контекстулізм як способи 
тлумачення розмежовуються за джерелом. 
Якщо текстуальний підхід черпає розуміння з 
тексту правової норми, то контекстуальний – з 
контексту, виходячи за межі тексту правової 
норми, аби сформувати те «право», яке пови-
нно застосуватися до даних обставин. Так, на-
приклад, право, на якому ґрунтувався вирок – 
рішення (та аналіз його змісту) про засудження 
до страти Сократа не навряд чи можна вважати 
цілісним не враховуючи конкретно-історичні, 
правові, особистісні обставини, які зумовили 
процес над Сократом у тогочасних Афінах. Те 
саме стосується процесу над Саддамом Хусей-
ном: з-поміж контекстів процесу й судового 
рішення про засудження до страти є захоплен-
ня Іраку «військовими силами коаліції», пова-
лення режиму Хусейна, смертна кара як вид 
покарання тощо. Контекстуальний підхід ви-
являє різні контексти, чинники того, що фор-
мує «право», норми, які його складають, і кла-
дуться в основі судових рішень (зокрема і та-
ких, які можна назвати неправовими (позапра-

вовими)). Тому контекстуальний підхід є як ме-
тодом, так і істотним чинником судового рішен-
ня. 

Предмет філософії права, як відзначалося 
вище, складно чи неможливо піддати змістовній 
чи формальній уніфікації. Водночас, саме в пра-
восудді проглядається потенціал узгодження та 
зняття колізій праворозуміння. Зумовлено прак-
тичною потребою прийняття певного рішення, 
такі колізії можуть зніматися шляхом вибору 
певного праворозуміння (його застосування) за 
допомогою визначення більшості прихильників 
до певного праворозуміння: праворозуміння су-
ддів, які становлять більшість, вважається при-
йнятою і визначає зміст рішення.  

За таких обставин доречніше говорити не 
так про «правильне», як про так би мовити «до-
мінуюче» праворозуміння – якого, наприклад, 
дотримується більшість суддів у справі, при-
ймаючи певне судове рішення. Так, рішення 
Верховного Суду України 2004 року у резонан-
сній справі за позовом «В. А. Ющенко до ЦВК», 
засвідчило, що більшість суддів є прихильника-
ми так званого «широкого праворозуміння», за 
яким принципи права (у справі – виборчого пра-
ва) уявлялися як «складова» права, а верховенс-
тво права, як принцип, зумовлює право суду ви-
значати додаткові способи відновлення поруше-
ного права (прав виборців). Суддя чи судді, які 
незгодні з певним рішенням більшості суддів, 
можуть викласти свої позиції в окремій думці 
(думках). Так відбувається «цивілізована боро-
тьба праворозумінь» у здійсненні правосуддя. 

Разом із тим, правосуддя, здійснюючись у 
формах судочинства, дозволяє узгоджувати різ-
ні праворозуміння – наприклад, «вузького», яко-
го дотримується прокурор як «законник», так і 
«широкого», якого дотримується правозахис-
ник. Такими чином на практиці здійснення пра-
восуддя можливе практичне вирішення пробле-
ми антиномії праворозуміння.  

Загалом предмет філософії правосуддя як 
частини філософії права, чий предмет ґрунту-
ється на певному праворозумінні, зумовлений 
тим, що мається на увазі під явищем права і що 
саме відображає термін «право», визначаючи 
зміст поняття «правосуддя».  

Розуміння філософії права (правосуддя), 
що ґрунтується на співвідношенні та розрізненні 
понять право і закон192, теж зумовлене певним 
                                                           
192 Більш детальні сучасні огляди дискусії про розмежування 
права та закону, див. наприклад: Алаіс С. І. Проблема право-
розуміння в основних школах права: Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.01 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. — 
К., 2003. — 203 арк. («юридичний тип праворозуміння базу-
ється на розмежуванні права і закону, а легістський — на 
ототожненні. В цьому і полягає їх принципова відмінність. По 
суті, саме для юридичного типу праворозуміння питання «що 
таке право?» є справжньою проблемою. Для легістського типу 
праворозуміння (легізму) такої проблеми не існує, адже право 
для нього — це вже офіційно встановлені, законодавчо закрі-
плені правила поведінки» (С. 17); Кравець В. М. Типи право-
розуміння як методології основних філософсько-правових 
дискурсів: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна 
академія внутрішніх справ України. — К., 2003. — 179 арк. 
(«Другий рівень праворозуміння обумовлений ототожненням 
чи розмежуванням права і закону, охоплюючи перераховані 
вище концепції першого рівня. У межах такого підходу В. 
Нерсесянц пропонує позначити принципову відмінність між 
двома протилежними типами праворозуміння – юридичним 
(від jus – право) і легістським (від 1ех – закон). Виходячи з 
розрізнення права і закону, його співвітчизник В. Четвернін 
також виділяє два типи праворозуміння, позначивши їх, на 
відміну від В. Нерсесянца, як позитивістський і непозитивіст-
ський»). Копоть В. О. Концептуальні основи правового реалі-
зму: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський 
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видом праворозуміння, про що вже йшлося, є 
його конкретизацією.  

«Розрізнення і співвідношення права та 
закону і є тією предметною сферою і теорети-
чним простором, у межах якого вся ця пробле-
матика праворозуміння (від поняття права до 
правового розуміння закону і держави) може 
бути адекватно осмислена і змістовно розгор-
нута як послідовне філософсько-правове вчен-
ня. Сенс сказаного можна резюмувати так: 
предметом філософії права є право в його роз-
різненні і співвідношенні із законом»193. 

За такого визначення предмета, філосо-
фія правосуддя – предметна сфера право-суддя 
та законо-суддя. Її проблемність є обґрунтова-
ною, оскільки суд розглядається як «закон, що 
промовляє»: він зобов’язаний застосовувати 
саме закон (а не право), керуватися процесуа-
льним законом у здійсненні правосуддя. Утім 
історія вказує на приклади, в яких можливе та 
обов’язкове проведення розрізнення права і 
закону в судовому правозастосуванні: інквізи-
ційні процеси, окремі судові процеси часів со-
ціал-нацистської Німеччини та епохи «сталін-
ських репресій», самосуд. 

Конкретизуймо проблему розрізнення і 
співвідношення права і закону в правосудді: 
йдеться як про правозастосувальну чи правоін-
тепретаційну діяльність суду, так і про діяль-
ність суду в контексті мети правосуддя. На-
приклад, може йтися про те, що метою право-
суддя є не лише формальне (наприклад, будь-
яке) вирішення спору. Адже, говорячи словами 
Аристотеля, «йти до суду — означає звернути-
ся до справедливості, бо суддя бажає бути наче 
втіленням справедливості…» (Етика, V, 7). 
Йдеться про здійснення право-суддя як досяг-
нення справедливості. 

На підтвердження обґрунтованості ви-
значення справедливості як мети (чи норми) 
правосуддя відзначимо термінологічну «зако-
номірність»: еквівалентом терміна правосуддя 
в англійській мові є термін justice, що в одному 
з варіантів зворотного перекладу, розуміється 
як справедливість. Сприйняття правосуддя як 
справедливості зобов’язує: виникає практична 
необхідність наповнення змістом процесу – 
процесу судочинства. Правосуддя постає як 
справедливе судочинство та процесуальна 
справедливість. 

                                                                                          
національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2008. — С. 6, 14. 
— Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kvoopr.zip («доктрина-
льно закріплено принцип тотожності права й закону, вод-
ночас у реальному житті вони не співпадають»). «Сьогодні 
наявні два полярні методологічні підходи до дослідження 
права, які грунтуються на виключно однобічному аналізі і 
тому можуть бути оціненими як невиправдані відхилення від 
наукового обгрнутованого та виваженого розуміння змісту 
права. Перший з низ полягає у беззастережній прихильнос-
ті до укоріненого з минулих часів, проголошеного ще у ХІХ 
столітті англійським юристом Джоном Остіним позитивістсь-
кого ототожнення права і закону… Інший, не менш однобіч-
ний підхід, полягає у зведенні права виключно до природ-
них прав людини, намаганні обґрунтувати непотрібність або 
необов’язковість їх відображення у законодавстві, запере-
ченні або недооцінці впливу державної влади на складні та 
багатоаспектні процеси правоутворення та реалізації пра-
ва» (Тацій В. Я. Методологічні проблеми правової науки на 
етапі формування правової, демократичної, соціальної дер-
жави // Методологічні проблеми правової науки. Матеріали 
міжнарод. наук. конф. Харків, 13-14 грудня 2002 р. — Х., 
2003. — С. 7). 
193 Нерсесянц В. С. Философия права. — М., 1998. — С. 11.  

Ключовим запитанням дискурсу при за-
значеному розмежуванні є питання про те, що 
вважати правом чи законом, а також – прихиль-
никами якого праворозуміння є (або повинні 
ставати) особи, котрі беруть участь у здійсненні 
правосуддя. Так, суддя може стати або «закон-
ником» (прихильником розуміння права як за-
кону), або «правовиком» (прихильником юсна-
туралізму).  

Специфіка юридичної діяльності, проце-
суальний закон, професійна роль теж зумовлю-
ють погляди судді, інших осіб, які беруть участь 
у здійсненні правосуддя, зобов’язують його ста-
вати чи діяти як прихильник певного праворо-
зуміння (розрізняють суд із «питань факту» і 
«питань права»194: судді як встановлюють фак-
тичні обставини справи, дають їм юридичну 
оцінку195, так і вирішують питання, що є правом, 
яке право, правова норма повинна застосовува-
тися; закон зобов’язує «вперше призначеного 
суддю» прийняти присягу, за якою він, з-поміж 
іншого, «урочисто присягає … бути справедли-
вим» (ст. 10 Закону України «Про статус суд-
дів» (1992, зі змінами, чинний в 1992-2010 ро-
ках)).  

Окремі судді відкрито надають перевагу 
певному праворозумінню, називаються його 
прихильником (наприклад, «законник»196). Те 
саме може стосуватися й інших осіб, які беруть 
участь у здійсненні правосуддя. Наприклад, 
прокурорів і слідчих вважають, переважно, при-
хильниками легістського праворозуміння – за-
конниками. 

Підкреслимо й практичну значимість про-
блеми праворозуміння впровадження в Україні 
практики ЄСПЛ, що грунтується на відповідно-
му прецедентному праві. Так. з-поміж «основ-
них проблем застосування прецедентного права 
в Україні» називається «пануючий в Україні на-
уково-практичний підхід ототожнення права з 
законодавством та не визнання природного пра-
ва джерелом права, а також правових принци-
пів, що мають самостійне судове значення в су-
довій практиці»197. 

Вирішення проблеми співвідношення пра-
ва та закону «значною мірою залежить від хара-
ктеру типу праворозуміння, що визначає відбит-
тя в суспільній правосвідомості відношення до 
права, уявлення про його раціональне начало, 
розумність та логічність його побудови»198. 

                                                           
194 Поширена в англосаксонському праві та юридичній літера-
турі термінологія «питання факту» («суд факту» — court of 
fact) і «питання права» («суд права» — court of law) увійшла 
й до процесуального права і юридичної літератури України. 
Див., напр.: ч. 2 п. 10 Постанови Пленуму Верховного Суду 
України від 24 жовтня 2008 р. № 12 «Про судову практику 
розгляду цивільних справ в апеляційному порядку».  
195 Див., напр., Чернушенко Є. А. Апеляційне оскарження в 
цивільному процесі України: Автореф. дис... канд. юрид. на-
ук: 12.00.03 / Одес. нац. юрид. акад. — О., 2004. — С. 7, 12. 
196 Наприклад, колишній Голова Верховного Суду України в 
одному із інтерв’ю назвав себе «законником». Примаченко О. 
Василь Маляренко: «Чутки про тотальну корупцію в судах 
дещо перебільшені» // Дзеркало тижня [Електронний ресурс]. 
— 2005. — № 22 (550). — 11-17 червня. — Режим доступу: 
http://www.dt.ua/1000/1050/50294 
197 Шевчук С. В. Щодо обов’язковості прецедентного права 
Європейського суду з прав людини в Україні // Методологічні 
проблеми правової науки. Матеріали міжнарод. наук. конф. 
Харків, 13-14 грудня 2002 р. — Х., 2003. — С. 151. 
198 Бабкін В. Д. Право і закон: співвідношення понять // Пра-
во в системі соціальних норм: історико-юридичні аспекти: 
Матеріали ХІІІ історико-правової конференції (м. Чернівці, 
20-22 червня 2005 р.). — Чернівці: Рута, 2005. — С. 4. 
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Плюралізм підходів до праворозуміння 
властивий і дискусіям серед прихильників «од-
накового» праворозуміння на предмет того, що 
вважати (позначати) правом чи законом. У пе-
вному розумінні маємо кореляцію філософії 
правосуддя, що ґрунтується на розмежуванні 
права і закону, та філософії правосуддя, яка 
ґрунтується на розмежуванні понять сущого і 
належного. В обох випадках ідеться про здійс-
нення ідеї правосуддя.  

Поділяючи думку, що «право не слід ні 
протиставляти закону, ні ототожнювати з ним. 
Це дві різні правові реальності», ми також по-
годжуємося з позицією про те, що «розмежу-
вання та поєднання права і закону сприяє гли-
бокому осмисленню механізму втілення пра-
вових приписів у соціальну дійсність, що і є 
основною ознакою права»199. 

З-поміж розробок філософсько-правової 
думки щодо співвідношення понять право і 
закон виокремимо такі, як ідея «правового за-
кону» (В. С. Нерсесянц), «надзаконне право» 
(Г. Радбрух), «закон як право» (наприклад, по-
гляди В. П. Малахова). 

«Правовий закон» розглядається як 
«право (з усіма його об’єктивно необхідними 
властивостями), яке отримало офіційну форму 
визнання, конкретизації і захисту, словом – 
законну силу. Правовий закон – це адекватне 
вираження права в його офіційному визнанні, 
загальнообов’язковості, визначеності і конкре-
тності, необхідні для діючого позитивного 
права»200. 

«Надзаконне право» (übergesetzliches 
Recht) та його значення виявляється у контекс-
ті аналізу антиномії права, яка вирішується за 
допомогою так званої «формули Радбруха». 
Останнє – це результат філософсько-правової 
рефлексії Г. Радбруха на антиправову ідео-
логію та практику соціал-націоналізму. Так, у 
ситуації суперечності між «несправедливим 
законом» і «надзаконним правом» діє останнє; 
але лише у виняткових випадках, «коли супе-
речність діючого закону щодо справедливості 
сягає настільки нестерпного масштабу, що за-
кон як «несправедливе право» має поступити-
ся справедливості»201. Суд (зокрема судді) 
найбільш компетентні вирішувати подібні су-
перечності.  

Визначення «закону як права» передба-
чає подолання «юридико-позитивістського ро-
зуміння права, яке зводить сутність закону до 
його оформлення певним актом волевиявлення 
влади (в особі її органів), а також до його са-
модостатності, що не хитається залежно від 
змін, закладених у ньому соціальним зміс-
том»202. Таке трактування сприяє співвідно-

                                                           
199 Там само. — С. 8, 9. 
200 Нерсесянц В. С. Там само. — С. 36. 
201 Радбрух Ґ. Законне неправо та надзаконне право: Пер. з 
нім. // Проблеми філософії права. — 2004. — Том ІІ. — С. 
83–94. Дет.: Бігун В. С. Густав Радбрух — видатний німець-
кий філософ права // Проблеми філософії права. — 2004. — 
Том ІІ. — C. 33–48; Його ж: Неправове та правове законо-
давство: філософсько-правові аспекти // Законодавство 
України: проблеми та перспективи розвитку. Збірник мате-
ріалів міжвузівської наукової конференції (м. Косів, 24-29 
січня 2005). Випуск VI. — К.: Київський університет права 
НАН України, 2005. — С. 31–37. 
202 Малахов В. П. Философия права: Учебное пособие. — М., 
2002. — С. 233. 

шенню права і закону як взаємодоповнюючого 
процесу: право стає законом, а закон – правом. 

Філософія правосуддя, що ґрунтується на 
співвідношенні та розрізненні понять право і 
закон, є конструктивним для цілей судової прак-
тики. Межі, зміст її застосування залежатимуть 
від здатності артикулювати відповідну позицію, 
що ґрунтується як на певному праворозумінні 
(нині актуальним є контекст верховенства права 
як ідеї, доктрини та принципу правозастосуван-
ня203), так і філософію правосуддя, що ґрунту-
ється на законорозумінні. 

Розуміння філософії права (правосуддя), 
що ґрунтується на розмежуванні сущого і на-
лежного, визначає предметом філософії права 
не право, яким воно є, а право, яким воно пови-
нно бути204. Йдеться про ідеальне, належне, пра-
вильне право. Відтак предметом філософії пра-
восуддя (як частини філософії права) є здійс-
нення права, яким воно повинно бути, через 
правосуддя, а також саме правосуддя таким, 
яким воно повинно бути (належне правосуддя).  

Хто і як визначає, яким повинно бути пра-
во, правосуддя? Суддя, сторони, їхні представ-
ники чи «інженери» системи правосуддя – полі-
тики, правознавці, чиновники? Яка роль у цій 
системі правових цінностей, інтересів, потреб?  

Дослідження філософії правосуддя в цьо-
му напрямку є потенційно плідним при вивченні 
(відображення) тих уявлень, які конституюють 
належне. Ці уявлення можуть бути 
суб’єктивними (чи то позиціонуватися як такі). 
Коли йдеться про те, чи здійснилося в сущому 
належне, критерієм виступатиме певне уявлення 
про належне й відтак – даватиметься оцінка дій-
сного з позицій ідеального. Тому неминучі різні 
оцінки дійсного – залежно від критеріїв певного 
суб’єкта (чи то об’єктивного критерію). За таких 
умов філософія правосуддя – критична філосо-
фія права, тобто критика сущого права з позицій 
належного права. 

Загалом же така філософія правосуддя, як 
така, постає як філософія, предметом якої є ідея 
правосуддя як певне поняття, точніше – ідея 
правосуддя та її здійснення. Так, правосуддя як 
історичний феномен (його розвиток чи занепад 
в історії) може розглядатися як статично, так і 
динамічно (критично) – в розумінні поняття 
правосуддя як ідеї та її історичного здійснення. 
Ідея правосуддя конкретизується у певній кон-
цепції правосуддя, здійснюється через систему 
правосуддя, й відтак, з позицій належного (кон-
цепції) критично аналізується здійснення ідеї 
правосуддя. 

Яке практичне значення вказаного розу-
міння філософії правосуддя? Вони залежатиме і 
від ролі правосуддя як такого. Воно може бути 
істотним у правовій системі, в якій органи пра-
восуддя – судові органи – відіграють суттєву 
роль у правовому регулюванні. Суди, якщо вони 
уповноважені визначати, що є правом, як це є 
згідно з доктриною judicial review в США, віді-
                                                           
203 Див., напр., положення Кодексу адміністративного судо-
чинства щодо верховенства права; праці: Головатий С. П. 
Верховенство права: ідея, доктрина, принцип: автореф. 
дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Інститут законодавства 
Верховної Ради України. — К., 2008. — 44 с. 
204 Філософія права: Навчальний посібник / О. Г. Данільян, Л. 
Д. Байрачна, С. І. Максимов та ін.; За заг. ред. О. Г. Данілья-
на. — К., 2002. — С. 14.  
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граватимуть роль й інженерів права (напри-
клад, трансформуючи діюче право залежно від 
реальності – зважаючи на власне ідеальне ба-
чення). Водночас, суди, котрі відіграють пере-
важного, умовно кажучи, адміністративно-
виконавчу роль, переважно залишатимуться 
статистами реальності, не претендуючи на 
трансформування можливості в дійсність – 
зважаючи на бачення ідеального. Таким чи-
ном, судове правосуддя та значення обраного 
ним філософії залежатиме від його традицій, 
функцій, повноважень. 

Проте здійснення ідеального права, 
трансформація ідеї в реальність можлива й 
конкретним суддею чи іншою особою, що бере 
участь у здійсненні правосуддя. Також, зва-
жаючи на плюралізм думок суддів, наприклад, 
щодо підходів до вирішення юридичних пи-
тань справи, виникатиме (чи не заперечується) 
можливість артикуляції певної позиції як на-
лежної. Ймовірність подібної можливості при-
множується й позиціями інших осіб – учасни-
ків здійснення правосуддя. Зрештою, кожен 
фрагмент здійснення правосуддя може підда-
ватися критичному аналізу з позицій належно-
го. 

Загалом розуміння філософії права (пра-
восуддя), що ґрунтується на розмежуванні су-
щого і належного, має істотний правовий 
трансформаційний потенціал – як на рівні ін-
ституційному (судів), так і особистісному (су-
ддів). 

Розуміння філософії права (правосуд-
дя), що ґрунтується на певному філософсько-
му розумінні того явища, яке позначається 
терміном право, певній інтерпретації дійснос-
ті. За цим критерієм філософія правосуддя 
може розглядатися за різними напрямами фі-
лософії: як онтологічна філософія правосуддя 
або онтологія правосуддя (правосуддя як бут-
тя), гносеологія правосуддя (правосуддя як 
пізнання), аксіологія правосуддя (правосуддя 
як цінність, ціннісні виміри правосуддя), ан-
тропологія правосуддя (правосуддя як антро-
пологічне явище), феноменологія правосуддя 
(правосуддя як феномен). За такого розуміння 
філософія правосуддя розкривається у її різних 
аспектах й загалом представляється як багато-
аспектне явище.  

Практична цінність такої філософії пра-
восуддя полягає у вирізненні окремого аспекту 
правосуддя, певної її риси як істотної. Практи-
чна цінність такої філософії є відносною: щодо 
того аспекту, якого вона стосується, значущос-
ті для цілісного розуміння феномену правосу-
ддя, евристичності в осмисленні правосуддя. 
Істотним є значення такої філософії правосуд-
дя для формування, умовно кажучи, спеціаль-
ної частини філософії правосуддя. Уявляється і 
певна практична функціональність такої філо-
софії правосуддя: вона може проявлятися на 
рівні формування особистісної філософії судді 
чи інших осіб, які беруть участь у здійсненні 
правосуддя. 

Розуміння філософії права (правосуд-
дя), яке ґрунтується на розумінні філософії як 
науки про закономірності, на відміну від ви-
ще наведеного розуміння, зумовлене погля-
дом, за яким предметом науки філософії права 

«є найзагальніші (гранично загальні) об’єктивні 
закономірності виникнення, структури, функці-
онування й розвитку того явища, яке відобра-
жається терміно-поняттям «право»205. 

Такий підхід також відмінний від підходу, 
за яким предмет філософії права визначається 
певним (напрямом, школою, типом) праворозу-
міння. Натомість, цей підхід має на меті «визна-
чити в онтологічному й соціальному аспектах 
гранично загально, абстрактно (а отже, значною 
мірою беззмістовно) той феномен, який кваліфі-
кується як правова реальність», тоді як розкрит-
тя його сутності залишається філософсько-
правовим школам206.  

За такої постановки філософія права по-
стає як спільний об'єкт дослідження двох само-
стійних наук: філософії та загальної теорії пра-
ва; кожна з них «освоює» цю «спільну терито-
рію» під різними кутами зору. При цьому йдеть-
ся про науку, тобто пізнання, в першу чергу, 
закономірностей (наприклад, як об'єктивних, 
необхідних, суттєвих й для певних умов сталих 
взаємозв'язків державно-правових явищ між со-
бою, а також із іншими соціальними феномена-
ми, які (взаємозв'язки) безпосередньо зумовлю-
ють якісну визначеність цих явищ, що виявля-
ється в їх юридичних властивостях)207. 

У цьому сенсі філософія правосуддя може 
постати або виявлятися, наприклад, як судова 
(процесуальна) справедливість, судова змагаль-
ність, судова конфліктологія, тощо – зі своїми 
принципами, ціннісними засадами, а також за-
кономірностями виникнення та функціонування 
явища, яке позначається терміно-поняттям пра-
восуддя.  

Розуміння філософії права (правосуддя), 
яке ґрунтується на пошуку смислів, формує фі-
лософію права як смислошукання, а не пошук 
істини, закономірностей, на що орієнтується 
наука (хоча можливе й уявлення про філософію 
права як науку).  

«Філософія права, як загальнометодологі-
чна галузь знання, покликана дати світоглядне 
розуміння права, його сенсу та призначення для 
людей, кожної особи, обґрунтувати глибинні 
соціальні, духовні, етичні передумови права під 
кутом зору людського буття. Це вчення про гра-
ничні засади права як одного із способів людсь-
кого буття. Філософсько-правовий підхід харак-
теризується рефлективністю думки, тоді як за-
гальна теорія права відрізняється теоретизую-
чою правосвідомістю, пошуком і обґрунтуван-
ням закономірностей розвитку та функціону-
вання державно-правових феноменів»208.  
                                                           
205 Філософія права: проблеми і підходи. Навчальний посібник 
/ За заг. ред. П. М. Рабіновича. — Л., 2005. — С. 13. 
206 Там само.  
207 Там само. — С. 14–15. 
208 Бабкін В. Д. Взаємозв’язки філософії права та загальної 
теорії держави і права // Проблеми філософії права. — 2003. 
— Том І. — С. 56.  
Питання про співвідношення предмета (загальної) теорії пра-
ва та філософії права залежить від дисциплінарного статусу 
останнього. Так, М. І. Козюбра вирізняє чотири підходи до 
визначення місця філософії права в системі суспільствознавс-
тва: (1) «філософія права розглядається як розділ соціальної 
філософії поряд з такими її розділами як філософія моралі, 
філософія політики, філософія релігії, філософія культури, 
філософія науки тощо»; 2) «нині один з найпоширеніших 
підходів до розуміння дисциплінарного статусу філософії пра-
ва – це її розгляд як складової частини, одного з основних 
напрямів загальної теорії права (поряд з соціологією права, 
логікою права, порівняльним правознавством), сконцентро-
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ваних виключно на вирішенні проблем методології»; (3) 
«філософія права розглядається як складова частина юрис-
пруденції, як «особлива юридична теорія», відмінна від 
юридичної науки»; (4) філософія права як «комплексна, 
суміжна наука (наукова і навчальна дисципліна), що пере-
буває на межі філософії і юриспруденції». Підтримуючи 
позицію про міждисциплінарний статус філософії права, М. 
І. Козюбра вказує, що «разом з тим слід зауважити, що 
констатація такого статусу ще не дає чіткої відповіді на 
питання про місце філософії права в системі суспільних 
наук, зокрема в системі філософії і юриспруденції». Водно-
час він стверджує, що «концепція права не може бути тіль-
ки наукою, основаною виключно на знанні, вона 
обов’язково має доповнюватись правовим розумінням. Саме 
поєднання в філософії права реальності та ідеальності, 
сущого і належного, теоретичних знань і практичних при-
йомів утвердження доброго і справедливого дає підстави 
розглядати її як науку» (Козюбра М. І. Місце філософії пра-
ва в системі суспільствознавства // Проблеми філософії 
права. — 2003. — Том І. С. 30).  
Порів.: Д. А. Керимов, наприклад, вважає філософію права 
– самостійним напрямом загальної теорії права, поряд із 
соціологією права, зазначаючи: «На наш погляд, загальна 
теорія права включає в себе дві основні частини: соціологію 
права і філософію права, вододіл між якими проходить, 
умовно кажучи, лінією онтологічного і гносеологічного пі-
знання правових об'єктів, явищ і процесів. Ця лінія дійсно 
носить умовний характер, і перш за все тому, що не може 
бути онтології поза гносеологією, рівно як і навпаки. Саме 
тому і соціологія права, і філософія права є складовими 
частинами, напрямами однієї науки – загальної теорії права. 
Але кожна з цих частин, напрямків у силу специфіки свого 
предмета володіє відносною самостійністю, автономністю. … 
завдяки процесу гносеологізаціі наука набуває здатність 
«поглянути на себе зі сторони», перевірити, відточити і 
збагатити арсенал своїх інструментів і тим самим створити 
передумови для переходу на якісно новий щабель вивчення 
дійсності. Те ж саме відбувається з загальною теорією пра-
ва: поступово, крок за кроком відбувається зародження і 
становлення нового напряму в лоні самої загальної теорії 
права – філософії права, яку можна охарактеризувати як 
розробку логіки, діалектики і теорії пізнання правового 
буття» (Керимов Д. А. Общая теория права и философия 
права // Керимов Д. А. Методология права (предмет, функ-
ции, проблемы философии права). 2-е изд. — М., 2001.— С. 
71–72). Водночас Д. А. Керимов не вважає смисл права 
спеціальним предметом філософії права. Він зазначає: «Ю. 
В. Тихонравов віддав перевагу відтворенню точки зору 
інших авторів і в результаті прийшов до несподіваного ви-
сновку: філософія права є лише «вченням про смисл пра-
ва…». Але смислом права займається вся юриспруденція, й 
передусім загальна теорія права» (Там само. — С. 15). Звіс-
но, що мається на увазі розуміння загальної теорії права в 
розумінні Д. А. Керимова.  
«Загальна теорія права відрізняється від філософії права, 
якщо останню розуміти як специфічну юридичну метафізи-
ку. У філософії права більше філософії, ніж права. Однак 
загальна теорія права не суперечить значимості філософії 
права і нерідко звертається до основних положень філосо-
фії права. У загальній теорії права йдеться про вивчення 
права таким, яким воно є, а не таким, яким воно повинно 
бути з погляду філософії права, при цьому маються на увазі 
цілком реальні правові системи. Загальну теорію права 
необхідно відрізняти від юридичної епістемології, що є кри-
тичним дослідженням принципів, постулатів, методів і ре-
зультатів пізнання права. Юридична епістемологія як філо-
софія права переважно орієнтована на те, яким право по-
винно бути, а не яке воно є насправді. Загальна теорія 
права більш близька до феноменології права, тобто до тих 
пізнавальних методів, за допомогою яких вивчаються конк-
ретні правові явища, що спостерігаються в реальності». 
(Удовика Л. Методологічні проблеми загальної теорії права 
та філософії права // Міжнародна поліцейська енциклопедія 
/ Відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьев, В. Я. Тацій, 
Ю. С Шемшученко. — К., 2003. — Т. 1. — С. 355). 
У західній думці теж нема єдиної думки щодо предметної 
сфери розмежування філософії права та теорії права. До 
цих дисциплін додається ще одна – «Юриспруденція». Так, 
у статті «Юриспруденція», присвяченій філософії права, в 
Енциклопедії «Філософія права» (1999) за редакцією К. Б. 
Грея, роз’яснюється таке: «У широкому сенсі юриспруден-
ція (jurisprudence) може бути визначена як критична зовні-
шня рефлексія права. Під «зовнішнім» у цьому визначенні 
мається на увазі не внутрішня точка зору доктринального 
аналізу права в межах однієї конкретної правової системи. У 
країнах загального права, втім, jurisprudence традиційно 
означає знання справ та їх доктринальне застосування. 
(насправді, французьке слова jurisprudence просто означає 
«прецедентне право»). Лише в ХІХ ст. цей термін отримав 
смисл теорії або науки права загалом. Jurisprudence у анг-
лосаксонському сенсі охоплює континентальну європейську 
правову теорію та частину її правової філософії. 
У континентальній європейській традиції розрізняють термі-
ни «правова теорія» («legal theory») з одного боку та «фі-
лософія права» (legal philosophy), з іншого. Так, «правова 
теорія» охоплює аналітичну та методологічну частини 
юриспруденції (наприклад, аналіз правових понять, тлума-
чення права), тоді як термін «філософія права» зазвичай 
використовується для нормативних, ідеологічних дискусій 

                                                                                             
про право загалом (наприклад, дебати між юридичним пози-
тивізмом і юснатуралізмом, як часто називали теорію природ-
ного права в минулому, і сьогодні в Європі). 
Правовою теорією в цьому сенсі, як правило, вважають (1) 
позитивну науку права, (2) яка є якомога більше «об'єктив-
ною», вільною від цінностей (value-free), і не нормативною, 
(3) та аналізує, з зовнішніх позицій, проблеми, які є загаль-
ними для всіх, чи більшості, правових систем, і (4), для чого 
регулярно застосовується плюралістичний чи міждисципліна-
рний метод. Правова філософія, в свою чергу, вважається 
загальною філософією, що застосовується до права. У конти-
нентальній європейській традиції «філософії права» також 
охоплює більшу частину того, що в англосаксонській традиції 
називається «політична філософія». 
Різниця між правовою теорією та філософією права не є чіт-
кою, так як ані вихідні положення, методи і сфери не є ані 
повністю допоміжними, ані взаємовиключно охоплени-
ми. »Правова теорія» інколи використовується в дуже широ-
кому сенсі, цим охоплюючи філософію права, як й інші (зов-
нішні) підходи до права, як-от правова соціологія, економіч-
ний аналіз права, правова антропологія тощо (див., напри-
клад, магістерську навчальну програму з правової теорії, 
пропоновану в Європейській академії правової теорії з 1992 
року, міжнародний бібліографічний журнал Current Legal The-
ory з 1983 року, або американський журнал Legal Theory з 
1995 року, в якому «аналітична юриспруденція» і «норматив-
на юриспруденція» – лише назви частин сфер, охоплених 
«правовою теорією»). В широкому розумінні «філософія пра-
ва» може також охоплювати всю сферу правової теорії. … 
Правова теорія має як теоретичну, так і практичну мету. З 
одного боку вона відповідає теоретичній потребі пояснення 
феномена права завдяки спрощенню його складності через 
глобалізуючий, системний підхід. З іншого боку, правова 
теорія відповідає практичним потребам, оскільки вона сприяє 
поліпшенню методології юридичної техніки та юридичної 
практики, тобто методології тлумачення закону, законодавчої 
техніки та правових концепцій і конструктів у тому виразі, в 
якому вони використовуються і розвиваються в юридичній 
практиці і в правовій доктрині. … 
Філософія права, як нормативна частина юриспруденції, част-
ково фокусується на тому ж правовому явищі, але з іншої 
точки зору. На практиці акцент робиться на проблемах, що 
стосуються легітимації права, відносин між правом і мораллю, 
змістом правових цінностей, таких як «справедливість» (jus-
tice, equity, fairness), «рівність», «правова безпека» й тому 
подібних. 
Оскільки філософія права є нічим іншим, як загальною філо-
софією, що застосовується до права, нею використовується 
таж методологія як і філософією загалом. Правова теорія, у 
свою чергу, акцентує на плюралістичних і міждисциплінарних 
підходах, на додаток до більш традиційної аналітичної мето-
дології. Зародження та розвиток, особливо в ХХ ст., числен-
них нових дисциплін і підходів вивчення права на основі спе-
цифічних підходів, зумовила необхідність «координаційної 
дисципліни», здатної інтегрувати два або більше з цих підхо-
дів у єдину системність загалом. Логічні, психологічні, семіо-
тичні, антропологічні, соціологічні та економічні підходи ви-
явилися корисними для оновленого висвітлення правових 
явищ, тим самим пропонуючи нові ідеї. Однак, реальність є 
набагато складнішою. Вона – це більше, ніж просто психоло-
гія або просто економіка, або просто історія, або просто аргу-
ментація, і так далі. В майбутньому очікується зростаюча 
потреба в таких міждисциплінарних дослідженнях. Такий 
міждисциплінарний синтез порушує багато епістемологічних і 
методологічних проблем. Проте, й альтернатива одновимірно-
сті часто ставить ще більш епістемологічних питань» (Hoecke 
Van Mark. Jurisprudence // The Philosophy of Law : an 
Encyclopedia / ed. C. B. Gray. — Garland Publishing, 1999. — 
IIIVIII, 950 p. — P. 459–461). 
У (сучасному) німецькому правознавстві, розвиток якого сво-
го часу істотно вплинув на формування вітчизняної юридичної 
науки, не відзначається єдності думки щодо критеріїв розме-
жування між філософією та теорією права. У підрозділі попу-
лярного навчального посібника «Вступ до філософії права та 
теорії прав сучасності» (7 видання, 2004 р.) наводиться дум-
ка А. Кауфмана: «Існування поряд із філософією права ще й 
теорії права можна пояснити лише історично. Хоча позначен-
ня «Теорія права» давнє, його застосування як спеціальної 
дисципліни правознавства датується не більш, як трьома 
сотнями років. Але фах теорії права не є знову ж таки таким 
вже й новим з огляду на те, що саме в ХІХ та початку ХХ 
століть подається під етикеткою «Загальне вчення про пра-
во», що не є тим самим, проте подібним до нинішньої теорії 
права. 
Крім того, відмінність між філософією права та теорією права 
– надзвичайно нечітка. Філософія права орієнтується більше 
на зміст, а теорія права й це дійсно так cum grano salis, але 
критерій такого розмежування, оскільки нема речі без форми, 
як і навпаки, багато не привносить. Що спільного в філософії 
права та теорії права так це те, що вони не обмежуються 
лише діючим правом (вони також фундаментально системно 
трансцедентують), але, хоч і непрямо, спрямовані на «прави-
льне право», й не обмежується, як соціологія права, розгля-
дом юридичних фактів. 
В принципі теорія права вирізняється від філософії права 
своїм мотивом: йдеться про «емансипацію» філософії, за до-
помогою якої юрист прагне відповісти на філософські питання 
права під своїм керівництвом у спосіб «філософії юриста»… 



Бігун В. С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення  

 

 

64 

Філософія правосуддя, яка ґрунтується 
на такому розумінні філософії правосуддя, 
сприяє розкриттю смислів правосуддя, які ін-
акше могли б і не розкриватися. Так, правосу-
ддя, наприклад, може поставати, обґрунтову-
ватися чи раціоналізуватися, як гра, комуніка-
ція, юридизація буття, тощо, а також констру-
ювання, наприклад, іншої реальності, вимірів 
за допомогою образів із середовища правосуд-
дя (вислови, на кшталт «а судді хто?»). Такі 
смисли можуть відображатися у метафорах, 
які, в свою чергу, сприятимуть як розумінню, 
так і конструюванню дійсності, зокрема і пра-
вової209 (наприклад, у нашому дослідженні – 
справедливість є метафорою правосуддя). 

Перспективним видається вивчення пра-
восуддя за допомогою методології юридичної 
семіотики як частини загальної семіотики – 
«науки про різні системи знаків, які викорис-
товуються у процесах комунікації для передачі 
повідомлення, інформації»210. Як відомо, в ме-
жах семіотики, основним поняттям якого є 
знак, вирізняють три розділи: синтактика (або 
синтаксис, від грецького syntaxis — побудова, 
порядок) — вивчає закономірності створення 
знакових систем безвідносно до їх інтерпрета-
ції, тобто співвідношення знаків один з одним; 
семантика (від грецького semantikos — те, що 
позначає) — вивчає відношення між знаком та 
його смислом; прагматика (давньогрецького 
pragmatos — дія) — вивчає синтактико-
семантичні особливості знаків у процесах їх 
використання суб’єктами. Як відзначається, 
найбільшу роль у розвитку методів семіотики 
відіграє дослідження систем, які володіють, з 
одного боку, достатньо багатьма засобами ви-
раження смислу, а з другого – достатньо чітко 
вираженою структурою»211.  

Висновки. Підсумовуючи викладене, 
відзначимо, що запропоновані підходи до ро-
зуміння філософії права і правосуддя ґрунту-
ються на загалом суміжних засадах: праворо-
зуміння; співвідношення та розрізнення понять 

                                                                                          
Можливо подібно в принципі всі юридичні питання дискуту-
вати з позицій філософії. Але це не означає, що речове 
право, спадкове право, процесуальне право, міжнародне 
право і т.д. стають між тим самостійними дисциплінами. … 
До цього часу нема жодного критерію, що уможливлює 
відмежування теорії права від філософії права, водночас 
можливо визначитися з наголосами: в теорії права йдеться 
про інтерес до формального та структурного моментів, тоді 
як в філософії права в власному смислі більш про змістовне.  
У принципі теорія права вирізняється від філософії права 
своїм мотивом: йдеться про «емансипацію» філософії, за 
допомогою якої юрист прагне відповісти на філософські 
питання права на свій лад «філософії юриста»… [Водночас] 
У принципі можливо в цьому дусі з позицій філософії диску-
тувати про всі юридичні питання. Але від того, що між тим 
речове право, спадкове право, процесуальне право, міжна-
родне право і т.д. стають самостійними дисциплінами, нічо-
го не змінюється … До цього часу нема жодного критерію, 
що уможливлює відмежування теорії права від філософії 
права, водночас можливо визначитися з фокусом: у теорії 
права інтерес до формального та структурного моментів, 
тоді як у філософії права – більш до змістовного в власному 
смислі». (Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie 
der Gegenwart / A. Kaufmann, W. Hassemer, U. Neumann 
(Hrsg.). 7., neu bearbeitete und erweitertete Auflage. — 
Heidelberg, 2004. — S. 8–10). 
209 Оборотов Ю. Н. Традиции и обновление в правовой сфе-
ре: вопросы теории (от познания к постижению права) : 
Монография. — О.: Юридична література, 2002. — С. 36–
37. 
210 Семіотика // Філософський енциклопедичний словник / 
Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України / За ред. 
В. І. Шинкарука. — К. : Абрис, 2002. — С. 575.  
211 Семиотика // Философский словарь. Под ред.. М. М. 
Розенталя. Изд. 3-е. — М. : Политиздат, 1972. — С. 361.  

«право» і «закон»; розмежування сущого і на-
лежного; певного філософського розуміння пра-
ва; розуміння філософії як науки про закономір-
ності; пошуку смислів. Запропоновані розуміння 
філософії правосуддя як прикладної філософії 
права, що можуть бути розширені, виявляють 
головні змісти філософського осмислення пра-
восуддя в контексті філософії права. 

Представлені міркування розкривають 
окремі положення авторського уявлення про 
філософію правосуддя як напрям філософії пра-
ва. Вони потребують додаткового осмислення, 
подібно до того, як додаткового осмислення по-
требують такі питання, як мета, завдання, функ-
ції та інші аспекти філософії правосуддя. 
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ІДЕЯ ПРАВОСУДДЯ ТА ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ДУМКА 
 

Правосуддя — предмет теоретичного осмислення та практичної діяльності. Філософсько-
правове осмислення правосуддя, з-поміж іншого, виявляє смисли, закладені в ідеї правосуддя. Прак-
тична діяльність випробовує результати теоретичного осмислення. Результатом синтезу думки та дії, 
осмислення та діяльності потенційно може стати поступ. У цьому розділі ми спробуємо розкрити 
окремі погляди мислителів, пов’язані з обгрунтуванням ідеї правосуддя та її здійснення. 

 
2.1. Діалектика здійснення правосуддя (філософія права Г.-В.-Ф. Гегеля) 

 
Філософія права Г.-В.-Ф. Гегеля містить 

концептуальний та методологічний матеріал 
для переосмислення, подальшого дослідження 
правосуддя як ідеї.  

Подібно до того, як предметом філософ-
ського правознавства Г.-В.-Ф. Гегель вважав 
ідею права, поняття права і його здійснення, 
пропонується в цьому фрагменті дослідження 
розглядати й ідею правосуддя як поняття пра-
восуддя і його здійснення212.  

Філософія права Гегеля — предмет чис-
ленних досліджень, зокрема і правознавчих. З-
поміж найбільш відомих — наприклад, дослі-
дження К. Маркса «До критики гегелівської 
філософії права» (1843-1844), В. С. Нерсесянца 
«Філософія права Гегеля» (1998). Та й сьогодні 
філософські погляди Гегеля на державу і право 
стають предметом статей, дисертаційних дослі-
джень, монографій213.  

Вважається, що з іменем Гегеля та Канта 
«пов'язана глибока філософська розробка про-
блем права і держави. Не випадково, що їх кон-
цепції визнаються класикою філософії права і 
розглядаються багатьма дослідниками як зага-
льнотеоретична основа філософії права як нау-
кової дисципліни»214. Слушно відзначається, 
що «на відміну від І. Канта, який розглядав 
«ідею» у стані спокою, Г. Гегель предметом 
свого аналізу зробив ідею у розвитку»215. Вод-
ночас, нам не вдалося віднайти системного 
огляду поглядів Гегеля на правосуддя. Сподіва-
ємося, що й пропонований фрагмент дослі-
дження, принаймні частково, заповнить цю до-
слідницьку прогалину. Його завданням є стис-
лий (без претензій на вичерпність) огляд погля-
дів Гегеля на правосуддя та судочинство в кон-
тексті того, що ми називаємо філософією пра-
восуддя. Це робиться як із змістовою ціллю — 

                                                           
212 Геґель Г. В. Ф. Основи філософії права, або Природне 
право і державознавство / пер. з нім. Р. Осадчука та М. Ку-
шніра. — К. : Юніверс, 2000. — С. 17 (далі – «Філософія 
права», або «Основи»). Те саме: Философия права. — М., 
1992. — С. 13. 
213 Див., напр.: Костенко О. Б. Становлення гегелівського 
розуміння діалектики громадянського суспільства та держа-
ви (шлях Г. В. Ф. Гегеля до «Філософії права»): Автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Київський національний 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 22 с.; Ставченко С. 
В. Філософське осмислення трансформації держави (істори-
ко-філософський аналіз): Автореф. дис... канд. філософ. 
наук: 09.00.05 / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 18 с.; 
Пашков А. С. Вчення про громадянське суспільство в філо-
софії права Гегеля: автореф. дис... канд. філософ. наук: 
09.00.05 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2007. — 19 
с.; Тюгашев Е. А. «Капитал» К. Маркса и «Философия пра-
ва» Г. Гегеля: методологические и онтологические паралле-
ли // Вестник Новосиб. гос. ун-та. Серия: Право. — 2005. — 
Т. 1. Вып. 1. — С. 29–33.  
214 Філософія права. — С. 87. 
215 Філософія права. — С. 98. 

представити погляди філософа∗ на обраний 
предмет, так і з методологічною — осмислити 
інструментальні засади подальшого вивчення 
правосуддя, зокрема виокремлення правосуддя 
як проблеми наукового дослідження.  

Виклад поглядів філософа права зумов-
лений специфікою його філософської системи 
та методології. «Гегель створив універсальну 
методологію, засновану на ідеї саморозвитку 
права в єдності з його інституціонально-
предметними та духовними проявами»216. Та-
кож істотним є діалектичний підхід та розумін-
ня ним діалектики. Філософ уважав, що все 
дійсне містить у собі суперечливі визначення й 
відтак пізнання має відбуватися в «конкретній 
єдності суперечливих визначень». Важливим є 
й такий принцип філософа: «Суперечливість є 
критерієм істини, відсутність суперечності є 
критерієм помилковості». Серед ознак «пара-
доксальності гегелівської філософсько-правової 
доктрини» є «особливого роду діалектика ета-
тистського і правового, ліберального і тоталіта-
рно-реакційного, консервативного й соціаліс-
тичного з їхнім взаємним урівноваженням і не-
можливістю «остаточно» розставити всі крапки 
над «і».217 Такий підхід налаштовує нас на до-
слідження поняття правосуддя як єдності супе-
речностей, у яких ми, водночас, намагаємося 
віднайти певну послідовність. 

                                                           
∗ Перед викладом основного матеріалу зробимо кілька засте-
режень. Аналіз поглядів певного мислителя – специфічне 
наукове завдання, зумовлене певними чинниками. Такий 
аналіз аксіоматично неповний, оскільки він тематично вибір-
ковий та спирається лише на відомі, зазвичай друковані, 
джерела; не автентичний та неавторизований, оскільки не 
подається автором; історично детермінований, оскільки зу-
мовлений поглядами мислителя на певні (в його часи існую-
чі) історичні умови, специфічні для його досвіду, місця про-
живання і діяльності тощо, а також їх зв’язку з власним по-
ходженням і формуванням як особистості та діяльності як 
професіонала. 
Відзначимо, що Гегель народився в 1770 році в столиці Вюр-
темберзького князівства (Штутгарт) у сім'ї секретаря казна-
чейства. Його батько, виходець із протестантської родини, 
вигнаної з Австрії в період Контрреформації, зробив службо-
ву кар’єру, ввійшовши до стану вищого чиновництва. Це, не 
могло світоглядно не позначитися на майбутньому філосо-
фові. Погляди Гегеля на суди та зокрема діяльність тогочас-
них судів як «германських» державних установ, якщо й мо-
жна назвати критичними, то лише з означенням «поміркова-
но критичні». Істотним є й те, що Гегель перебував на дер-
жавній, публічній службі, під опікою якої були (і залишають-
ся) університети, де він працював. Зрештою, й праця Гегеля 
«Філософія права» вийшла під час його перебування на 
публічній службі, коли він обіймав посаду професора та, 
певний час, ректора Берлінського університету тоді впливо-
вого прусського князівства, з міністерським керівництвом 
якого він був у приязних стосунках. 
216 Філософія права. — С. 145. 
217 Костенко О. Б. Становлення гегелівського розуміння діа-
лектики громадянського суспільства та держави (шлях 
Г.В.Ф.Гегеля до «Філософії права»): Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.01 / Київський національний ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2002. — 22 с. 
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Спочатку розглянемо погляди філософа 
на судочинство та правосуддя в його ранніх 
працях. Наступним подамо те саме в більш піз-
ніх працях, зокрема в «Філософії права». Зреш-
тою, зробимо узагальнюючі висновки. 

Погляди на судочинство: перші друко-
вані праці. Перша публікація Гегеля, яка поба-
чила світ у 1798 році, містила погляди філософа 
на судочинство в зв’язку з критикою форм пра-
вління218. Ця робота — коментар до перекладу 
(з французької на німецьку мову) праці швей-
царського адвоката Карта, яка містила критику 
олігархії швейцарського Берна. Висвітлюючи 
деспотичне свавілля і беззаконня в діяльності 
властей Берна, особливо у сфері судочинства, 
філософ гостро критикував форму правління, 
що не спирається на конституцію і громадянсь-
кі закони. За такого правління, писав Гегель, 
кримінальне судочинство опиняється в руках 
урядових чиновників, обвинувачений позбавля-
ється права на захисника, відсутні об'єктивне 
слідство і суд. У зв'язку з цим Гегель посила-
ється на судову справу однієї дівчини, засу-
дженої до страти за витравлення плоду. Безглу-
здість вироку, пише Гегель, розкрилася лише 
незадовго до страти, коли священик виявив ва-
гітність дівчини. У Берні, зазначав Гегель, від-
сутній кримінальний кодекс, а сам уряд Берну 
уособлює законодавчу і судову влади. 

Наприкінці ХVIII століття Гегель дослі-
джував проблеми кримінального права і проце-
су, злочину і покарання з антифеодальних, бу-
ржуазно-гуманістичних позицій. Він відстою-
вав людську гідність злочинця. В «Історичних 
етюдах» (фрагменти написані в 1797-1800 рр.) 
Гегель відзначав значення публічності суду: 
деспотизмові зручніше вбивати в темряві, ніж 
публічно. Зокрема, він писав: «Загалом у кож-
ній державі, де життя громадянина вирішує за 
зачиненими дверима суд, не вибраний народом 
зі свого середовища, підданим украй бажано, 
щоб у голосу суспільства залишилася ця тінь 
значення, бо перед публічною стратою зачиту-
ється обґрунтований вирок, що необхідно для 
суду, який наче відчуває потребу виправдатися 
в очах народу. Але це міркування відпадає у 
тих державах, де у громадянина є право вима-
гати, щоб його судили ті, хто йому рівні»219. 

Гегель при цьому має на увазі суд прися-
жних.220 Цій темі він приділить більше уваги 
згодом — у праці «Філософія права». Публіч-
ність суду та роль суду присяжних мислитель 
також пов’язував із так званим «правом само-
свідомості, моментом суб’єктивної свободи». 
Суд вчиняється над людиною відповідно до 
права, але право — це те, що по суті є свобо-
дою та визначенням її міри й усвідомлюється 
(та живе) в суб’єктивній свідомості людини. 
Отже людина, громадяни в громадянському 
суспільстві повинні бути невід’ємною части-
ною процесу правосуддя через суд присяжних. 
Інакше, зазначає Гегель, правосуддя залиша-
ється для них «зовнішньою долею»221. Те, що 
                                                           
218 Огляд подано за: Нерсесянц В. С. Философия права Геге-
ля. — М., 1998. — С. 13.  
219 Гегель. Работы разных лет. — М., 1970. — Т. 1. — С. 230. 
220 Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля. — М., 1998. — 
С. 14.  
221 Основи. — С. 199. 

правосуддя в собі могло б добре здійснюватись 
чисто юридичними судами, можливо, краще, 
ніж іншими інституціями, про цю можливість 
не йдеться...»222, — підкреслював філософ. 

У цьому ж зв’язку Гегель вважав, що пра-
во, закони і знання про них не повинні стати 
монополією юристів, оскільки «право стосуєть-
ся свободи, це найповажніше і найсвятіше в 
людині, що вона сама, оскільки це має бути зо-
бов’язуючим для неї, мусить знати»223. Таким 
чином Гегель підкреслював значення суду при-
сяжних у контексті того, що можна назвати 
правовою інформованістю (знанням про права).  

Ще один аспект значення суду присяж-
них — визначення вини обвинуваченого. Для 
того, щоби визначити підстави, чи «висловлен-
ня вини чи невинуватості йшло з душі злочин-
ця, діє суд присяжних»224, — зазначав Гегель. 

Суд і судовий персонал та адміністра-
ція. У гейдельберзький період Гегеля виходить 
праця «Звіти станового зібрання королівства 
Вюртемберг» (1817). Висвітлюючи перипетії 
дворічної (зрештою, безрезультатної) кампанії з 
прийняття нової конституції князівства225, за-
пропонованої 1815 року становому зібранню 
вюртемберзьким королем Фрідріхом, Гегель, з-
поміж іншого, ставить питання діяльності судів 
і судових писарів. Висвітлюючи проблему, фі-
лософ цитує одного з депутатів, сподвижників 
реформи: «Інститут писарів і його вплив на 
державне управління є справжнім народним 
лихом. Він прямо вказав на те, що коріння цьо-
го зла слід шукати в колишній становій кон-
ституції Вюртемберга; саме вона надавала пи-
сарям повну можливість чинити свавілля, гно-
бити і грабувати населення»226. 

Відображаючи діяльність спеціально 
створеного комітету із вивчення питання писа-
рів, Гегель наводить думки кількох спеціаліс-
тів, що свідчать не на користь писарів і довіри 
до них. Зокрема, вказується, що «на ландтазі 
1515 року і на багатьох подальших ландтагах 
висловлювалися суворі скарги на учених-
юристів, які проникають у всі судові інстанції 
країни»; «тепер уже людина, яка вимушена шу-
кати правосуддя, навряд чи обійдеться десять-
ма гульденами там, де дванадцять років тому 
було б потрібно не більше десяти шилінгів. 
Якщо це становище не зміниться, то з часом 
доведеться в кожне вюртемберзьке село напра-
вити двох учених-юристів, які там творитимуть 
суд»227. Але скарги марні, зазначає Гегель, 
«древнім німецьким звичаям ухвалено смерт-
ний вирок».228 «Юристи, щоправда, не засіда-
ють у всіх селах Вюртемберга, але їх замінили 
писарі; навряд чи варто зупинятися на тому, чи 
виграло населення від введення цього також 
зовсім не давнього німецького звичаю», — під-
сумовує філософ.229 
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Сенс наведеного пасажу пояснює наступ-
на обставина. Діяльність зазначених писарів 
істотним чином впливала на життя Вюртембер-
гу (ситуація подібна до ситуації в Закарпатті, де 
народ яких жив тяжко, і в пошуках роботи міг-
рував). За таких складних обставин діяльність 
судових писарів, із якими конфліктували міс-
цеві жителі, називалася ними «злом» й звідси й 
уявлення про те, що вони «не відчують полег-
шення, поки не буде усунено це зло, що ство-
рює нестерпні умови, які цілком можуть довес-
ти людину до відчаю»230. «Неспростовними» 
називає Гегель «докази на користь того, що це 
зло завжди було основною причиною такої час-
тої еміграції вюртемберців, еміграції — звич-
ного явища і в період найбільшого розквіту ко-
лишньої станової конституції за часів правлін-
ня різних суверенів Вюртемберга»231.  

Причиною свавілля писарів, їхніх утисків 
є конституція, — вважає Гегель. Він також ци-
тує витяг із висновку колишнього президента 
одного з округів князівства (фон Геммпнгепа): 
«Сумнівна перевага Вюртемберга перед інши-
ми землями полягає в тому, що тут процвітає 
своєрідна діяльність людей, які в решті Німеч-
чини зникли у часи доктора Фауста, — діяль-
ність писарів. Ця порода людей, — мовиться 
далі, — особливо обтяжує трудове населення 
країни тим, що її представники за сприятливих 
обставин підло і безсоромно претендують на 
кращі державні посади, за несприятливих же — 
з такою самою підлістю і безсоромністю нама-
гаються вирвати у нижчого класу суспільства 
останні крихти, тобто завжди живуть за раху-
нок іншого»232.  

Зазначене демонструє джерела розуміння 
Гегелем інтересів і потреб людей в зв’язку з 
діяльністю судів, юристів. Гегель теж уміло 
розкриває потреби та інтереси «бюргерської 
аристократії в особі писарів», які, на його дум-
ку, дбають не про реформу та загальне благо. 
Він робить висновок, який зберігає свою актуа-
льність і досі: «Майже завжди, коли в країні 
відбуваються серйозні політичні зрушення, ви-
являється, що володар і народ єдині в своїх ці-
лях і прагненнях; середні ж стани — у Франції 
це було дворянство і духівництво, у Вюртембе-
рзі дворянство і бюргерська аристократія в осо-
бі писарів — спрямовують усі свої зусилля на 
збереження своїх привілеїв і монополій і не 
тільки не служать ланкою між монархом і на-
родом, що, власне, є їхнім безпосереднім при-
значенням, а перешкоджають реалізації прин-
ципів розумного права, які сприяюють встанов-
ленню загального благополуччя, і зрештою зво-
дять їх нанівець. Користуючись своїм станови-
щем, завдяки якому вони наче покликані уті-
лювати розум народу і регулювати його права і 
обов'язки, середні стани легко можуть, захи-
щаючи свої привілеї, ввести народ в оману, 
внаслідок чого він перейде на бік цього свого 
ворога. Тоді ми стаємо свідками настільки ж 
огидного, наскільки сумного видовища: без-
прав'я, яке впродовж століття називалося пра-
вом і вважалося таким і яке довело народ до 
                                                           
230 Там само. — С. 524. 
231 Там само.  
232 Там само. — С. 525. 

відчаю, тепер отримує підтримку самого цього 
народу, обдуреного цим помилковим нагаду-
ванням.»233 

Ця та інші цитати засвідчують розуміння 
Гегелем зв’язку між здійсненням права (або, як 
він вважав у випадку Вюртемберга — існуван-
ням «безправ'я, яке впродовж століття назива-
лося правом») і здійсненням правосуддя. Судо-
ве свавілля, чиновницьке чи суддівське, приво-
дить народ до зневіри, розчарування в державі, 
відповідальної за здійснення правосуддя. 

Не виключено, що саме це зумовило фо-
рмулювання Гегелем у «Філософії права» 
обов’язку здійснення правосуддя: «Здійснення 
правосуддя слід розглядати настільки ж 
обов’язком, як і правом суспільної влади, яке 
так само мало ґрунтується на бажанні чи неба-
жанні індивідів покладати на владу таке повно-
важення»234. 

Правосуддя в контексті держави і гро-
мадянського суспільства. Передусім з’ясуймо, 
чому підрозділ «Здійснення правосуддя» й, зо-
крема, «Суд» Гегель включає до частини «Фі-
лософії права», що стосується громадянського 
суспільства, а не до розділу «Держава» (здава-
лося б, більш доречного з огляду на держав-
ність правосуддя) поряд із темами державного 
устрою, зокрема «законодавчої» та «урядової» 
влади?  

Відзначимо, що філософ був добре обі-
знаним із ідеєю поділу влади (в «Філософії пра-
ва» є численні посилання на Монтеск’є та заоч-
ні дискусії з ним), викладеною у праці Ш.-Л. 
Монтеск’є «Про дух законів», за якою судова 
влада виокремлювалася235. 

Гегель розглядав правосуддя і судочинс-
тво в зв’язку з державою. Як зазначав В. С. Не-
рсесянц, Гегель на початку XIX ст. писав про 
«принципову можливість двох типів державно-
го устрою — з централізацією і децентралізаці-
єю державних функцій (в сфері управління, фі-
нансів, суду і так далі)… Що ж до питання про 
ті або інші форми і шляхи організації судочин-
ства, управління фінансами і тому подібне, то 
Гегель відносить їх до неістотних для поняття 
держави»236.  

Є підстави вважати, що мислитель керу-
вався власним розумінням ролі суду, зважаючи 
не на його зв'язок із державою, а з функцією та 
сутністю, що визначали місце суду у філософ-
ській концепції Гегеля. Йдеться не так про 
применшення ролі судів, як державних установ, 
а, натомість — про їхню соціальну сутність. 

                                                           
233 Гегель. Работы разных лет. — М., 1970. — Т. 1. — С. 541. 
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291. 
236 Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля. — М., 1998. — 
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Так, оскільки зі здійсненням правосуддя Гегель 
пов’язує існування громадянського суспільства, 
він так пояснює його значення.  

«Громадянське суспільство — це відмін-
ність, яка постає між сім'єю й державою, якщо 
навіть його формування відбувається пізніше 
ніж формування держави; бо як відмінність во-
но ставить попереду державу, яку воно як са-
мостійне повинно мати перед собою, щоб існу-
вати. Створення громадянського суспільства 
належить, між іншим, до сучасного світу, який 
тільки й віддає належне всім визначенням ідеї. 
Якщо держава представляється як єдність різ-
них осіб, як єдність, що є тільки спільністю, то 
цим мається на увазі тільки визначення грома-
дянського суспільства. Багато нових фахівців із 
державного права не змогли пояснити це іншим 
поглядом на державу. У громадянському суспі-
льстві кожен собі мета, а решта для нього ніщо. 
Однак без стосунків із іншими він не може до-
сягти всіх своїх цілей: тому ці інші — це засіб 
для досягнення певної мети. Однак певна мета 
через стосунки з іншими здобуває форму зага-
льного й задовольняє себе, співвдовольняючи 
водночас благополуччя іншого. Якщо особли-
вість зв'язана з умовою загальності, то ціле стає 
основою поєднання, де вивільняються всі 
окремості, всі випадковості народження й щас-
тя, де виявляються всі хвилі пристрастей, які 
управляються тільки завбачливим розумом. 
Особливість, обмежена загальністю, — єдине 
мірило того, як кожна особливість сприяє своє-
му благополуччю»237. 

Саме в громадянському суспільстві від-
бувається формування потреб (цілісних систем 
потреб) та їх задоволення. Відповідно й функ-
ціонують, на думку Гегеля, судові, поліцейські 
та станові інституції. Додамо, що саме в відно-
синах виникають суперечності, конфлікти, бо-
ротьба за право, що робить роль суду істотною 
для розв’язання суперечностей, аби уможливи-
ти задоволення потреб членів громадянського 
суспільства. Йдеться, зокрема, на думку Гегеля, 
наприклад, про «захист власності через здійс-
нення правосуддя». Саме це, поряд із «систе-
мою потреб» («передавання потреб і задово-
лення окремої людини через її роботу й через 
роботу й задоволення потреб усіх інших»), а 
також «поліцією й корпорацією» («передбачли-
вість проти випадковості, що залишається в тих 
системах, і забезпечення особливого інтересу 
як спільного») й становить «три моменти» гро-
мадянського суспільства» за Гегелем. 

Громадянське ж суспільство — це місце, 
де формуються і задовольняються потреби, а 
також мають місце суперечки не лише між чле-
нами цього суспільства, але й з державою. У 
цьому зв’язку в «Критиці гегелівської філософії 
права» (1844), коментуючи філософію держави 
Гегеля, К. Маркс так тлумачить розуміння су-
дів як представництва держави, а не громадян-
ського суспільства, протиставляючи їх: «За Ге-
гелем, «сама держава», «урядова влада» в особі 
«уповноважених» вступає в межі громадянсь-
кого суспільства для підтримки «загального 
державного інтересу і законності» і т. д., і ці 
«уповноважені урядом особи», ці «державні 
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чиновники виконавчої влади», є, на його думку, 
справжнім «державним представництвом» — 
не «громадянського суспільства», а «проти» 
«громадянського суспільства». Протилежність 
між державою і громадянським суспільством, 
таким чином, встановлена…. «Поліція», «суд» і 
«адміністрація» не є депутатами самого грома-
дянського суспільства, яке в них і через них 
захищає власний загальний інтерес, а є уповно-
важеними держави в цілях управління держа-
вою проти громадянського суспільства».  

Гегель, утім, повністю не відкидає ролі 
держави в здійсненні правосуддя. Натомість, 
він убачає можливість діалектичної трансфор-
мації громадянського суспільства у державу. У 
цьому зв’язку дослідниця О. Є. Обухівська, 
вказуючи на це в розумінні концепції Гегеля 
правознавцем К. Неволіним, відзначає: «Згідно 
з гегелівською філософсько-правовою концеп-
цією, людина задовольняє свої потреби через 
працю та обмін виготовлених речей. Зі збіль-
шенням кількості потреб відбувається поділ 
праці, й відповідно до різних типів потреб ви-
никають різні прошарки суспільства. Взаємне 
задоволення потреб відбувається не хаотично, а 
відповідно до встановлених законів, які є пра-
вом. Ці закони оприлюднені, отже, їх порушен-
ня вимагає втручання суду. Однак суд «не пік-
лується про особливе благо людей», покладаю-
чись на долю випадку. Для уникнення випадко-
вості застосовуються поліцейські заходи. Ко-
жен громадянин як приватна особа шукає свого 
щастя та задоволення особливих інтересів у 
своєму прошарку. Натомість мета «безумовно-
всезагальна»: «Громадянське суспільство пере-
ходить, таким чином, у державу»238. 

Український правознавець О. Б. Костенко 
констатує парадоксальність гегелівської філо-
софсько-правової доктрини, природа якої поля-
гає в своєрідному [гегелівському] «змішуванні» 
елементів держави й громадянського суспільст-
ва, визначення одного через інше (коли, напри-
клад, «поліція та судочинство» розглядаються у 
структурі громадянського суспільства, а не у 
вченні про державу. Саме тому є можливість 
кінцевим результатом співбуття громадянсько-
го суспільства і держави вважати втрату кож-
ним із цих соціальних феноменів своєї особли-
вості і змістової протиставленості. Саме сутні-
сна неможливість держави зняти і розв’язати 
всі суперечки громадянського суспільства і 
приводить саму державу в підсумку до особли-
вої стадії розвитку — «державного суспільства 
— громадянської держави», як соціального си-
нтезу, джерелами якого є єдність природних, 
економічних, правових та моральних принци-
пів»239. 

Додамо, що на думку дослідників, геге-
лівська філософія права стала стрижневою 
«ідеєю» німецької правової держави. У Гегеля 
ця ідея втілюється у державі, в якій центральна 

                                                           
238 Обухівська О. Є. Рецепція гегелівської філософії права в 
«Енциклопедії законознавства» Костянтина Неволіна // Нау-
кові записки НаУКМА. — Том 37. Філософія та релігієзнавст-
во. — С. 48.  
239 Костенко О. Б. Становлення гегелівського розуміння діа-
лектики громадянського суспільства та держави (шлях Г. В. 
Ф. Гегеля до «Філософії права»): Автореф. дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2002. — 22 с. 



Бігун В. С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення  

 

 

69 

влада надає громадянам (підданим) свободу в 
усьому, що не стосується безпосереднього при-
значення державної влади. Гегель вважав, що 
Пруссія, відроджена під час війни за незалеж-
ність як військова і вихована держава, утілюва-
ла його ідею держави, що дало філософу під-
стави говорити про утвердження панування 
ідей.240 

Правосуддя, закон і право. Ще одна осо-
бливість філософії права Гегеля в частині пра-
восуддя — розкриття Гегелем уявлення про 
«Право як закон» та «Існування закону» (назви 
окремих підрозділів), які передують підрозді-
лові «Суд», у розділі «Здійснення правосуддя». 
Гегель розкриває діалектику понять «право» і 
«закон», уявляє закон об’єктивованим правом і 
пише: «Що становить право в собі, встановлене 
в своєму об'єктивному існуванні, тобто визна-
чене думкою для свідомості, і як те, що є пра-
вом і діє, відоме, закон; і право через це визна-
чення — це позитивне право взагалі»241. Він 
додає: «Право як таке лише через те, що воно 
стає законом, набуває не тільки форму загаль-
ності, але й свою істинну визначеність»242.  

Гегель розкриває плюралізм свого право-
розуміння. У нього «право виступає регулято-
ром взаємовідносин у громадянському суспіль-
стві. Поняття «право» використовується у та-
ких основних значеннях: право як свобода (ідея 
права); право як визначений ступінь та форма 
свободи (особливе право); право як закон (по-
зитивне право)»243. Як відзначає А. Пашков, 
«щоб право стало значимим як всезагальне, ви-
никає необхідність у публічності влади, а саме 
— у судочинстві. Реалізація права як закону 
через правосуддя необхідна умова для поліції, у 
обмеженій, але конкретній тотальності корпо-
рації»244. 

У Гегеля право здійснюється в правосуд-
ді, зокрема і в формі закону. Він пише: «Право, 
вступаючи спочатку в існування у формі буття 
закону, вступає також за змістом як застосу-
вання в стосунках до матеріалу взаємин, які в 
громадянському суспільстві виокремлюються й 
заплутуються до нескінченності, й видів влас-
ності й угод, а далі моральних взаємин, які ґру-
нтуються на вдачі, любові й довірі, однак тіль-
ки їх, якщо вони містять бік абстрактного права 
(§ 159); моральний бік і моральні заповіді, як ті, 
що стосуються волі з її власною суб'єктивністю 
і особливістю, не можуть бути предметом пози-
тивного законодавства. Подальший матеріал 
поставляють права й обов'язки, що випливають 
із самого здійснення правосуддя, з держави то-
що»245. 

                                                           
240 Див.: Баев В. Г. Генезис и развитие германского консти-
туционализма в начале Х1Х-первой трети ХХ вв.: Авторефе-
рат дис… док. юрид. наук: 12.00.01 / Академия экономичес-
кой безопасности МВД России. — М., 2008. Див. також: Баев 
В. Г. «Идея государства» Канта и Гегеля: философские уче-
ния и государственная практика в Германии начала XIX века 
// Право и политика. — 2005. — № 7. — С. 15-22.  
241 Основи. — С. 185. 
242 Основи. — С. 185. 
243 Філософія права / Кост. — 139 с.  
244 Пашков А.С. Вчення про громадянське суспільство в фі-
лософії права Гегеля: автореф. дис... канд. філософ. наук: 
09.00.05 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2007. — 19 
с.  
245 Основи. — С. 187–188. 

За Гегелем, «право, яке увійшло в існу-
вання в формі закону, існує для себе, про-
тистоїть особливій волі й думці права і має зро-
бити себе чинним як загальне. Це пізнання й 
здійснення права в особливому випадку, без 
суб'єктивного сприйняття особливого інтересу, 
покладається на суспільну силу, суд»246.  

Філософ вживає терміни «право» (Recht) і 
«закон» (Gesetz). Як відзначає перекладач 
праць Гегеля з німецької на англійську М. Го-
ффгаймер: «Термін «право» (law) перекладає 
два окремих німецьких слів: Gesetz і Recht. 
Recht, особливо в множині, також є терміном 
для позначення юридичного «права» в сенсі 
суб’єктивного права (entitlement). Для Гегеля, 
Recht позначає особливий рівень соціального 
буття, якому притаманне існування юридичних 
установ. Його «Філософія права» (1821) охопи-
ла не лише юридичні установи, але й сім’ю та 
державу. Аби наголосити на особливому розу-
мінні Гегелем суспільства, заснованого на пра-
ві, й для того, щоб відрізняти цей термін від 
Gesetz, більшість перекладачів перекладають 
Recht, як «право». Таке оформлення нового те-
рміну для використання праць Гегеля, можли-
во, є бажаним для цілей філософського опра-
цювання, але воно приховує нормальний пра-
вовий сенс німецької мови, як рідної. На відмі-
ну від Recht, Gesetz позначає закон у більш за-
гальному сенсі, в якому термін вживається в 
англійській, як і німецькій мовах, щодо приро-
дних і соціальних явищ. Але Gesetz також має 
специфічне значення права (law) в сенсі пози-
тивного права або закону (statute)»247. 

Оглядачі, визначаючи праворозуміння 
Гегеля, вважають його прихильником різних 
шкіл: природного права, правового позитивіз-
му, історичної школи, попередником марксист-
ської теорії права чи критичної теорії постмо-
дерну або ж навіть трансцендентальної ідеаліс-
тичної правової теорії248.  

Водночас, в одній з інтерпретацій Гегеля 
його праворозуміння можна віднести до того, 
що називають «правовим інтерпретивізмом 
(legal interpretivism)». Як відзначає Т. Брукс, 
«правовий інтерпретивізм дотримується думки, 
що нормативний зміст права є концептуально 
відмінним від права, й тому може розглядатися 
в «позаправовому» сенсі. Цей нормативний 
зміст розвивається в праві й спрямовує саму 
трансформацію права в справедливість. Суспі-
льство встановлює закони як визначення спра-
ведливості: тому, всі закони (all laws) внутрі-
шньо вважаються нормативними. Поступ у роз-
витку права забезпечується через поліпшення 
співвідношення між нашим позитивним правом 
і нашим розумінням (концепцією) справедли-
вості. Цей процес відбувається через іманент-
ний розвиток нормативного змісту права. 

                                                           
246 Основи. — С. 193. 
247 Hegel G. W. F. Two Hegel Texts On Law / translated by 
Michael H. Hoffheimer // University of Toledo Law Review. — 
1993. — № 24. — P. 933–942. 
248 Brooks Th. Between Natural Law and Legal Positivism: 
Dworkin and Hegel on Legal Theory // Georgia State University 
Law Review. — 2007. — № 23. — P. 515. (Автор посилається 
на дослідників, які відносять Гегеля до певного напряму. Він 
також відносить Гегеля до правової школи, яку називає «ін-
терпретивізм» (interpretivism), до якої відносить і Р. Дворкі-
на.  
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Для інтепретивіста весь задум розвитку 
права є завданням виявлення невиразних про-
міжків у нашому позитивному праві (laws). Та-
ким чином, право є невидимою павутиною і 
має потребу ще більшого впорядкування, ко-
дифікації. Виявляючи ці проміжки, ми розвива-
ємо загальне уявлення суспільства про справе-
дливість, залишаючи захищені проміжки для 
індивідуальних прав. Тому право є по суті пуб-
лічним і походить від людей. Державні устано-
ви відіграють інструментальну роль тим, що 
уможливлюють вираження для суспільства за-
гального поняття справедливості. Цей факт не 
уповноважує демократично вибрані законодав-
чі органи на найбільший вплив на право як на 
результат. Інтерпретивісти стверджують, що 
судді відіграються особливо важливу роль тією 
мірою, якою вони вирішують справи на користь 
громадської (сommunal) справедливості радше 
ніж особистого переконання. Окрім того, ця 
теорія не є прогнозованою (predictive). Нато-
мість, її прихильники вважають поступ права 
таким, що містить раціональні структури, які 
виправдано обмежують його подальший розви-
ток».249  

Водночас, за Гегелем, «крім застосування 
до особливого буття закону права, воно вклю-
чає в себе можливість застосування до окре-
мого випадку»250. В цьому зв’язку філософ 
роз’яснює: «У справі судочинства як застосу-
вання закону до окремого випадку розрізняєть-
ся два боки, по-перше — пізнання властивості 
випадку за його безпосередньою окремістю, чи 
наявний договір тощо, або здійснена порушую-
ча дія і хто її вчинив, а в кримінальному праві 
рефлексія як визначення дії за її суттєвим, 
злочинним характером, по-друге — підведення 
випадку під закон відновлення права, під чим у 
кримінальній справі мається на увазі покаран-
ня. Рішення про ці обидва різні боки — це різні 
функції»251. 

Гегель мав на увазі діяльність суду щодо 
встановлення обставин (фактів), що мають зна-
чення для справи, а також діяльність щодо за-
стосування права стосовно зазначених обста-
вин. При цьому йдеться не про механістичне 
застосування закону, а про «відновлення пра-
ва», як наслідок такого застосування. 

Види і роль суду і суддів як «органу за-
кону». Окремо слід розглянути роль суду і суд-
ді, а також членів громадянського суспільства в 
судочинстві.  

Арбітраж чи мировий суд Гегель називає 
«простим судом». Він звертає увагу на 
обов’язок звертатися до такого суду до того, як 
«проходити через значний формалізм»252. Мис-

                                                           
249 Brooks Th. Between Natural Law and Legal Positivism: 
Dworkin and Hegel on Legal Theory // Georgia State University 
Law Review. — 2007. — № 23. — P. 560. 
250 Основи. — С. 188. 
251 Основи. — С. 196.  
252 Прикметно, для порівняння, що формалізм й у радянський 
час вважався «явищем чужим» радянській дійсності, «несу-
місним із принципами радянської законності» Що стосується 
юстиції експлуататорського суспільства, то чудово виразив її 
формальну сутність великих руський сатирик М. Є. Салти-
ков-Щедрін. Він вклав у вуста героя своїх «Губернських 
нарисів» такі слова: «Я не сходжу до своєї совісті, я не ра-
джуся з моїми особистими переконаннями; я дивлюся на те 
тільки, чи дотримані всі формальності, і в цьому відношенні 
суворий до педантизму… Яка мені справа до того, вчинено 
злочин у дійсності чи ні!». Ось це і є формалізм: судді-

литель зазначає: «Поки сторони мають право 
проходити через такий значний формалізм, як 
їхнє право, то, оскільки його так само можна 
зробити лихом, і навіть інструментом неспра-
ведливості, їм заради суду, щоб сторони й саме 
право як суттєву річ, про яку йдеться, взяти під 
захист від судочинства і його зловживання, слід 
поставити в обов’язок звернутися до простого 
суду (арбітражу, мирового суду) і зробити 
спроби помиритися, перш ніж вони підуть до 
того суду»253.  

Розкриваючи особливості ролі судді в 
кримінальному процесі, Гегель звертає увагу на 
різні стадії та роль судді в них: «Переважно 
керівництво всім процесом розслідування, по-
тім правовими діями сторін, як ото вони самі 
стають правом, потім також другим боком ви-
року … — це власна справа судді-юриста, для 
якого як органу закону випадок має бути підго-
товленим для можливості підсумування, тобто 
піднесеним з його видимої емпіричної власти-
вості до визнаного факту й до загальної квалі-
фікації»254. 

І додає: «Немає підстави вважати, що 
один суддя-юрист має встановлювати склад 
злочину, бо це справа кожного загального фор-
мування, а не тільки юридичного: оцінка скла-
ду злочину виходить з емпіричних обставин, із 
свідчень про дію й подібних сприйнять, однак 
потім знову з фактів, з яких можна робити ви-
сновки про дію, і вони робитимуть її ймовір-
ною чи неймовірною. Тут має досягатися пев-
ність, не істина в вищому розумінні, яка стано-
вить щось цілком вічне: тут ця певність — це 
суб’єктивне переконання, сумління, і питання в 
тім, якої форми має набути в суді ця пев-
ність»255.  

Щодо розсуду судді та його меж Гегель 
зазначає: «Те, що при застосуванні законів іс-
нують колізії, де на своєму місці є розум судді, 
більш аніж необхідно, бо в іншому випадку са-
ме виконання мало б щось занадто машинопо-
дібне. Якщо дійти до того, щоб усувати колізію 
тим, що багато що віддавати на розсуд судді, то 
такий вихід набагато гірший, бо колізія також 
належить до думки, мислячої свідомості та її 
діалектики, однак просте рішення суддею було 
б сваволею. Згадують, звичайно, про право зви-
чаю, що воно живе, однак ця життєвість, тобто 
ідентичність визначення з суб'єктом, ще не фо-
рмує суті справи; право має усвідомлюватись у 
процесі обдумування, воно має бути системою 
в самому собі, і тільки як таке воно може бути 
чинним у освічених націй. Якщо в новітній час 
народам відмовлено в професії законодавства, 
то це не просто образа, але й нісенітниця, що за 
нескінченної кількості наявних законів навіть 
                                                                                           
чиновнику зовсім не важливо встановити істину, правильно 
вирішити справу по суті – лише були б збережені формаль-
ності. У радянській юриспруденції, які й усьому нашому гро-
мадському житті, формалізм розглядається як велике зло. 
Доречно згадати гнівні слова В. І. Леніна про те, коли рі-
шення правильне, а по суті знущання. Тому з такою ж рішу-
чістю, яка проявляється у боротьбі за збереження законних 
форм, в радянській юриспруденції викорінюється формалізм. 
Формалізм – це явище чуже радянській дійсності, несумісне з 
принципами радянської законності (Гальперин И. Строг за-
кон, но закон // Суд та дело. — М. : Издательство «Правда», 
1974. — С. 47). 
253 Основи. — С. 195.  
254 Основи. — С. 197. 
255 Основи. — С. 197.  
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стосовно окремих не припускається можливість 
звести їх у послідовну систему, тим часом як 
саме систематизування, тобто піднесення до 
загального,— це нескінченна потреба ча-
су…»256. 

Окремо Гегель зупиняється на правах і 
обов’язках людини в суді, зокрема обов’язку 
виступати в суді, добиватися своїх прав, знаю-
чи закон. Гегель зазначає: «Член громадянсько-
го суспільства має право — виступати в суді, а 
також обов’язок — відповідати в суді й отри-
мувати своє спірне право тільки через суд»257. 
Звідси й обов’язок — «знати закони», «бо ін-
акше йому це право нічим не допоможе»258. 

Зрештою, як зазначає Гегель, «здійснен-
ням правосуддя викорінюється порушення прав 
власності й особистості.»259 

Висновки. Наведене в цьому фрагменті 
підсумуємо в таких висновках. Гегель розгля-
дав судочинство і правосуддя в контексті ідеї 
права, поняття права та його здійснення. При 
цьому є підстави для окреслення в Гегеля ідеї 
правосуддя як поняття і його здійснення. Судо-
чинство і правосуддя філософ розглядав як 
окремі явища, пов’язані з діяльністю держави, 
зокрема у зв’язку з формою правління. Порів-
нюючи такі форми правління як олігархія 
(Берн) та монархія (Німеччина), Гегель схиляв-
ся до конституційної монархії, за якої ідеї пуб-
лічності суду, суду присяжних, й зрештою пра-
восуддя, можуть бути краще здійснені. Метою 
правосуддя він вважав не лише захист, але й 
«викорінення» порушень прав власності та лю-
дини. Розглядаючи правосуддя та суди як час-
тину громадянського суспільства, він убачав 
суперечність між ним і державою, вважав, що 
суди повинні відповідати інтересам громадян-
ського суспільства. При цьому він не виключав 
важливості ролі держави в здійсненні правосу-
ддя, але не будь-якої держави, а монархії з кон-
ституційною формою правління. Подальші до-
слідження ідеї правосуддя в працях Гегеля мо-
жуть стосуватися ролі суду та змісту здійснен-
ня правосуддя в державі в розумінні Гегеля, 
конкретизації образу судді.  

                                                           
256 Основи. — С. 186–187. 
257 Основи. — С. 194.  
258 Основи. — С. 194 (Додаток § 221).  
259 Основи. — С. 199. 
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2.2. Соціальне здійснення ідеї правосуддя (соціологія права Є. Ерліха) 

 
Вступні зауваги. Життя260 і науковий до-

робок261 Євгена Ерліха відображено в німець-
комовних дослідженнях професора М. Ребінде-
ра, працях радянського періоду В. П. Марчука 
та сучасних працях низки інших авторів.  

Проте наукова спадщина Ерліха залиша-
ється (принаймні, для українського правознавс-
тва) маловідомою чи невідкритою або ж потре-
бує перегляду. В цьому зв’язку доречно дослі-
дити її в стосунку судової тематики.  

Засади поглядів Є. Ерліха: соціоцент-
ричність, емпіричність й історичність, кон-
серватизм. Погляди Ерліха зумовлені кількома 
вихідними засадами. З-поміж них, виокремимо, 
по-перше, соціоцентричність — визнання соці-
уму «центром розвитку права». По-друге, емпі-
                                                           
260 Відзначимо, що Євген Ерліх народився в 1862 році в Чер-
нівцях у сім’ї адвоката. Провчившись два роки на юридично-
му факультеті Львівського університету, продовжує навчан-
ня у Віденському. У 23 роки здобуває ступінь «доктора 
прав» (промоція). Залишившись у Відні, почасти займається 
адвокатською практикою, але переважно — вивченням су-
часного загального й давньоримського права. У 1894 році 
видає габілітаційну працю «Мовчазне волевиявлення», від-
так ставши приват-доцентом зі спеціальності «римське пра-
во». З 1896 р. працює позаштатним професором, а з 1900 р. 
– штатним професором Чернівецького університету. З 1901 
р. – декан юридичного факультету, а в 1906-1907 рр. – рек-
тор університету й за посадою – депутат місцевого парла-
менту. У 1909 році Ерліх засновує згодом широко відомий 
науково-навчальний семінар (форма практичних занять, 
щоправда, для випускників, а не студентів) з «живого пра-
ва». Семінар займався дослідженнями звичаєвого права 
Буковини. Після першої світової війни повертається до Чер-
нівців, де в 1921 році створено кафедру філософії права та 
соціології. Помер Ерліх у Відні 2 травня 1922 р., де й похо-
ваний. Дет.: Бігун В. С. Євген Ерліх: життя і правознавча 
спадщина (актуальний наукознавчий нарис) // Проблеми 
філософії права. — 2005. — Том ІІІ. — С. 105–126. 
261 Основні праці Є. Ерліха було тематично зумовлено його 
життєвим середовищем. Як відзначав Роско Паунд, який дав 
високу оцінку доробку вченого, саме життя підказало Ерліху 
що досліджувати. Він відзначав, що «Ерліх мав винятково 
сприятливе дослідницьке середовище й цим уміло скориста-
вся» (Pound Roscoe. An Appreciation of Eugen Ehrlich // 
Harvard Law Review. — 1922/23. — № 36. — P. 130–131). Не 
випадково, очевидно, ним обрано й тему джерел права, їх 
застосування. Спостерігаючи за життям багатонаціональної 
Буковини та Галичини, у яких етнічні групи прагнули збе-
регти культурну ідентичність, Ерліх помітив, що не всі норми 
чинного законодавства застосовуються або виконуються; 
існує чимало відносин, які взагалі не врегульовані законо-
давством, зате діють і часом застосовуються судами інші но-
рми, вироблені у процесі співжиття – «живе право», як його 
згодом назвав Ерліх. Яким є це «право», як судді знаходять 
його? «Цим питанням, – писав Ерліх в автобіографії, – я 
займаюся ще починаючи з опублікованих мною 1888 р. ста-
тей про прогалини в праві, а згодом доповідей про вільне 
правознаходження й вільне правознавство, однак й біль-
шість інших праць тією чи іншою мірою пов’язані з цією те-
матикою» (Aus den letzten Jahren im Leben und Schaffen von 
Eugen Ehrlich // Jus humanum. Grundlagen des Rechts und 
Strafrecht. Festschrift für Ernst-Joachim Lampe zum 70. Ge-
burtstag. — Berlin, 2003. — S. 201).  
Друкована наукова спадщина Ерліха – більше 70 праць. 
Серед основних монографій відзначимо «Основи соціології 
права» (1913), «Юридична логіка» (1917, 1918 – окремою 
книгою), які неодноразово перевидавалися, перекладалися 
іноземними мовами. Слід відзначити й такі праці, як «Про 
прогалини в праві» (1888), «Вільне правознаходження та 
вільне правознавство» (1903), «Соціологія і юриспруденція» 
(1906), «Про живе право» (1911), «Соціологія права» 
(1922)*. Вчений не завершив працю «Теорія суддівського 
правознаходження» (частково її опублікувавши 1917 р.). 
Ерліх видав і низку праць, присвячених іншим правознав-
чим, соціально-культурним, політичним питанням (напри-
клад, «До питання про навчання жінок» (1895), «Міжнарод-
не приватне право» (1906), «Завдання соціальної політики 
на австрійському сході» (1916, 4-е вид.), «Національні про-
блеми Австрії» (1917), «Бісмарк та світова війна» (1920)). 
Повне зібрання праць Ерліха могло б скласти кілька томів. 
Посмертно опубліковано дві збірки його праць: «Право і 
життя» (1967), «Закон і живе право» (1986) – обидві за 
редакцією М. Ребіндера. Чимало праць Ерліха перекладено 
англійською (зокрема науковою подією став переклад 1936 
р. «Основ соціології права» – Паунд назвав її «однією з ви-
датних книг покоління» (Pound Roscoe. Jurisprudence. — 
1959. — Vol. I. — P. 335), низку японською. Часописом 
«Проблеми філософії права» у 2005 році, за даними автора, 
вперше після 1911 р., публікується переклад низки праць 
Ерліха українською мовою.  

ричність (зокрема емпіричність його дослі-
джень) та історичність (знання історії права, 
закономірностей його еволюції) як засади об-
ґрунтування висновків, зокрема соціальності 
права. По-третє, консервативність світогляду 
самого Ерліха — орієнтованість на збереження 
традицій, усталеностей, вироблених суспільст-
вом, відображене у поміркованості його думок.  

Спостерігаючи за життям поліетнічної 
Буковини, Ерліх помітив, що «поряд прожива-
ють чимало національностей: русини, румуни, 
німці, євреї, росіяни, словаки, мадяри, цигани. 
Юрист старого ґатунку скаже напевно, що всі 
вони мають лише одне й те ж цілком однакове 
право, що діє в усій Австрії. Однак уже навіть 
поверховий погляд на речі переконав би його, 
що кожен з тих народів притримується в усіх 
своїх правничих відносинах щоденного життя 
цілком відмінних правових засад. Давній прин-
цип особовості в праві насправді продовжує 
жити, тільки на папері він заступлений прин-
ципом територіальності»262. 

Звідси й різниця між дотриманням норм 
законів і норм, за якими живуть різні етнічні 
групи. Закони лише частково, й далеко непов-
но, відображали життя суспільства, їх норми 
містили численні прогалини; або ж, містячи 
чіткі приписи, залишалися «мертвими», бо в 
суспільстві діяли інші норми. «На Буковині, — 
писав Ерліх у праці «Соціологія і юриспруден-
ція», — діє австрійський цивільний кодекс, чу-
жий закон, сімейне право якого виникло на ос-
нові зовсім іншої організації сім’ ї»263. 

Отож, щоб зрозуміти, яке право дійсно є 
чинним, вважав Ерліх, слід «відшукати живе 
право». Це означає дослідити середовище ви-
никнення й дії права як емпіричної реальності. 
Джерелом пізнання права відтак повинні стати 
не закони, юридична догматика, юридична лі-
тература, а безпосереднє спостереження життя, 
вчинків, вивчення звичаїв, документів, які ві-
дображають здійснення «права». Ерліх пропо-
нував використовувати індуктивну методоло-
гію, застосовуючи методи емпіричних соціоло-
гічних досліджень (анкетування, опитування, 
збирання й аналіз документів (наприклад, дого-
ворів) тощо). 

Правознавець закликає інших і сам до-
сліджує дійсно практиковане в суспільстві 
«право». Він звертається до своїх колег в інших 
краях «якнайскоріше приступити до зібрання 
тих усіх звичаїв і правових норм, які живуть у 
народі без огляду на зобов’язуючі закони. Як-
що це не наступить зараз, то є небезпека, що 
найкраща скарбниця народного права пропаде 
без сліду, бо воно й так раз у раз поступається 
мертвій букві закону»264. 

Обґрунтування висновків вченого за до-
помогою глибокого знання історії права, право-
                                                           
262 Ерлїх Евген. Про живуче право // Правничий вісник. — 
1911. — № 3–4. — С. 2. (Німецькою мовою: Die Erforschung 
des lebendes Rechts, Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich. — 1911. 
— 35, l. — S. 129-147). Див. також адаптований передрук 
українською мовою: Про живе право // Проблеми філософії 
права. — 2005. — Т. ІІІ. — № 1. 
263 Ehrlich Eugen. Soziologie und Jurisprudenz. — Aalen: 
Scientia Verlag, 1973. — S. 7. 
264 Ерлїх Евген. Про живуче право // Правничий вісник. — 
1911. — № 3–4. — С. 5. 
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вої думки, аналізу тогочасних тенденцій дер-
жавницького правотворення зумовило й вищий, 
теоретико-філософський їх рівень, більш об-
ґрунтоване соціологічне розуміння права, дер-
жави й суспільства.  

Соціологічне праворозуміння, державо-
розуміння і суспільстворозуміння Ерліха. Со-
ціоцентричність думки Ерліха зумовлювала і 
його розуміння права, держави і суспільства. 
Ерліхівське праворозуміння не обмежувалося 
розумінням права як закону — законоправа (за-
конницького, законного права) (das 
Gesetzesrecht). Як свідчать його дослідження, 
вчений розрізняв три типи права: соціальне 
право (das gesellschaftliche Recht), право юрис-
тів (das Juristenrecht), державне право (das 
staatliche Recht). 

Соціальне право — це діючі норми, пра-
вила поведінки людських спільнот, їхній «вну-
трішній порядок». На думку Ерліха, суспільст-
во складається зі спільнот, організованих від-
повідно до обов’язкових для їхніх учасників 
правил поведінки. Тому соціальне право — це 
певне організаційне право, яке становить знач-
ну частину права. Ним охоплені норми різно-
манітних людських стосунків, які існують у 
таких формах співжиття, як сім’я, підприємст-
во, громада тощо. Відтак поняття соціального 
права в Ерліха є надзвичайно широким (певною 
мірою, подібне до антропологічного поняття 
права Л. Поспішила, який у своїх завершальних 
працях визнавав можливість існування «права» 
в будь-якій людській групі, наприклад, сім’ ї265). 
Характеристикою права Ерліх вважає і «загаль-
не усвідомлення», фундаментальне значення 
необхідності певної норми, соціального харак-
теру примусу права. Доведення такої необхід-
ності (факт усвідомлення) правової норми, що 
отримало назву «теорія визнання», порівняно з 
відмінними теоріями примусу — одна з найіс-
тотніших заслуг Ерліха. 

Право юристів — це сукупність норм-
рішень (Entscheidungsnormen), тобто правових 
положень, відповідно до яких суди вирішують 
правові спори. Останні виникають, вважав Ер-
ліх, через недосконалість, неповноту «організа-
ційного права», його нездатність розв’язати 
виражені суперечливими інтересами конфлікти, 
врегулювати нові ситуації. Норми-рішення 
впливають і на «внутрішній порядок» суспільс-
тва. Вони, на відміну від «організаційного пра-
ва», спрямованого на «мирне впорядкування», 
зорієнтовані на вирішення спорів. Й оскільки 
останнє є завданням юристів, і передусім суд-
дів, а ті «творять» його, це право Ерліх назвав 
«правом юристів». Воно фіксується в письмо-
вих правових положеннях, узагальнених перед-
усім у відомих нам «таблицях», «правдах», і, 
нарешті, кодексах (хоча останні відображають 
не лише правові положення). Право юристів і 
стало, передусім, основою законоправа. Фор-
мування правових положень — теж результат 
соціального процесу, зміст якого залежить від 
суспільства, а форма — від юристів. 

Державне право — це всі правові припи-
си, які, як уважав Ерліх, створені «лише держа-
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вою» і »без якої вони не могли б існувати». На 
відміну від, здавалося б, синонімічного поняття 
законоправа, яким позначається санкціоноване 
«народне право» чи право юристів, державне 
право в цьому розумінні — це, перш за все, ор-
ганізаційні приписи військових, поліцейських і 
податкових законів, а також «норми втручан-
ня» (Eingriffsnormen). Останні, за Ерліхом, — 
норми, за допомогою яких держава запрова-
джує зміни в соціальні структури. Визнаючи 
зростання об’єму державного права в свою 
епоху (це властиво й сучасній епосі), Ерліх ра-
зом із тим помірковано оцінював значення 
держави в еволюції права.  

За Ерліхом, держава, — це орган сприян-
ня суспільству, вона сприяє, зокрема, здійснен-
ню заснованого в ньому права. Це розуміння 
віддзеркалює усвідомлення вченим ролі держа-
вного права і держави. На перше місце в систе-
мі «держава — суспільство» він ставить суспі-
льство, про що свідчить і його відомий вислів: 
«Центр ваги розвитку права в наш час, як і в усі 
інші часи, є не в законодавстві, не 
в юриспруденції чи судочинстві, а в самому 
суспільстві»266. 

Прикметно, що в тексті самої праці «Ос-
нови соціології права», яка теж містить подібне 
висловлювання, замість терміна «законодавст-
во», Ерліх уживає слово «державна діяльність» 
(Staatstätigkeit)267. 

Концепція «живого права», протистави-
вши його праву «формальному», розширює 
праворозуміння, включаючи в нього й «право-
ві» норми «дійсності», не тільки «правових тек-
стів». Разом із тим, Ерліх не дає чітких критері-
їв розмежування права й інших соціальних 
норм (детальніше див. про це в частині, де 
йдеться про критику його поглядів). Загалом 
же, не відкидаючи офіційного державного пра-
ва (що йому часом приписують), учений, по 
суті, розширює базу праворозуміння, сприяє 
глибшому дослідженню його джерел.  

Соціологія права як емпіричне право-
знавство. Ерліх критикує тодішню позитивіст-
ську юриспруденцію, оскільки вважає, що ви-
вчення правознавством лише державного пра-
ва, законодавства, є недостатнім для осягнення 
природи й дійсності права. «Державно-
правове» правознавство, вважає він, це не нау-
ка, натомість, а вид техніки, ремісництво, шту-
чне мистецтво, зайняте виданням законів, їх 
коментуванням. Правознавству слід спрямува-
ти свої зусилля на вдосконалення правової дій-
сності, практики. Рушійною силою цього має 
стати соціологія права як основа правознавства.  

Ерліх дотримувався традиційних погля-
дів на юриспруденцію, як на теоретичне вчення 
про право (правознавство) і практичне вчення 
про право (практична юриспруденція). Право 
— феномен соціальний, й відтак, за Ерліхом, 
кожен тип юриспруденції є частиною суспільс-
твознавства. Разом із тим, правознавство — 
частина теоретичного суспільствознавства, со-
ціології. Соціологія ж права — це наукове 
вчення про право. До того ж, соціології права є 
як методологічною, так і емпіричною дисцип-
ліною. Емпіричні дослідження права, вважав 
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учений, мають проводити університетські ка-
федри соціології (права) та економіки.  

Зважаючи на незалежну, критичну, спо-
глядальну роль, яка відводилася Ерліхом юрис-
там у царині права, його ідеї, поряд з ідеями 
інших представників школи «вільного права», 
хоч і мали певне поширення, проте не були по-
вністю прийняті континентальною європейсь-
кою традицією права, орієнтованою на сувору 
ієрархію джерел права, пріоритет законодавст-
ва як основи винесення судових рішень. З бі-
льшим ентузіазмом вони були сприйняті в 
США, зокрема авторитетним представником 
соціологічної юриспруденції Паундом. Це по-
яснюється і особливостями правової системи 
США, в якій більш істотна роль відводилася 
прецедентному праву, суддям загалом, «праву в 
дії», аніж «праву в книгах». 

Соціологічна юриспруденція стала дослі-
дницьким напрямком правознавства, який вра-
ховує також знання неправових напрямків до-
слідження, передусім, соціальної теорії. Ця 
юриспруденція наголошує на потребі юристів у 
спеціальному соціологічному знанні — це по-
ложення сьогодні стало майже загальновизна-
ним, знайшло подальший розвиток у сучасних 
правових системах268. Сто років тому таке було 
немислимо, й часто сприймалося упереджено.  

Соціологічний підхід до права як мето-
да. Соціологія права, соціологічна юриспруде-
нція конкретизували основи соціологічного 
підходу до права. Як відзначає С. І. Максимов, і 
це безпосередньо стосується й підходу 
Є. Ерліха, «соціологічний підхід до права почи-
нався з емпіричного знання, яке не обмежу-
валося простим описом і систематизацією істо-
рично встановлених форм права, а прагнуло 
осягнути їхні соціальні функції. Співвід-
ношення юридичної догматики і соціологічного 
підходу — це співвідношення вивчення струк-
тури і функції права.  

Пізнання функцій права досягається шля-
хом з’ясування зв’язку юридичних інститутів з 
реальним життям суспільства, з його потреба-
ми. Результатом такого вивчення є погляд на 
право як на історично вироблений продукт со-
ціального життя. За штучними установленнями 
соціолог відкриває певну соціальну необхід-
ність. Осягнення ж цієї необхідності приводить 
до розуміння, з його точки зору, істинної реа-
льності права, яка є нічим іншим, як реальністю 
соціального життя. ... Тепер уже йде мова не 
про вивчення умовних установлень у межах іс-
торичного правопорядку, а про пізнання самих 
фактичних основ права. ... Особливістю соціо-
логічного підходу є те, що він не розриває пра-
во і життя, а навпаки, підкреслює зв’язок права 
з життям, із соціальним буттям»269. 

Соціологічне дослідження права, проте, 
вимагало відмінної від існуючої на той час ме-
тодології права. На зміну суто умоглядній 
юриспруденції мала прийти нова юридична ло-
гіка, яка не була б чистою логікою. Як відзна-
чає професор Чернівецького університету А. А. 
Козловський, «здається склалася парадоксальна 
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ситуація: автор «Юридичної логіки» виступає 
проти логіки. Насправді ж парадокс тут тільки 
уявний. Є. Ерліх виступав проти абсолютизації 
юридичними позитивістами використання в 
праві саме формальної логіки, але доводив не-
обхідність застосування логіки вищого поряд-
ку, яка враховувала б усю суперечливу динамі-
ку соціально-правових процесів у суспільстві, 
тобто стверджував важливість переходу юри-
дичної практики на рівень застосування діалек-
тичної логіки права»270. 

Високо оцінюючи значення вказаної пра-
ці в подоланні розриву між «діалектико-
правовими засадами юридичної логіки, форма-
льно-логічними настановами й судовою прак-
тикою», професор Козловський зазначає, що 
Ерліх показує лише обмеженість можливостей 
формальної логіки в юридичній практиці, рад-
ше ніж «переходить з одних крайнощів до ін-
ших, тобто від абсолютизації логіки юридич-
ними позитивістами до логіки негативізму 
представників «живого права», у чому його 
критикував, наприклад, Й. О. Покровський271.  

Уособленням новітньої на той час мето-
дології права став напрям юридичної думки, 
який отримав назву «вільне вчення про право», 
«вільне правознавство», рух «вільного права». 

Рух «вільного права» і Ерліх. Євген Ер-
ліх — один із засновників руху вільного права. 
Вчений вважав себе автором терміна «вільне 
правознаходження», він першим, хто обґрунту-
вав засади вільного правознавства. Про це Ер-
ліх пише в передмові до перевиданої 1903 р. 
праці «Вільне правознаходження і вільне право-
знавство», посилаючись на першу з цієї теми 
працю «Прогалини в праві» (1888). Справа в 
тому, що дещо пізніше (1899) вийшла праця Ф. 
Жені, у якій, як визнавав Ерліх, «говориться 
про те саме, однак на основі нової, французької 
літератури й матеріалів судової практики». Ще 
пізніше, в 1906 р., під псевдонімом була видна 
подібна за тематикою праця іншого представ-
ника руху, Г. Канторовича. М. Ребіндер теж до-
водить першість Ерліха272. Варто зазначити, що 
Ерліх був особисто знайомий з усіма головни-
ми німецькими представниками руху вільного 
права (дослідник А. Фоулкс наводить дані про 
їхню зустріч у гостях у Г. Радбруха 24 липня 
1910 р.).Більше того, Ерліх вважається «духов-
ним главою» руху273. Разом із тим, як відзначає 
німецький соціолог права Т. Райзер, Ерліх «не 
було сприйнято»274.  

Школа вільного права 
(Freirechtsbewegung) — впливовий напрямок 
юридичної думки першої чверті ХХ ст. в Німе-
ччині, Австрії та, певної мірою, Франції 
(Ф. Жені). Стисло, наскільки це тематично 
сприяє розумінню поглядів Ерліха, викладемо 
зміст деяких головних ідеї напрямку, послуго-
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вуючись працями таких дослідників, як 
Д. Лінд, М. Ребіндер, а також представників 
школи Є. Ерліха і Г. Канторовича. 

Напрямок вільного права, подібно до 
правового реалізму275 в США, став критичною 
відповіддю на деякі формалістичні тенденції 
юриспруденції ХІХ ст. Пануюча тоді в Європі 
сувора «позитивістська» юриспруденція, «пан-
дектизм», стали науковою концептуалізацією 
широких кодифікаційних процесів ХІХ ст. Бли-
зькою за характером була «юриспруденція по-
нять» (Begriffsjurisprudenz), яка у формі сукуп-
ності різних правових концепцій, прагнула сис-
темно, але умоглядно, представити право як 
цілісну систему, охоплюючи його розвиток з 
часів Римської імперії до тогочасної Європи. 
Пандектисти вважали нові цивільні кодекси 
всеохоплюючими концептуальними системами 
права, відзначаючи, що судді, вирішуючи спра-
ви, не повинні звертатися до інших джерел, 
окрім як цих кодексів. Право, вважали пандек-
тисти, це замкнена логічна система аксіом і 
умовиводів, з яких випливали, шляхом логічної 
дедукції, — від більш загальних правових норм 
і принципів, — правильні висновки при вирі-
шенні правових питань. Право є визначеним, 
об’єктивним, уніфікованим і передбачуваним, 
тоді як прийняття судових рішень механічним, 
недискреційним процесом276.  

Проте ці позиції було піддано критиці.  
Спочатку німецький професор Оскар Бю-

лов, якого вважають предтечею руху, вказав на 
те, що не все право випливає з абстрактних 
принципів, і що судові рішення не є результа-
том лише формально-логічних дедуктивних 
операцій. Він відзначив і те, що кодекси не міс-
тять деяких необхідних для застосування норм і 
принципів, а ті, що містяться, часом є нечітки-
ми і суперечливими, що змушує суддів корис-
туватися судовим розсудом, й навіть судовим 
правотворенням. Оцінюючи пандектизм, він 
вважав його «перебільшеним культом закону».  

Згодом Є. Ерліх, Е. Фукс, Й. Г. Гмелін, Г. 
Канторович, Ф. Жені поглибили критику. Роз-
глядаючи право як відображення соціальних те-
нденцій та етичних інтересів, вони вказували на 
те, що визначеність права — не результат логі-
чних операцій, а наслідок органічного впоряд-
кування процесу вільного здійснення судової 
влади. Вони вважали, що правосуддя — це ін-
дуктивний процес випрацювання правових 
норм у зростаючій пропорції; подібно до того, 
як формуються доктрини експериментальної 
науки, формується і прецедентне право — шля-
хом застосування права до обставин кожної 
справи. Істотним чинником розвитку прецеден-
тного права, на їхню думку, є особистість судді, 
його стан як вільного та творчого, але 
зв’язаного практикою, диспозитивного, 
суб’єкта277.  

Прикметно є те, що представники цього 
напрямку ратували за вивільнення суддів від 
усіх правил інтерпретації, які зв’язували при-
йняття судових рішень із формальними джере-
                                                           
275 Копоть В. О. Американський правовий реалізм як один із 
напрямів концепції правового реалізму // Часопис Київського 
університету права. — 2005. — № 4. — С. 41–46. 
276 Lind Douglas. Free Law Movement (Freirechts-bewegung) // 
The Philosophy of Law: An Encyclopedia / G. B. Grey (ed.). — 
New York & London: Garland Publishing, 1999. — Volume I. — 
P. 314. 
277 Ibid. — P. 315. 

лами писаного права. Їхня позиція: завдання 
теорії (теорій) юриспруденції — визнати й опи-
сувати природу й межі суддівської свободи, а 
не штучно обмежувати суддівську практику. 
Відповідно вони наголошували на трьох аспек-
тах судочинства: по-перше, судочинство — це 
засадничо вільна й творча діяльність з істотним 
обсягом дискреційного правотворення; по-
друге, писане право всіх видів (кодекси, закони, 
прецеденти) є природно неповним, а тому не-
спроможним відповісти на всі правові питання; 
по-третє, всі правила правової інтерпретації, 
зокрема ті, що спрямовані на обмеження суд-
дівської свободи, пов’язані з неочевидними 
ціннісними судженнями і позаправовими прин-
ципами. Ці положення, зазначає Д. Лінд, поді-
ляли усі представники «вільного правознавст-
ва», проте, їхні погляди істотно різнилися278. 

Цікавими у цьому зв’язку є погляди Кан-
торовича. У передмові до посмертного видання 
його праці «Визначення права» А. Ґудхарт від-
значає непересічну роль вченого у розвитку 
вільного вчення про право, особливості його 
поглядів. Канторович, вважає англійський пра-
вознавець, у праці «Боротьба щодо правової 
науки» (1906) «виклав чіткіше, ніж раніше, но-
ву й доволі дискусійну доктрину школи вільно-
го права. Слова «вільне право» породили чима-
ло непорозумінь, які супроводжували Канторо-
вича все життя»279.  

Після вимушеної еміграції з Німеччини 
в 1933 році, Канторович опублікував у Yale 
Law Journal статтю «Трохи раціоналізму про 
реалізм» (1934), яка обмежила значення школи 
американського правового реалізму. Ось як 
критично, описує Канторович вчення про віль-
не право: «Доктрина вільного права вчить (як-
що стисло узагальнювати складну систему): 
традиційні джерела права, «формальне» право, 
закони і прецеденти, містять прогалини, які за-
повнюються правом у випадку судового рішен-
ня, і це право повинна мати загальний характер, 
якщо йдеться про дотримання принципу рівно-
сті перед законом; тому цей «заповнюючий» 
матеріал має складатися з норм, правових норм. 
Це право «вільне» в тому розумінні, що воно не 
є формальним правом: його не було формалізо-
вано, воно поки що перебуває в перехідному 
стані, подібно до законопроектів, політичних 
принципів, торгових звичаїв, невисловлених 
переконань, емоційних преференцій. Багато 
з них сформульовано спеціально для вирішення 
судами конкретних правових справ, керуючись 
судовим розсудом, актами волі, що надає їм 
характеру ціннісних суджень, а відтак робить 
судовим правом. Їхня чинність є меншою за 
чинність формального права й часом ніякою, 
але їхнє практичне значення часто є навіть бі-
льшим, бо існує менша ймовірність наявності 
правових суперечок при чіткому й всебічному 
формальному праві. Цей «вільно-правова» теза 
перебільшена тими реалістами, які вчать, що 
право складається винятково із судових рішень, 
а відтак із фактів»280. 

Ґудхарт зауважує, що революційний для 
європейського континенту погляд (на роль суд-
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дів та їхню діяльність), де основа права — це 
теоретично довершені кодекси, є загальновідо-
мим і загальноприйнятим серед правників зага-
льного права. Їм добре відомо, що закони й 
прецеденти не охоплюють усіх ситуацій, які 
вирішуються судами, й тому, коли виникає 
«нова» справа, суддя має сформулювати відпо-
відне правило для вирішення справи. Ґудхарт 
додає, що сьогодні такі справи трапляються 
частіше, ніж в ХІХ ст.281, а відтак залишається 
інтерес до ідей, висловлених у вченні про віль-
не право. 

Отож бачимо, що поява й розвиток вчен-
ня про вільне право були зумовлені середо-
вищем, історичними умовами, а також особли-
востями тієї правової системи, якої воно стосу-
валося. 

Зупинимося детальніше на поглядах Ер-
ліха. Критикуючи пандектизм, він називав його 
«правовим техніцизмом». Разом із тим, він не 
надавав надмірно важливого значення «внут-
рішньому почуттю справедливості судді», як це 
робили Фукс і Гмелін. Ерліх не заперечував 
впливу законодавства як джерела права на дія-
льність судді, проте виокремлював три істотні 
чинники впливу на прийняття судових рішень, 
здійснення правосуддя. 

Перший чинник — ціннісні судження у 
судовій інтерпретації. Ерліх указує на наявність 
нормативного припущення про необхідність 
«правильного» рішення. Тому він не погоджу-
ється з «техніцистами», які заперечували цей 
чинник у судочинстві.  

Другий чинник — соціально-історичний 
контекст справи. Кожна справа повинна роз-
глядатися зважаючи на її історико-соціальний 
контекст. Для суддів обставини кожної справи 
— це «коефіцієнти соціальних тенденцій», і 
судді відтак повинні покладатися, принаймні 
частково, на домінуючі на час ухвалення рі-
шення тенденції чи соціальні умови. Ерліх вва-
жав, що відкрите визнання цього соціально-
історичного аспекту права уможливило б розу-
міння суддями відсутності в часі й просторі аб-
солютних правових норм, звільнило б їх від 
«важких кайданів» техніцизму. 

Третій чинник — «особистість судді». 
Ерліх убачав у ньому істотний чинник будь-
якого, й зокрема, вільного правосуддя. Воля, 
свобода судді, за Ерліхом, — це не 
суб’єктивний інтуїтивізм Фукса чи Гмеліна, а 
консервативна свобода відповідального відно-
шення до правового розвитку, турбота судді 
про належність своєї особистості. Така «особи-
стість» всебічно розглядає всі чинники, писане 
право, історико-соціальний контекст, убачає в 
правових нормах «живу енергію». На цьому 
аспекті варто зупинитися детальніше.  

Особистість судді як гарантія правосу-
ддя. Нині в Україні часто зазначається: однією 
з гарантій здійснення правосуддя (незалежності 
суддів) є фінансування судів, його «особливий 
порядок», «стале забезпечення», що є частиною 
«механізму захищеності судової влади»282. Ра-

                                                           
281 Ibid. — P. xvii. 
282 Закон України «Про судоустрій України» [зі змінами і до-
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Суду України № 6-рп/99 від 24 червня 1999 року (справа 
про фінансування судів); Рішення Конституційного Суду 

зом із тим, чи не можна говорити і про «особи-
стість» судді, як гарантію правосуддя? 

Саме «особистість» судді, вважає Ерліх, 
вирішує, чи дотримуватися «букві закону». 
Зразковість здійснення правосуддя — результат 
«особистості», сформованої й зумовленої по-
чуттям справедливості, ґрунтованому на тому, 
що Ерліх називає «принципами правової тра-
диції». Недосконалість «особистості» — ймові-
рність зловживань. Завадити останньому може 
«суддівська традиція», «культура судового пра-
воутворення». Саме це, як відзначає українсь-
кий дослідник англійської системи прецедент-
ного права Б. В. Малишев, поряд з організацій-
ними чинниками (автономність судової влади, 
прозорість процесу, його особливості тощо), 
запобігає в Англії зловживанням з боку суд-
дів283.  

Вважаючи, що «немає жодної іншої га-
рантії правосуддя, окрім особистості судді», 
Ерліх зазначає, що лише наділивши суддю сво-
бодою можна очікувати від нього відповідаль-
ності за «несправедливість», сваволю його рі-
шень. На відміну від техніцизму, школа вільно-
го права не ратує за звільнення судді від відпо-
відальності за рішення, апелюючи до «прави-
льності» передбачених правовими нормами 
правових фікцій чи «простого» здійснення на-
мірів законодавця. Суддя, на думку Ерліха, по-
винен нести відповідальність за власні рішення, 
які вможливлені його свободою. В Ерліха така 
свобода носила однозначно консервативний 
характер.  

Сьогодні в Україні можемо говорити про 
прагнення уможливити й забезпечити незалеж-
ність судів і суддів (матеріальну, ідеологічну 
тощо). Це чинники сприяння свободі, однак чи 
є вони чинниками внутрішніми? Чи уможлив-
лять вони (й взагалі, чи є таке прагнення та по-
треба) «більшу свободу» суддів у прийнятті 
судових рішень? Чи матимуть «більшу свобо-
ду» судді, залежатиме як від «принципів суд-
дівської традиції», особливостей правової сис-
теми України, так і, безумовно, від рівня розви-
тку «особистості судді», про яку говорив Ерліх. 

Правозастосувальна діяльність, право-
знаходження як спосіб заповнення прогалин у 
праві. Однією з основних стадій застосування 
правових норм, як відзначається у сучасній тео-
рії та практиці права, є «пошук правової норми, 
яку належить застосувати»284. Питання пошуку 

                                                                                           
України № 12-рп/2001 від 3 жовтня 2001 року (справа про 
відшкодування шкоди державою); Рішення Конституційного 
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(справа щодо пільг, компенсацій і гарантій). 
283 Малишев Б. В. Судовий прецедент у правовій системі 
Англії (теоретико-правовий аспект): Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.01 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 
2002. — 19 с. 
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тя рішення у справі; (5) оформлення рішення в акті застосу-
вання правової норми. Рабінович П. М. Основи загальної 
теорії права та держави. Вид. 6-е. — Х., 2002. — С. 121-122. 
Виокремлюють і три стадії «застосування нормативних при-
писів»: (1) установлення фактичних обставин справи, (2) 
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льна теорія держави і права / За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Тка-
ченко, О. В. Петришина. — Х., 2002. — С. 365-366. Слід 
підкреслити: йдеться про застосування «норм права», «пра-
вових приписів». 
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актуалізується у випадку прогалин у позитив-
ному праві — «відсутності норми щодо фактів 
і соціальних зв’язків, які знаходяться в сфері 
правового регулювання»285; «повної або част-
кової відсутності нормативно-правової рег-
ламентації певної групи суспільних відносин, 
що потребують правового регулювання»286. 
Розрізняються прогалини в позитивному праві 
(повна відсутність нормативно-правового дже-
рела), в нормативно-правовому регулюванні 
(відсутність норми закону чи підзаконного ак-
та), в законодавстві (відсутність закону як нор-
мативно-правового акта) та законі (неповне 
врегулювання питання в даному законі)287. 

У 1974 р. радянський спеціаліст з прога-
лин у праві В. В. Лазарєв писав: «На нашу дум-
ку, слід раз і назавжди відмовитися від беззас-
тережної тези про те, що прогалини в праві за-
повнюються судами чи іншими органами в про-
цесі застосування права. Усунути прогалину в 
праві можна лише шляхом додаткової нормот-
ворчості. Якщо доктрина і законодавство ви-
знають повноцінними джерелами права лише 
акти, які виходять від компетентних правотво-
рчих органів влади й управління, то лише ці 
органи користуються прерогативою заповнення 
прогалин. Всі інші державні органи, рівно як і 
громадські організації (окрім відомих ви-
нятків), колективи трудящих, наукові установи, 
окремі вчені і т.д. беруть діяльнісну участь 
у встановленні прогалин, але не наділені пра-
вом на їх усунення»288.  

Через тридцять років той самий автор 
пише: «Як фактично, так і юридично окремі 
положення постанов вищих судових інстанцій 
хоча і частково, але заповнюють прогалини в 
праві. В. О. Туманов назвав Конституційний 
Суд правотворчим органом по суті, хоча він 
формально й не належить до правотворчих. З 
точки зору існуючої практики важко з цим не 
погодитися. Однак у силу конституційного 
принципу розподілу влади Конституційний Суд 
не може бути законодавчим органом»289. 

 Разом із тим, якщо виходити з того, що 
поняття законодавства (позитивного права) ву-
жче за поняття права, то закономірно ставити 
питання про те, чи може конституцій суд, не 
будучи законодавчим органом, бути органом 
правотворчим.  

Якщо припустити, що «безпрогалинного» 
позитивного права не буває, то слід визнати (й 
про це свідчить практика), що судді часто ма-
ють справу з прогалинами в праві. У цьому 
зв’язку питання «свободи судді», «суддівського 
розсуду», «вільного правознаходження» пере-
носяться з теоретичної в практичну площину.  

Тлумачення права як спосіб правознахо-
дження. Одним із способів визначення права 
є його тлумачення, за якого тлумачаться різні 
прояви права: принципи, норми, положення 
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тощо. Останні часто бувають суперечливими, 
антиномічними. 

 Те, що Ерліх хотів підкреслити, коли 
говорив про складність судового рішення, Гус-
тав Радбрух конкретизував і концептуалізував у 
«формулі Радбруха», яка викладає підхід до 
вирішення антиномій ключових правових цін-
ностей: правопевності, справедливості (як рів-
ності) та доцільності290. З такими антиноміями 
й мають справу судді. Їх вирішення часто по-
требує герменевтичного інструментарію. Як 
відзначає О. О. Мережко, «справді, право скла-
дається з визначених антиномій, і це суттєвий 
аспект герменевтики, отже, завдання того, хто 
тлумачить право, зокрема судді, полягає в тому, 
щоб правильно збалансувати ці антиномії. Най-
частіше розв’язання цього завдання досягається 
не за допомогою якоїсь методології, а на ін-
туїтивному рівні, тобто того, що називається 
гносеологічним аспектом герменевтики, оскі-
льки з точки зору гносеології є три джерела пі-
знання світу: досвід відчуттів, розум та інтуї-
ція. На жаль, інтуїції надається мало значення, 
але я особисто чув від суддів, що вони спочатку 
доходять висновку інтуїтивно, а потім за до-
помогою якихось логічних формул намага-
ються це рішення обґрунтувати. Це свідчить 
про те, що пошук справедливості інтуїтивний. 
Через це необхідно дослідити інтуїтивістський 
напрям, пов’язаний з феноменологією, теорією 
Лосського тощо. ...герменевтика (або мистецт-
во) тлумачення перетворює право на справжню 
творчість. Право — це не наука. Право — це 
творчість. Стародавні юристи мали рацію, коли 
казали, що юриспруденція — мистецтво добра і 
справедливості, мистецтво, пов’язане з творчим 
пошуком добра і справедливості. Цей пошук 
здійснюється найчастіше на рівні інтуїції»291. 

Суддя і правознавець Б. Кардозо292 ще 
у 1921 р. у праці «Природа суддівського про-
цесу» (яка, до речі, німецькою мовою видавала-
ся під назвою «Живе право»), осмислюючи «те, 
чим займаються судді», звертаючись до ідей 
Ерліха, писав, що «передусім у галузі консти-
туційного права метод вільного рішення став 
...домінуючим»293.  

В Україні сьогодні, як указує правозна-
вець і суддя Конституційного Суду України (у 
відставці) М. І. Козюбра, не маємо чіткого тео-
ретико-правового розуміння діяльності Суду. 
Професор Козюбра уточнює: тлумачення, яке 
дається Конституційним Судом щодо відповід-
них положень Конституції, за своєю гносеоло-
гічною природою та юридичними наслідками є, 
по суті, однопорядковим із конкретизацією, яка 
здійснюється правотворчими органами. Тут 
також присутні елементи правотворчості. Пра-
цюючи [у 1996-2002 рр.] в Конституційному 
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Суді, він з’ясував, що загалом більшістю кон-
ституційних суддів ця позиція не сприймається. 
І завжди, коли десь стоїть питання про те, чи не 
буде це елементом правотворчості, відразу ж 
виникала ситуація «давайте зупинимося»294. 

Професор Козюбра відзначає, «що право-
творчість ні Конституційного Суду, ні судів 
загальною юрисдикції не є безмежною, і «вва-
жає сумнівними пропозиції ...про необхідність 
чіткого визначення інтерпретаційної 
і правотворчої діяльності Конституційного Су-
ду законом. ...Між тлумаченням і правотворчіс-
тю настільки тонкі межі, що їх більш-менш по-
вна регламентація законом навряд чи можлива. 
...Основним же принципом такої діяльності має 
стати принцип самообмеження. Так, тут має 
спрацьовувати рівень професійної підготовки 
суддів, рівень відчуття цієї межі, переходити 
яку заборонено. Регламентувати, на моє глибо-
ке переконання, — це обмежити можливості 
суду, зокрема Конституційного Суду і вищих 
судових інстанцій судів загальної юрисдикції, 
при прийнятті відповідних рішень і, головне, 
при пошуку права»295. 

Отож ідеї, подібні до тих, які висловлю-
вав Ерліх 100 років тому, висловлюються і ни-
ні. 

Критика поглядів Ерліха та вчення про 
вільне право. Поряд із позитивною оцінкою 
доробку Ерліха, сповненого цінними дослідни-
цькими міркуваннями, є й критична.  

Загальновідомою є критика радянським 
правознавством вчення про вільне право й, від-
так, поглядів Ерліха296.  

Виникнення «буржуазних соціологічних 
теорій» радянське правознавство називало «по-
воротом від принципу буржуазної законності 
до її розкладу», соціологічне праворозуміння — 
«протиставленням нормативному розумінню 
свого трактування права, що ототожнювалася з 
фактичним ладом суспільства», й вказувало на 
«типові для буржуазного світогляду риси — 
ідеалізм і обмеженість»297. «Відмінність соціо-
логічних досліджень у галузі права в радянсь-
кій і буржуазній юридичних науках визнача-
ється різним трактуванням самого розуміння 
права і його сутності. Цією протилежністю і 
зумовлена відмінність завдань і висновків соці-
ологічних досліджень права в радянській юри-
дичній науці і в дослідженнях буржуазних ав-
торів»298. Природно, що з таких позицій соціо-
логічне праворозуміння Ерліха, його ідеї віль-
ного правознаходження як такі, що могли під-
дати сумніву існуючий радянський лад, ослаби-
ти його засади, розглядалися критично й воро-
же. 
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Проте не лише радянське правознавство 
критикувало погляди Ерліха. Це робили й інші 
правознавці, колеги — представники вчення 
про вільне право (згадуваний Г. Канторович), 
інші теоретики й філософи права (Г. Кельзен, 
В. Фрідман). 

Одним із затятих опонентів Ерліха був 
Ганс Кельзен, який виступив із різкою крити-
кою «Основ соціології права» Ерліха. Кельзен, 
серед іншого, вказував на неприпустимість змі-
шування проблем і методів нормативної юрис-
пруденції і «пояснювальної» соціології права, 
введення поряд із поняттям норми права понят-
тя правового положення299.  

У відповідь на критику Ерліх писав: «Те-
рмінологією я займаюся загалом настільки, на-
скільки це необхідно, щоб бути зрозумілим у 
науковому світі. Предметом соціології права є 
не термінологія, а співвідношення між правом і 
суспільством. У своїй книзі я досліджую, як 
право народжується у суспільстві, як воно кон-
центрується в юриспруденції і законодавстві в 
правові положення, і як воно зворотно впливає 
на суспільство. Що Кельзен цього всього не 
зрозумів, мене не дивує, оскільки …у кельзе-
нівській критиці майже ні про що інше не 
йдеться, окрім як про термінологію. Тому спра-
ва не в мені, а в тому великому інтересі, який 
Кельзен відводить термінологічним питанням, 
які лежать у межах його власного розумін-
ня»300. 

Сучасний дослідник Дуглас Лінд відзна-
чає, що ідеї вільного вчення про право мали 
відносний успіх: дискредитували пандектизм, 
знайшли практичне втілення. Наприклад, при-
писом розділу першого Цивільного кодексу 
Швейцарії, судді уповноважуються вирішувати 
деякі справи «відповідно до норм, які суддя 
прийняв би, якби був законодавцем». Разом із 
тим, Лінд вважає, що ідеї вчення про підхід до 
прийняття рішення суддями не здобули під-
тримки. Причинами є дві крайнощі вільного 
правознавства: невизначеність й абсолютизм. 
Якщо Фукс і Гмелін вважали, що все право є 
«невизначеним», то Ерліх і Жені, прагнучи 
усунути невизначеність, врешті-решт не спро-
моглися довести «вільності» й необмеженості 
правосуддя. 

Вольфганг Фрідман вказує на «три голо-
вні слабкості» доробку Ерліха, і пов’язує їх із 
прагненням мінімізувати правотворчу роль 
держави301.  

По-перше, Ерліх не дає чіткого критерію 
розмежування правових й інших соціальних 
норм. Незважаючи на історичний і соціальний 
факт їх співіснування, взаємозамінюваність, 
такий критерій потрібен. І дійсно, у праці «Жи-
ве право» (1911) читаємо: «чи в таких випадках 
[при збиранні даних] ідеться про право, чи про 
звичай, це треба залишити на вирішенням тим, 
хто проявляє більший інтерес до безплідної те-
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рмінології»302. Отож, соціологія права Ерліха 
перебуває на межі з загальною соціологією. 

По-друге, Ерліх не розрізняє звичай як 
«джерело» і як тип права. Якщо в обох значен-
нях звичай домінує у примітивному праві та 
сучасному міжнародному праві, то в сучасному 
суспільстві істотним є лише значення звичаю 
як джерела. Сучасне суспільство потребує чіт-
кого права законодавця. Останнє завжди, різ-
ною, щоправда, мірою, залежатиме від фактів 
права, проте його чинність як права не випли-
ває з фактичного його дотримання. Усі праці 
Ерліха, вважає Фрідман, пронизані цим неро-
зумінням. 

По-третє, Ерліх непослідовний у власній 
логіці розмежування специфічних правових 
норм держави і правових норм, у яких існуючі 
соціальні факти лише доповнені санкціями 
держави. Перші охороняють специфічні інтере-
си держави, наприклад, конституційний лад, 
збройні сили, фінансові та адміністративні 
установи. Й, очевидно, тим більше сьогодні, що 
такі інтереси держави, а відтак й питома вага 
відповідних правових норм, кількісно й за об-
сягом правового регулювання, збільшувати-
меться. Мірою того, як соціальні умови потре-
бують зростаючого державного контролю, 
держава розширює сфери своїх інтересів. Вна-
слідок цього звичай поступається спеціально 
(принагідно) створеному праву, передусім за-
конам і постановам. Разом із тим, право, яке 
твориться центральною владою, так само часто 
формує соціальні звички, як і саме себе. 

Фрідман критикує й дослідницький ак-
цент Ерліха. Він звертає увагу на істотну видо-
зміну соціальних звичок людей після розладу 
нормального життя в СРСР303, системи освіти в 
період націонал-соціалізму, нових стосунків 
роботодавців і працівників, сформованих фа-
шистським законодавством. Замість того, щоб 
досліджувати подібні до зазначених зміни від-
носин державних норм примусу і соціальних 
«фактів права», Ерліх, на думку Фрідмана, 
надмірно зосереджується на одному аспекті, 
розглядаючи його історично, радше ніж аналі-
зуючи актуальний стан суспільства. Хоча Ерліх 
історично не застав часів фашизму, відзначимо 
плідність цієї зауваги Фрідмана. 

Він конкретизує деякі можливі наслідки 
застосування постулатів вчення про вільне пра-
во. Останнє, відзначає він, «відкидає юридичну 
логіку як фікцію та ілюзію, проте не зупиняєть-
ся на аналізі правового процесу як правової 
дійсності. Воно має власну ідеологію: творчий 
правник, вільний та незв’язаний «параграфним 
правом», знаходить право згідно зі справедливі-
стю. Кілька представників цього радикального 
руху навіть закликали до того, щоб надати суд-
ді повну свободу. Проте вони ж хочуть, щоб 
суддя змінював право (маючи на увазі переду-
сім законодавство, яке є головним джерелом 
                                                           
302 Ерлїх Євген. Про живуче право // Правничий вісник. — 
1911. — № 3–4. — С. 5. 
303 До речі, Ерліх критикував більшовизм як рух, що супере-
чить внутрішньому порядку суспільства, разом із тим, інші 
автори, як, наприклад, М. С. Тімашев, вказують, що життя 
довело помилковість поглядів Ерліха. У відомій праці Тіма-
шева «Що таке соціологія права?» (1937), він відзначає: 
«Нещодавні події довели помилковість кардинальної аксіоми 
Ерліха: в комуністичному суспільстві контракти й договори 
спадкування не належать до засадничих соцільних інститутів 
і змінюються на інші». Timasheff N. S. What is «Sociology of 
Law»? // The American Journal of Sociology. — 1937. — Vol. 43 
(2). — P. 228. 

права у континентальній системі) у тій частині, 
де буква закону не відповідатиме вимогам 
справедливості. Таким чином вони теоретично 
стали передвісниками того, що стало ре-
альністю у судочинстві фашизму. Як практика 
німецьких судів у часи цього режиму, яка поля-
гала в ігноруванні конкретних і сумнівних по-
ложень закону, коли ті не відповідали принци-
пам націонал-соціалізму, так і повноваження 
суддів, за законом 1935 року, за яким ті уповно-
важені накладати покарання, незважаючи на 
відсутність відповідного положення, у випа-
дках, коли це відповідає «здоровому інстинкту 
народу», є імовірними неочікуваними наслід-
ками застосування постулатів вчення про віль-
не право»304.  

Не менш жорстко критикує вчення про 
вільне право, а точніше, його можливі наслідки, 
Г. Канторович: «ще один приклад неправиль-
ного вживання терміна «право» (що було б 
більш небезпечним, якби не було, на щастя, 
менш популярним) — вважати правом не суку-
пність норм, а масу реальних фактів, на-
приклад, поведінку суддів. «Колишню по-
ведінку суддів можна описати, даючи певні 
узагальнення, які ми називаємо правилами й 
принципами права». [Канторович цитує думку 
Дж.-В.Бінгема з праці «Що таке право» 
(1912)]. Цей погляд екстремістів американсь-
кого «реалізму» спричинив би винищення пра-
вознавства в тому вигляді, в якому ми його зна-
ємо на сьогодні в кожній країні. Донині діє за-
садниче припущення про відому різницю між 
правовими і неправомірними діями суб’єкта, 
правомірними чи неправомірними рішеннями 
судів. Але неправомірні дії та рішення є такими 
само «реальними», як і правомірні дії суб’єкта 
рішення, й їх неможливо відрізнити, окрім як 
через застосування до них норм права, що, від-
так, мають бути чимось іншим. Максиму «сила 
— це правда» (might is right) краще полишити 
німецькій Realpolitik. Цим ми також позбавляє-
мося й ще більш радикальних спроб Карла 
Шмітта, найбільшого конституційного автори-
тета третього рейху, замінити «лібералістич-
ний» дуалізм правил і фактів «живою» єдністю 
права і «конкретного порядку» (konkrete 
Ordnung). Його «порядки» є нічим іншим, як 
сукупністю соціально зв’язаних правових прав 
в їхньому дійсному застосуванні в конкретний 
момент. (Для того щоб зрозуміти цю колись 
загальноприйняту німецькими вчителями права 
доктрину, серед яких Шмітт був офіційно при-
значеним фюрером, слід нагадати, що в німець-
кій мові словом Recht позначають і право, і за-
кон). Права, втім, не можуть займати місце 
норм права, оскільки вони їх передбачають. 
Подібний критицизм стосується й нині неісну-
ючої екстремістської австрійської школи пра-
вових соціологів, які описують право як зміша-
ну сукупність правил і соціальних умов, й по-
одиноких авторів, які вважать право психологі-
чним феноменом. Усі ці спроби — випадки по-
вернення до докритичного натуралізму ХVII 
ст., якими сучасними вони не видавалися б»305. 

                                                           
304 Friedman Wolfgang. Legal Theory. 5th Ed. — London: Steven 
& Sons, 1967. — P. 343. 
305 Kantorowicz Hermann. The Definition of Law / ed. by A. H. 
Campbell, with Introduction by A. L. Goodhart. — Cambridge: 
Cambridge University Press, 1958. — P. 19. 
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Жорстким був і висновок радянського 
правознавства: «Історичною заслугою» Ерліха 
та [австрійського соціолога] Реннера є й те, що 
вони, погоджуючись з ідеєю «соціальної фу-
нкції» права французького синдикаліста Леона 
Дюгі, сприяли певною мірою формуванню фа-
шистської «правової теорії» в Німеччині»306.  

 Чи не свідчить це про те, що свободою, 
як і хорошими ідеями, чи грошима, можна ко-
ристуватися як заради блага, так і заради зла? 

Також відзначимо, що концептуальні по-
гляди Ерліха спонукають до питань про засади 
винесення судових рішень, розсуд судді, участь 
народу в здійсненні правосуддя в Україні.  

Так, стаття 213 ЦКП України передбачає, 
що «рішення суду повинно бути законним і об-
ґрунтованим». Разом із тим, вважається, що 
«законним є рішення, яким суд, виконавши всі 
вимоги цивільного судочинства, вирішив спра-
ву згідно із законом». Проте, що слід розуміти 
під терміном «закон»? Чи означає це, що суд не 
вправі вирішувати справу згідно з іншими дже-
релами права?  

Законом України «Про судоустрій», , 
чинним у 1992-2010 роках, передбачалося, що 
«суддям забезпечується свобода неупереджено-
го вирішення судових справ відповідно до їх 
внутрішнього переконання, що ґрунтується на 
вимогах закону» (п. 6 статті 14) (порівняйте з 
формулювання статті 62 попереднього ЦПК307). 
Що означає «свобода неупередженого вирі-
шення судових справ»? Де межі цієї «свобо-
ди»? Чи стосуються слова «що ґрунтується на 
вимогах закону» слів «внутрішнього переко-
нання» чи слова «свободи»? І що, якщо «вимо-
ги закону» суперечать поняттю судді про те, що 
означає «бути справедливим»? (Стаття 10 За-
кону України «Про статус суддів» (1992, зі змі-
нами і доповненнями; нині не чинний) зо-
бов’язує «вперше призначеного суддю» прийн-
яти присягу такого змісту: «Урочисто присягаю 
чесно і сумлінно виконувати обов'язки судді, 
здійснювати правосуддя, підкоряючись тільки 
закону, бути об'єктивним і справедливим».) Чи 
означатиме це, що суддя, за «порушення зако-
нодавства при розгляді судових справ» буде 
«лише» притягнутий до дисциплінарної відпо-
відальності (стаття 31 Закону України «Про 
статус суддів»), а за порушення присяги (тобто 
за те, що не «буде справедливим») буде звіль-
нений з посади» (стаття 15 Закону України 
«Про статус суддів» 1992 року)? 

Чим повинен керуватися «народ, який 
безпосередньо бере участь у здійсненні право-
суддя через народних засідателів і присяжних» 
(п. 3 статті 5 Закону України «Про судоустрій 
України» 1992 року)? Чи означає положення 
про те, що «народні засідателі під час здійснен-
ня правосуддя користуються усіма правами су-
дді» (п. 2 ст. 65 Закону України «Про судо-
устрій України» 1992 року), а не обов’язками, 
що вони (народні засідателі) можуть керувати-
ся й іншими джерелами права при вирішенні 
судових справ? Як розуміти залучення «народу 
до участі у здійсненні правосуддя» — як праг-
                                                           
306 Марчук В. П. «Свободное право» в буржуазной юриспру-
денции. Критика концепций Е. Эрлиха. — Киев, 1977. — C. 
150. 
307 «Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, 
що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному роз-
гляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукуп-
ності, керуючись законом» (стаття 62 ЦПК України 1963 р.). 

нення зробити суд більш «соціальним», а соці-
ум — більш «судово-свідомим»? 

Висновки. Ерліх-науковець розпочав як 
історик (римського) права, продовжив як со-
ціолог (розробивши соціологію права) і завер-
шив як філософ права. Розглядаючи право як 
«живий» феномен, норми права - як «живу» 
енергію, він виявив й емпірично конкретизував 
його глибокий зв’язок з багатогранним, струк-
турно різноманітним суспільством. Не відки-
даючи ролі держави в правотворчості, Ерліх 
разом із тим акцентував увагу на необхідності 
вивчення «живого права, як внутрішнього по-
рядку людських спільнот». Він переконливо 
показав, що існує не лише державний, але й 
соціальний примус «права». Ерліх пропонував 
чесно визнати ту обставину, що судді застосо-
вують не лише існуючі норми законодавства, 
але й, у силу прогалин в останньому, займають-
ся «правознаходженням». Замість того, щоб за-
крити очі на існуючу проблему, він натомість 
запропонував її наукове обґрунтування та роз-
робку. Судді за Ерліхом — це не «судді сваво-
лі» чи «судді пануючого режиму» (що в прин-
ципі можливо також), зате «судді в кращому 
розумінні слова». Судді — це досвідчені юрис-
ти, зайняті не тільки застосуванням законодав-
ства, а й спостереженням за соціальним жит-
тям, й часом творенням права, оскільки вони 
його найкраще знають і ставляться (мають ста-
витися) до нього, як до кращого творіння соці-
уму. Сьогодні вже не видається дивним, що 
«народ безпосередньо бере участь у здійсненні 
правосуддя через народних засідателів і прися-
жних», а саме це, мабуть, і є проявом донесення 
соціальності права, адже саме вони, звичайно ж 
в ідеалі, сприяють судді в «правознаходженні». 
Суддя сьогодні вже «не один» у своєму право-
знаходженні. І лише враховуючи цю соціаль-
ність права, й може судове рішення вважатися 
таким, наприклад, у випадку нашої країни, що 
винесене «іменем (народу) України», й бути 
обов’язковим до виконання на всій території 
України. 

До вивчення наукової спадщини Ерліха 
нас зобов’язує не тільки й не стільки спільна 
географія, скільки його правознавчі здобутки. 
Актуальність його ідей, цінність часто супереч-
ливих спостережень і міркувань, думок для су-
часного українського правознавства полягає у 
їхній здатності сприяти плюралізації й конкре-
тизації праворозуміння, критично-
конструктивному підходу до вирішення актуа-
льних проблем суспільство-, право-, державо-
творенню в Україні. Відзначаючи цінність са-
мої можливості, подарованої епохою, «пере-
глянути» й «повернути» Ерліха у нинішній 
правознавчий дискурс, зробімо це мудро, вдум-
ливо й далекоглядно. 
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2.3. Судове здійснення ідеї права: філософія правосуддя як критерій розмежування неправового 

та правового законодавства (прикладна філософія права Г. Радбруха) 
 
 Вступні зауваги: осмислення критеріїв. 
У сучасній теорії і практиці права розрізняють 
поняття «право» та «закон», що уможливлює 
визнання закону чи, ширше, законодавства* не-
правовим. Практичною демонстрацією цього 
положення є практика конституційних та вер-
ховних судів, які, зазвичай, вважаються «суда-
ми права». Так, наприклад, Конституційний 
Суд України уповноважений визнавати закони 
загалом чи частково неконституційними, керу-
ючись принципом верховенства конституції, 
інтерпретуючи положення Конституції України 
з позицій принципу верховенства права (а не 
закону). Суди у США компетентні визначати 
«what law is» (що є правом, законом), у наслід-
ку визнаючи нормативно-правові акти неправо-
вим. Вироблено значний масив судової практи-
ки щодо визнання правомірності, законності 
нормативно-правових актів, аналіз яких вияв-
ляє закладені в ній підходи, зумовлює потребу 
їх філософсько-правового осмислення.  
 Частковому розв’язанню даної проблеми й 
присвячено цей фрагмент дослідження. У цьо-
му зв’язку одним із філософсько-правових під-
ходів, що використовується в судовій практиці 
щодо визнання законодавства неправовим і на 
який спирається автор, є підхід, розроблений 
німецьким правознавцем Густавом Радбру-
хом** . Його думки, що викладаються далі, зі-
ставлені з деякими тематичними ідеями Г.-Л.-
А. Харта та Л. Фуллера. З цього і розпочнемо 
виклад основного матеріалу дослідження з по-
дальшим повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. 
 Ідея права та антиномія правових цінно-
стей. «Право, — писав Радбрух у «Філософії 
права» (1932), — це те, що відповідно до свого 
смислу покликане служити ідеї права»308. Ідея 
права, яку вчений ототожнював з ідеєю справе-
дливості в широкому розумінні, засновується 
на трьох правових цінностях, які її реалізову-
ють: справедливість (у вузькому розумінні), 
доцільність і правопевність (Rechtssicherheit) 
або, за іншим перекладом, який ми вважаємо 
менш відповідним, правова стабільність чи 
правова визначеність).  

                                                           
* Конституційний Суд України, даючи тлумачення терміну 
«законодавство», що вживається у частині третій статті 21 
Кодексу законів про працю України щодо визначення сфери 
застосування «контракту» як особливої форми трудового 
договору, відзначив, що його «треба розуміти так, що ним 
охоплюються закони України, чинні міжнародно-правові 
договори України, згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, а також постанови Верховної Ради 
України, укази Президента України, декрети і постанови 
Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень 
та відповідно до Конституції України і законів України» 
(пункт 1 резолютивної частини Рішення Конституційного 
Суду України № 12-рп/98 від 9 липня 1998 року (справа про 
тлумачення терміну «законодавство»). 
** Густав Радбрух (Radbruch) (1878–1949) – німецький пра-
вознавець і політичний діяч. Професор кримінального права 
та філософії права Кільського (1919–26) і Гейдельберзького 
університетів (1926–33, 1945-49), міністр юстиції у двох 
урядах Веймарської республіки (1921–22, 1923). Дет. див.: 
Радбрух Густав Ламберт // Юридична енциклопедія. — Т. 5. 
— К., 2004. — С. 221–222; Проблеми філософії права. — Т. 
ІІ. — С. 33–97. 
308 Радбрух Густав. Философия права / Пер. с нем. и пре-
дисл. Ю. М. Юмашева. — М., 2004. — С. 86. 

 Справедливість як змістовий елемент ідеї 
права Радбрух трактував як формальну норма-
тивну ідею. «Ідею права ми знаходимо в спра-
ведливості й визначаємо суть цієї справедливо-
сті (у даному випадку — правової справедливо-
сті) диференціюючою — як рівність, тобто, як 
однакове регулювання рівних і, відповідно, не-
однакове — відмінних людей і відносин»309. 
Охоплюючи справедливість ідеєю права, Радб-
рух вбачав у ній найвищий критерій позитив-
ного права, який слід реалізовувати законодав-
цеві. Звідси й розуміння Радбрухом того, що 
правом є лише те, що принаймні має на меті 
служіння справедливості. 
 Доцільність як елемент ідеї права Радбруха 
пов’язується з призначенням або ціллю (ціля-
ми) права. Як відзначає вчений, «справедли-
вість вказує нам на те, що рівне слід регулюва-
ти однаково, а нерівне — неоднаково, але вона 
нічого не говорить про критерії, згідно з якими 
те чи інше слід характеризувати як рівне чи не-
рівне. Більше того, вона визначає лише відно-
сини, але не вид регулювання. На обидва ці пи-
тання слід відповісти, виходячи лише з цілі 
права. Поряд із справедливістю другою складо-
вою ідеї права є доцільність»310. Відтак поняття 
доцільності, пов’язуючись із призначенням, 
ціллю (цілями) права, стає відносним критерієм 
ідеї права, який, утім, як підкреслював Радбрух, 
доповнюється справедливістю. 
 Правопевність ідеї права розкривається Ра-
дбрухом у трьох контекстах: як правова безпе-
ка, правова пізнавальність і правова стабіль-
ність. Правова безпека, або безпека через пра-
во, означає захищеність правом (наприклад, від 
правопорушень). Правова пізнавальність чи 
поінформованість означає можливість розумін-
ня правових положень, здатності доведення 
фактів на засадах чіткого діючого права (а не 
його значення). Правова стабільність або непо-
рушність, правонаступництво, означає незмін-
ність правових положень, що має на меті захист 
уже діючих положень, їхню зміну лише за 
вставленою процедурою. На відміну від спра-
ведливості, доцільність — це не абсолютна, 
змінна правова цінність311. 
 Справедливість, доцільність і правопевність 
як правові цінності — це взаємопов’язані ком-
поненти ідеї права, які водночас можуть пере-
бувати в суперечливому співвідношенні, конфлі-
кті, антиномії. Подоланню антиномії ідеї права 
присвячені центральні положення вчення Радб-
руха, зокрема, по-перше, більш ранні погляди, 
висловлені ним у довоєнних працях та, по-
друге, більш пізні погляди, формалізовані в так 
званій «формулі Радбруха» — результаті видо-
змін його поглядів унаслідок філософсько-
правової рефлексії на ідеологію і практику со-
ціал-націоналізму. 
                                                           
309 Там само.  
310 Там само.  
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 «Загальноприйнятими і загально-
обов’язковими елементами ідеї права, — пише 
Радбрух у «Філософії права» (1932), — є спра-
ведливість та правопевність, релятивістським 
же елементом є не лише доцільність, а й відно-
сини субординації цих трьох елементів між со-
бою. ...Справедливість і доцільність висувають 
протилежні вимоги. Справедливість — рів-
ність, рівність права вимагає універсальності 
правових норм. Справедливості властива певна 
узагальнююча дія. Але рівність не є чимось да-
ним, вона завжди лише абстракція даної нерів-
ності, що розглядається з певної точки зору. З 
точки ж зору доцільності, будь-яка нерівність 
залишається істотною. Доцільність слід макси-
мально індивідуалізувати. Отож справедливість 
і доцільність суперечать одна одній»312. 
 «У свою чергу, справедливість та доціль-
ність вступають у суперечність із правопевніс-
тю. Правопевність — це феномен позитивного 
права. А воно діє без врахування власної спра-
ведливості і доцільності. Позитивність — це 
факт»313. Більше того, «вимоги правопевності 
можуть, нарешті, вступити в суперечність на-
віть із наслідками позитивності, яка сама являє 
собою вимогу стабільності»314. 
 Вирішення суперечності антиномії (по-
гляди до 1932 року). Як вирішує суперечності 
між трьома елементами ідеї права Радбрух?  
 По-перше, він відзначає, що з трьох елеме-
нтів ідеї права доцільність вважається реляти-
вістською за суттю, тоді як справедливість та 
правопевність — абсолютними. Ці останні, — 
пише Радбрух, — «стоять над суперечностями 
державно-правових поглядів, над боротьбою 
політичних партій. Сам факт, що спорові між 
правовими поглядами буде покладено край, 
важливіший за те, що йому буде покладено 
справедливий і доцільний край, оскільки саме 
існування правопорядку важливіше, ніж його 
справедливість і доцільність. Це друге велике 
завдання права, перше ж рівним чином усіма 
схвалено — правопевність, безпека, тобто по-
рядок і мир»315. Примітно, що у цьому питанні 
Радбрух посилається на думки інших тогочас-
них вчених, так би мовити, на тодішню «зага-
льноприйняту думку». 
 По-друге, Радбрух визнає, що «в інтересах 
правопевності в окремих випадках може бути 
визнано правоможним неправильне з точки зо-
ру свого змісту судове рішення»316. Радбрух де-
не-де відверто говорить про пріоритетність 
правопевності. Так, обговорюючи роль судді, 
він зазначає, що «професійний обов’язок судді 
полягає у тому, щоб вводити в дію «волю дійс-
ності», закладену в законі, жертвувати власним 
правовим почуттям [розумінням того, що він 
вважає правильним] в ім’я вищого авторитету 
закону. Йому належить запитувати лише про 
те, що відповідає закону, й ніколи про те, чи є 
це одночасно й справедливим. ...Ми зневажає-
мо священнослужителя, який проповідує всу-
переч власним переконанням, але поважаємо 
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суддю, який всупереч своєму правовому почут-
тю залишається вірним закону»317. 
 По-третє, Радбрух зазначає, що можна «бу-
ло б спробувати згладити суперечності між 
справедливістю, доцільністю і правопевністю, 
використовуючи як критерії своєрідний «роз-
поділ праці»: з допомогою справедлидний 
«розподіл праці»: з допомогою справедливості 
слід було б визначити, чи має розпорядження 
правову форму, чи підпадає під поняття права, 
а на основі критерію доцільності розв’язати 
питання про правильність змісту розпоряджен-
ня; і нарешті, критерій правопевності викорис-
тати для оцінки того, чи можна вважати його 
діючим правом. Насправді ми приймаємо рі-
шення, керуючись цілеспрямовано критерієм 
справедливості, лише з питання про правову 
природу розпорядження і про те, чи відповідає 
воно поняттю права. Зміст же права визнача-
ють усі три принципи. Щоправда, основну роль 
у питанні про зміст права відіграє принцип до-
цільності. Втім, цей зміст може бути змінений у 
результаті застосування критерію справедливо-
сті...» 318.  
 Відтак бачимо, що Радбрух, відзначаючи 
однаково важливу роль усіх елементів ідеї пра-
ва, або ж наводить різні підходи, визнаючи пе-
ревагу одного з елементів, або ж чітко не ви-
значає пріоритетності одного з них.  
 Така «нечіткість» позиції дала підстави по-
різному трактувати підходи Радбруха до вирі-
шення антиномії ідеї права. Так, наприклад, 
вказувалося на перевагу правопевності чи доці-
льності. Утім, Радбрух таку свою позицію «не-
чіткості» пояснював чітко. Його завдання — 
«показати суперечності, не намагаючись їх ви-
рішити», і це, на його думку, не слід вважати 
недоліком системи. «Філософія не повинна ви-
рішувати проблеми, її обов’язок — ставити пи-
тання для їх вирішення. Вона повинна не поле-
гшувати життя, а розкривати його складності. 
Філософська система повинна бути подібною 
до готичного собору, в якому контрфорси під-
тримують всю будову, одночасно внутрішньо 
чинячи опір один одному. Наскільки підозрі-
лою була б філософія, яка не вважала б світ 
творінням цілеспрямованої діяльності розуму. І 
наскільки безглуздим було б існування, якби 
світ врешті-решт не був би вирішенням життє-
вих суперечностей»319.  
 Вирішення суперечності антиномії (по-
гляди після 1932 року). Усі ці погляди, підкре-
слимо, викладено у праці «Філософія права» 
1932 р. Ідеологія і практика націонал-
соціалізму та власний досвід Радбруха (звіль-
нення з університетської посади через незгоду з 
режимом) внесли корективи в його вчення про 
«ідею права» у частині вирішення складових 
цінностей антиномії. Під впливом злочинів ре-
жиму націонал-соціалізму Радбрух дещо 
пом’якшив релятивістські позиції, надаючи бі-
льшого значення справедливості як елементу 
ідеї права. Відповідно конкретизував Радбрух і 
підхід до вирішення антиномії ідеї права — на 
користь пріоритетності справедливості над 
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правопевністю і доцільністю. У повоєнних 
статтях «П’ять хвилин філософії права» 
(1945)320 та, особливо, «Законне неправо та 
надзаконне право» (1946)321 вчений так вирішує 
питання про антиномію ідеї права та статус не-
справедливого закону. 
 Радбрух пише, що «… позитивне і гаранто-
ване приписами та силою право має пріоритет 
навіть тоді, коли воно за змістом несправедливе 
і недоцільне. Винятки становлять лише випад-
ки, коли суперечність діючого закону та спра-
ведливості сягає настільки нестерпного масш-
табу, що закон як «несправедливе право» по-
ступається справедливості. Неможливо розме-
жувати випадки «законодавчого неправа» і за-
кону, який діє всупереч своєму несправедливо-
му змісту. Але, втім, можливо чітко виокреми-
ти таку ситуацію: коли до справедливості на-
віть не прагнуть, коли рівність, що становить її 
основу, свідомо заперечується в правотворчому 
процесі, тоді закон є не лише «несправедливим 
правом», а більше того — він є неправовим за 
своєю природою, бо право, в тому числі й по-
зитивне, не можна визначити інакше, аніж як 
порядок і сукупність законів, покликаних за 
своєю суттю слугувати справедливості»322. 
 Це положення заклало основу «формули» 
(чи навіть «формул») Радбруха. Так, американ-
ський вчений Стенлі Полсон реконструює по-
ложення Радбруха у дві «формули» про статус 
несправедливих законів, що частково збігають-
ся: перша — щодо «нестерпного» відходу від 
справедливості, друга — щодо відсутності «на-
віть прагнення» до встановлення справедливос-
ті. За першою формулою те, що за формальни-
ми ознаками видається законом, вважається 
«несправедливим законом» і відтак повинно 
поступитися справедливості (перша формула), 
або ж є «не лише «несправедливим правом», а 
більше того — «неправовим за своєю приро-
дою» (друга формула)323.  
 Ідеї Радбруха про статус «несправедливого 
права» та, зокрема, «формула Радбруха» мали 
не лише академічне значення, а й практико-
правове. Як свідчить праця «Законне неправо 
та надзаконне право» (1946), суди вже тоді ви-
користовували ідеї, висловлювані Радбрухом 
про статус «несправедливих» нацистських за-
конів (і не лише). Актуальними та принадними 
стали ідеї Радбруха у справі Федерального кон-
ституційного суду 1968 р., рішенням якого бу-
ло визнано недійсним Закон «Про громадянст-
во» (1941), оскільки він суперечив фундамента-
льним принципам справедливості. Набули но-
вої актуальності ідеї Радбруха в зв’язку з судо-
вими процесами 1989-1999 рр., пов’язаними з 
охороною Берлінської стіни за фактами, які ма-
ли місце до возз’єднання Німеччини. У першо-
му з серії справ рішенні від 3 листопада 1992 р. 
Верховний федеральний суд прямо послався на 
формулу Радбруха, згадану в статті «Законне 
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неправо та надзаконне право» і таким чином 
визнав недійсною норму Закону НДР «Про 
державний кордон», яка виправдовувала засто-
сування зброї проти порушників кордону.  
 Отже, поряд із «ідеєю права», Радбрух роз-
виває ідею «надзаконного права», що ставить 
питання про її співвідношення з теорією при-
родного права. Тим більше, що вчений відкрито 
та затято критикував правовий позитивізм пе-
ріоду націонал-соціалізму, який, використову-
ючи принцип «закон є закон», «зробив правни-
ків, як і весь народ, беззахисними перед сваві-
льними, страшними та злочинними закона-
ми»324. Як відзначає В. С. Нерсесянц, «у Радб-
руха розрізнення права і закону проводиться і 
трактується з раціоналістично-філософських (у 
дусі неокантіанства), а не з юснатуралістичних 
позицій: у концепції Радбруха право (в його 
розрізненні з законом) — це «ідея права», а не 
«природне право»325. І хоча «ідея права», ідея 
«надзаконного права» у повоєнний період були 
спрямовані на критику юридичного позитивіз-
му, сприяли росту теоретичного та практичного 
інтересу до ідей природного права, його пово-
єнному «відродженню», Радбрух не вважав се-
бе прихильником правового позитивізму чи 
(теорії) природного права.  
 Академічна дискусія щодо доносу. Водно-
час один із прихильників теорії природного 
права Л. Фуллер використав як довід ідею Рад-
бруха про надзаконне право в академічних де-
батах із Г.-Л.- А. Хартом; зокрема щодо справи 
про «нацистського донощика»326.  
 У цій справі жінка в часи режиму націонал-
соціалізму, виконуючи тогочасні діючі правові 
приписи, донесла на свого чоловіка як на полі-
тичного дисидента. Після війни її звинуватили 
у вчиненні злочину проти свого чоловіка. По-
стало питання: чи слід давати діям жінки пра-
вову оцінку за законами, які діяли в часи фаши-
стського режиму (і які опісля вважалися не-
справедливими), чи за законами, які діяли до та 
після режиму націонал-соціалізму? 
 На думку Л. Фуллера, котрий, як відзнача-
лося, спирався на аргумент Радбруха, нацист-
ське право, за яким діяла жінка, було настільки 
зле, що воно навіть і не могло вважатися дію-
чим правом. На його думку, праву мусить бути 
властива «внутрішня моральність». На відміну 
від аргументу теологічної традиції, аргумент 
Фуллера, втім, не був догматичним чи природ-
но-правовим, а, радше, ґрунтувався на низці 
процесуальних принципів, тісно пов’язаних із 
ідеєю верховенства права (зокрема вимог про 
те, що закони повинні бути послідовними, пер-
спективними, а не ретроспективним, публічни-
ми, такими, яких можливо дотримуватися то-
що). Відповідність цим процесуальним прин-
ципам, на думку Фуллера, з часом «зробить 
право чистим» змістовно.  
 З думкою та, відповідно, оцінкою Фуллера 
не погоджувався Г.-Л.-А.Харт, який вважав, що 

                                                           
324 Радбрух Густав. П’ять хвилин філософії права // Пробле-
ми філософії права. — 2004. — Т. ІІ. — С. 95. 
325 Нерсесянц В. С. Неокантианские концепции философии 
права // Нерсесянц В. С. Философия права. — М., 1997. — С. 
569. 
326 Lacey Nicola. A Life of H. L. A. Hart: the Nightmare and the 
Noble Dream. — New York, 2004. — P. 199. 
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жінку варто визнати такою, що не вчинила зло-
чину згідно з тогочасним позитивним правом. 
Для того, щоб інкримінувати їй таке діяння, 
слід прийняти ретроспективне законодавство; і, 
на його думку, це єдиний правомірний шлях. 
Хоча таке рішення видається на перший погляд 
несправедливим, на думку вченого, воно було б 
більш морально відповідним: вибором най-
меншого з двох лих. Перевага цього рішення й 
у тому, що таким чином уникається розмиття 
понять, «що є правом» і «яким право повинно 
бути»327. 
 Постає й питання про те, чи згідно з «фор-
мулою Радбруха» згадуваний закон у частині 
обов’язку про донесення, вважався б частині 
обов’язку про донесення, вважався б «неправо-
вим». Для цього його слід визнати або (а) за 
формальними ознаками «несправедливим зако-
ном», або (б) «неправовим за своєю приро-
дою». У першому випадку маємо таке (а) пра-
вове питання: чи суперечність згадуваного за-
кону (його припису) та справедливості сягнула 
настільки «нестерпного масштабу», що закон 
як «несправедливе право» повинен поступитися 
справедливості, й, зокрема, чи, приймаючи йо-
го, «до справедливості навіть не прагнули», а 
чи, у другому випадку (б) «рівність, що стано-
вить її основу, свідомо заперечувалася у право-
творчості»? У протилежному випадку такий 
закон, за загальним правилом Радбруха, як «по-
зитивне і гарантоване приписами та силою пра-
во має пріоритет навіть тоді, коли воно за зміс-
том несправедливе і недоцільне». 
 Висновки. Запропонований виклад показує 
суперечливість підходів до вирішення однієї 
ситуації, які водночас чітко вказують на різни-
цю в формальному та змістовому аналізі права 
та закону. Вибір того чи іншого аналізу може 
виявитися визначальним. Вирішення супереч-
ливості випадає на долю суддів, які можуть ви-
користовувати, наприклад, у межах поняття 
«розсуду», керуючись певним праворозумін-
ням, запропоновані формули вчених. У вивчен-
ні меж впливу судового праворозуміння й по-
лягає перспектива подальших досліджень філо-
софії правосуддя. 

                                                           
327 Там само.  
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ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ПРОБЛЕМАТИКА 

  
 У розділі розглядається проблематика здійснення правосуддя. Зокрема, з позицій категорій 
форми та змісту аналізується проблема співвідношення понять «самосуд» і «правосуддя», та право-
суддя та судочинства, розглядаються проблеми співвідношення понять «право» та «закон» у право-
судді на прикладі присяжного анулювання закону, судової герменевтики як методології здійснення 
правосуддя. 
 

3.1. Самосуд і правосуддя: антиномія форми та смислів у здійснення правосуддя 
 

Вступні зауваги. Суд і самосуд∗: одноко-
реневі терміни і різні поняття. Правосуддя, як 
зазвичай законодавчо встановлюється, здійс-
нюється винятково судами. Водночас, метою 
правосуддя, за одним із трактувань, є відповід-
ність вимогам справедливості та ефективне по-
новлення в правах328.  

Виникає питання: чи можливе здійснення 
правосуддя поза судом?  

У контексті цього питання проаналізуймо 
феномен самосуду. 

За поширеним енциклопедичним визна-
ченням самосуд – це «вчинення розправи над 
особою без належних на те правових підстав і в 
позасудовому порядку. Супроводжується, як 
правило, побиттям відповідної особи, заподіян-
ням тілесних ушкоджень, знущанням над нею 
тощо»329. 

Запропоноване визначення відображає 
такі істотні ознаки самосуду, як «відсутність 
правових підстав», «позасудовий характер», а 
також оціночне поняття «розправа». 

Водночас, це визначення не відображає 
таку ознаку, як суб’єкт – той структурний еле-
мент, який визнає (оцінює) діяльність як само-
суд. Також не вказується на мету, яка може по-
лягати не лише (не так) у безпосередньому по-
каранні особи, як у захисті, поновленні права 
(наприклад, коли існує суб’єктивне переконан-
ня, що «справедливості в суді не досягнути», й 
особу, яка, за цим переконанням, є винуватою, 
буде звільнено від відповідальності). 

Зазначені проблеми порушують питання 
про визначення саме сутнісних ознак явища, 
яке позначається як самосуд.  

Останнім часом опубліковано результати 
низки тематичних досліджень, які актуалізують 
тему самосуду й з позицій філософії права. На-
приклад, проведено дослідження селянської 
правосвідомості в контексті селянського само-
суду як соціально-психологічного феномену330. 

                                                           
∗ Фрагмент даного дослідження апробовано під час наукової 
доповіді Міжнародному «круглому столі» «Антропологія пра-
ва: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, 
перспективи)» (м. Львів, 4-5 грудня 2009 року). Розгорнуту 
доповідь опубліковано як наукову статтю: Бігун В. С. Право-
суддя і самосуд: філософсько-правовий аналіз понять // 
Юридична Україна. — 2009. — № 10. — С. 4–9. 
328 Див., напр., трактування Конституційного Суду України 
(абз. 6 п. 9 Рішення КСУ (2003) у справі про розгляд судом 
окремих постанов слідчого і прокурора). Цю правову пози-
цію, акцентуючи на «дотриманні справедливості», КСУ по-
вторив у ще одній справі (про призначення судом більш 
м'якого покарання (2004)). 
329 Шишкін В. І. Самосуд // Юридична енциклопедія / Ю. С. 
Шемшученко (ред.). — К., 2003. — Т. 5: П—С. — С. 418.  
330 Дровозюк С. Селянський самосуд 1917-1930-х рр. XX ст. 
як соціально-психологічний феномен (історіографічні нотат-
ки) // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. 

Вказуючи на це дослідження як «спробу ком-
плексного дослідження еволюції вітчизняної 
правової системи у різні періоди її історії», до-
слідники роблять висновок про підставність і 
необхідність оновлення методологічних підхо-
дів (парадигм) вивчення правової історії украї-
нського народу на основі врахування етнічної, 
цивілізаційної, соціально-економічної своєрід-
ності його етноправового розвитку331. 

Завданням представленого далі фрагмен-
ту дослідження філософії правосуддя є вияв-
лення істотних характеристик понять самосуд і 
суд (в контексті правосуддя) з філософсько-
правових позицій. Припускається гіпотеза: пра-
ворозуміння (його різновиди) може бути визна-
чальним, чи одним із визначальних, чинником 
визнання певного явища самосудом. В резуль-
таті й це явище може вважатися як правове чи 
неправове, поставати антитезою чи тезою пра-
восуддя.  

Вирішення поставленого завдання має як 
наукове, так і практичне значення в контексті 
здійснення правосуддя в Україні. Практиці ві-
домі оцінки державної чи недержавної діяльно-
сті332, приватних осіб чи груп осіб333 як самосу-
                                                                                           
Міжвідомчий зб. наук, праць. — 2004. — Вип. 10. — С. 284-
293. 
331 Див., напр.: Лобода Ю. П. Правова традиція українського 
народу (феномен та об’єкт загальнотеоретичного дискурсу). 
— Л., 2009. — С. 197.  
332 Зі звернення Президії ВР Криму до громадян Криму (N 37-
1, 26.06.1995) «К гражданам Крыма. Уважаемые согражда-
не! Обострение криминогенной обстановки в Крыму, разнуз-
данные действия рэкетиров и мафиозных структур на рын-
ках и в других общественных местах при явной пассивности 
милиции и Службы безопасности, выведенных из-под кон-
троля республиканских органов власти, вызывают возмуще-
ние крымчан. … Произошедшее нельзя квалифицировать 
иначе как самосуд, который, безусловно, недопустим, но 
стал возможен в условиях, когда правоохранительные орга-
ны не оказывают эффективного противостояния разгулу 
преступности и не обеспечивают надежную охрану общест-
венного порядка». 
333 Наведемо обставини з реального життя, які можуть вва-
жатися такими, що містять ознаки самосуду чи суміжних 
понять. 

� 2004 рік: Осетин Віталій Калоєв (рос. Калоев) позба-
вив життя Пітера Нільсона на порозі його власного дому 
в Швейцарії. Останній працював диспетчером, коли дру-
жина і двоє дітей Калоева загинули в авіакатастрофі, ві-
домій як «Зіткнення над Баденським озером 1 липня 
2002 року». якого Калоєв вважав Нільсона винуватим у 
смерті своїх рідних. Як встановив суд, Калоєв показав 
Нільсону фото дружини та дітей і запропонував вибачи-
тися; після відмови вибачитися, Калоєв стверджував, що 
своїх дій не пам’ятає. 2005 року швейцарський суд засу-
див Калоєва до 8 років ув’язнення, згодом вирок було 
визнано надмірним в апеляційній інстанції. 2007 року 
Калоєв повернувся до Росії.  
� 1995 рік: чеченець Шаміль Басаєв, головуючи на так 
званому «Воєнно-польовому суді центрального фронту 
Чеченської Республіки Ічкерія за злочини проти держави 
і Чеченського народу …» засудив до «вищої міри через 
розстріл» Аміра Закаєва, 1940 року народження, учителя 
за професією, який виконував обов’язки глави адмініст-
рації Мідянського району Чечні (так званий «суд» та ви-
конання «вироку» зафіксовано на відео; джерело: фраг-
мент документального фільму «Война в Чечне» (1996, 
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ду. Додамо, що в цьому дослідженні самосуд не 
розглядається як негативне, завідомо незаконне 
чи позаправове явище; натомість, йдеться, як 
відзначалося, про встановлення суттєвих ознак 
позначуваного явища та його розмежування від 
інших із філософсько-правових позицій.  

Ідея самосуду та її історичний розви-
ток (контекст держави). Історія дозволяє 
виявити, які явища з плином часу і зміною ци-
вілізацій, позначалися терміном самосуд. Так, у 
юридичній літературі зазначається, що «в сере-
дньовічній Європі самосуд існував у різних фо-
рмах: легалізована самочинна дія, що дозволя-
лась як реакція на відмову в судовому захисті 
претензії (кулачне право); суд фемів – засіб 
швидкої розправи феодалів з кріпаками і селя-
нами. В Азії і деяких країнах Європи самосуд 
реалізовувався через кровну помсту. У США 
самосуд мав місце у формі лінчування (напри-
клад, Суд Лінча)»334.  

Зазначені явища, названі самосудом, сві-
дчать про таку їх суттєву ознаку, як діяльність 
приватних осіб чи організацій, а не держави. 
Тобто, можна припустити, що саме з позицій 
держави як організації політичної влади певні 
дії могли визнаватися самосудом. 

Історико-правові дослідження відобра-
жають ідею самосуду в контексті формування 
судової влади держави. Виявляється, що вона 
вступала в суперечність із ідеєю суду держави 
як форми здійснення централізованої політич-
ної влади – того, що називається правосуддям. 
Відтак, така діяльність приватних осіб, як кро-
вна помста, визнавалася самосудом і пережит-
ком, тоді як смертна кара, здійснювана держа-
вою, – легітимним покарання. Хоча, зрештою, 
наслідки кровної помсти чи смертної кари є 
ідентичними. 

Відзначимо, що «тепер самосуд заборо-
нений міжнародним правом і національним за-
конодавством»335. Це означає, що самосуд за-
бороняється як такий, визнається неправовим 
явищем з позицій права, зокрема міжнародного.  

                                                                                           
режисер О. Арсоновський; 51:30 — 56:27 хвилина хро-
нометражу фільму).  
� 1981 рік: Маріанне Бахмаєр (Bachmeier) в судовій 
залі під час процесу застрелила обвинуваченого в убивс-
тві її доньки. Деталі та обґрунтування: Бахмаєр визнала 
(в одному з інтерв’ю), що діяла продумано й холодно-
кровно, аби «здійснити правосуддя» над обвинуваченим 
і попередити поширення ним «іншої неправди» щодо до-
ньки Анни. Її засуджена до 6 років за вбивство та неза-
конне носіння зброї. Звільнено від відбування покарання 
через 3 роки через хворобу раку. 
� 1981 рік: Пхулан Деві, згодом відома як «Королева 
бандитів», наказала розстріляти своїх кривдників у зґва-
лтуванні й інших жителів села Бехмай (Індія), перших — 
вважаючи кривдниками, інших — за відмову видати ін-
ших своїх кривдників, які, начебто, належали до пред-
ставників вищої касти. Згодом здалася властям, трива-
лий час перебувала в в’язниці, обвинувачена й, зреш-
тою, звільнена з під варти. Стала політиком. Убита най-
маним убивцею, що мстив помста за численних убитих у 
селі Бехмай.  
� 1977 рік – донині: Sea Shepherd Conservation Society 
— неурядова організація, зареєстрована в США, що має 
на меті розслідування, забезпечення дотримання законів 
і захист живої природи моря. Керуючись, за тверджен-
ням організації, нормами міжнародного права, організа-
ція проводить активні операції, часом із застосуванням 
сили й морської техніки, протидіючи, на їхню думку, не-
правомірним діям, як-от вилову китів, морських котиків 
тощо. За даними організації, в процесі операцій ними за-
топлено більше 10 суден (Джерело: 
www.seashepherd.org/). 

334 Шишкін В. І. Самосуд // Юридична енциклопедія. — К., 
2003. — Т. 5: П—С. — С. 418. 
335 Там само.  

Втім, якщо «історичний довід» розвитку 
самосуду в зв’язку зі встановленням гегемонії 
держави як організації політичної влади в час-
тині судової влади є обґрунтованим, то виникає 
питання: чи існував самосуд у суспільствах, 
антропологічно-правовою мовою, без «судів і 
поліцейських», централізованої системи влади? 

У цьому фрагменті дослідження детально 
не розкривається антропологічно-правовий 
дискурс (антропологія права розуміється нами 
як сукупність етноправознавства та філософсь-
ко-правової антропології). Водночас відзначи-
мо, що такий дискурс, з позицій правового 
плюралізму, зміщує акценти в частині джерел 
права, актуалізуючи філософсько-правовий зріз 
проблеми самосуду. 

Як зазначалося, традиційно самосудом 
вважається «вчинення розправи над особою без 
належних на те правових підстав і в позасудо-
вому порядку». Так, за логікою, вчинення пев-
них дій на належних правових підставах і в су-
довому порядку не вважатиметься самосудом. З 
огляду на зазначене може виникати питання 
про те, чи вважатиметься самосудом фізичне 
дисциплінування батьків дітей за певний, на 
думку перших, проступок.  

Антропологічне праворозуміння як 
критерій визначення самосуду. Розгляньмо 
значення праворозуміння в антропологічно-
правовому дискурсі. 

Якщо визначати самосуд як дію, «без на-
лежних на те правових підстав», «позазаконний 
процес», то праворозуміння можна розглядати 
як сутнісну ознаку визначення певної дії як са-
мосуду.  

Якщо визначати право як сукупність 
встановлених лише державою правових норм, 
то визначені державою правові норми щодо 
того, які дії й ким учинені вважаються самосу-
дом, а які ні, буде визначальним для оцінки ді-
янь.  

Так, для прикладу, в Україні, за Консти-
туцією як основним законом, встановленим 
державою, правосуддя здійснюється «виключ-
но судами», як державними органами. Законо-
давством допускається визнання іншої діяльно-
сті як такої, що охоплюється поняттям «суд» у 
розумінні арбітраж, але не включається в по-
няття правосуддя. Інша діяльність, відповідно 
за цим критерієм, може вважатися державою 
самосудом.  

Складнішим є питання про те, чи є дія 
самосудом з позиції більш «широкого» право-
розуміння. Наприклад, коли правом охоплю-
ються і санкціоновані державою правові норми, 
наприклад, звичаєве право. Ще складнішим є 
питання, коли під правом розуміється, переду-
сім, не державою встановлені принципи чи 
правові норми, або коли поняття права охоп-
люють особливі аспекти праворозуміння. 

Наприклад, за антропологічним праворо-
зумінням у викладі Л. Поспішила право визна-
чається за допомогою чотирьох атрибутів: вла-
дності (authority), наміру універсального засто-
сування, obligatio та санкції. За таким визна-
ченням права всі (чи майже всі) суспільства 
можуть вважатися такими, що мають право. 
Так, учений відзначав «існування правових си-
стем у будь-якій організованій групі і їхніх під-
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групах у межах держави. Тому, вважав він, – 
зрештою, навіть мала група, як наприклад аме-
риканська сім’я, має правову систему, впрова-
джувану чоловіком чи жінкою, або ж обома, 
залежно від ситуації. Навіть у конкретних ви-
падках ті рішення і правила, які приводяться у 
виконання сімейними властями, можуть супе-
речити праву держави і визнаватися не право-
вими»336. 

Іншими словами, можлива ситуація, коли 
певні дії, наприклад, санкція в вигляді тілесно-
го покарання (биття різками) чи позбавлення 
волі (обмеження виходу на двір, відвідування 
певних заходів) в сім’ ї можуть вважатися пра-
вовими, але не вважатися правовими в системі 
«правових координат» держави. Отже, плюра-
лізм права, чи правовий плюралізм, зумовлює 
колізії, які можуть вважатися «правовими», що 
потребують вирішення.  

Відтак, повертаючись до порушеного пи-
тання, держава може не погодитися з такою 
кваліфікацією дій батьків, як дисциплінування, 
і визнати їх розправою, самосудом. Може ви-
никнути «правова суперечність» в оцінках. З 
огляду на критерії суб’єкта оцінювання (держа-
ви чи приватної особи) та мети дій й визнача-
тиметься, чи називати певні дії самосудом.  

Самосуд і колізії на прикладі «вбивства 
честі». Ціннісні антиномії в умовах правового 
плюралізму різних правових систем (підсистем) 
загострює колізію. Для аналізу, наприклад, ві-
зьмемо ситуацію, коли певна етнічна група зі 
«своїм правом» стає частиною іншої спільноти. 
Йдеться, наприклад, про випадки переселення 
чи міграції, добровільних чи примусових. Ці 
групи привносять із собою «свої» норми, які 
вважають правовими, що регламентують відно-
сини в межах групи чи відносини членів групи 
з іншими групами. В такому разі можливі «зов-
нішні» колізії, коли норми групи суперечать 
нормам іншої групи, зокрема більшої. 

Актуалізуємо аналіз на прикладі так зва-
ного «суду честі» чи «убивств честі» в справі 
Сюрюджу, що сколихнула Німеччину в 2005-
2006 роках337. Як встановив суд, громадянку 

                                                           
336 Цит. за: Мойєр Д. Антропологія // Антропологія права: 
філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перс-
пективи). Матеріали Першого всеукраїнського «круглого 
столу» (м. Львів, 16-17 вересня 2005 р.) — Львів: Край, 
2006. — С. 310—311. 
337 Дет.: Бігун В. С. Справа Сюрюджу, що сколихнула Німеч-
чину в 2005-2006 рр. // Юридична газета. — 2006. — № 9 
(69) (18.05). — С. 16. Обставини справи екранізовано в 
фільмі німецького режисера Ф. Аладаг «Чужа» (Die Fremde, 
2010). 
Подібні «вбивства честі» на релігійному грунті та реакція 
офіційних властей на них зустрічалися в різні часи, зокрема 
й радянську добу. Наприклад. у книжці І. Перлова «Закон-
ность и правосудие» (1959) відзначається: «…зустрічаються 
ще подекуди звірячі вбивства на релігійному грунті. Житель 
Туркмен-Калинського району Марійської області Туркменсь-
кої РСР Ялкаб Тара, що належить до духовного мусульмансь-
кому роду, заборонив своїй дочці комсомолці Більбіль Ялка-
бовой вчитися, засватавши її за людину, яку вона раніше 
навіть не бачила. Не бажаючи виходити заміж, Більбіль по-
тайки від батьків поїхала в Марі, щоб вступити до педагогіч-
ного інституту. За релігійними законами, жінка, яка поруши-
ла заповіти шаріату, повинна померти. І батько-нелюд вирі-
шив привести «вирок» у виконання. Слідом за Більбіль у 
Марі їдуть її брат Ягшигельди і дядько Нургельді Тара, які за 
допомогою закоренілого злочинця, не раз судимого X. Шаба-
зова і людини без певних занять Д. Аганіязова, що отримали 
5 тисяч рублів за участь у вбивстві, по-звірячому вбивають 
Більбіль і її друга комсомольця Меред Атаєва. Звірячий зло-
чин нелюдів-фанатиків викликав гнівне обурення громадсь-
кості. Марійський обласний суд, що розбирав справу в клубі 
Марійського педагогічного училища, засудив всіх вбивць до 

Німеччини турецького походження на ім’я Ай-
на Сюрюджу, застрелив її наймолодший рідний 
брат на виконання рішення «суду» родини че-
рез те, що, на думку родини, вона неналежно 
всупереч мусульманськими уявленнями пово-
дилася (зокрема, вступала у позашлюбні стосу-
нки). У контрасті, в очах німецької громадсько-
сті дівчину вважали вбитою за «бажання жити 
як німка», «вести західний спосіб життя».  

В основі ситуації – складна світоглядна, 
культурна колізія цінностей. В даному випадку 
родина вирішує її за допомогою суду і пока-
рання: «убивства заради честі», за яким пока-
ранням є смерть: лише вона здатна сповна зми-
ти ганьбу й відновити «честь». Винною зазви-
чай визнається особа, яка зганьбила «честь» 
родини: найчастіше жінка, зазвичай дружина, 
дочка, або коханець, які вступили в недозволені 
інтимні стосунки, зокрема, позашлюбні. У му-
сульманських країнах вважається, що жінка – 
носій сімейної порядності. Її завдання – обері-
гати «честь», завдання чоловіка – гарантувати 
її. Вважається, що рішення про покарання (зок-
рема, вбивство) на «захист честі» приймає гла-
ва сім’ ї (роду) – після обговорення з іншими 
членами сім’ ї чи родини.  

Німецький суд встановив, що підсудний 
Айяна Сюрюджу заманив жертву на зупинку, 
де її вбив. На думку суду, він керувався не «ко-
рисливими мотивами чи іншими міркування-
ми», а релігійними переконаннями і уявлення-
ми про «належну поведінку жінки». Зокрема, 
«міркуваннями сімейної честі за не відповідний 
мусульманським традиціям спосіб життя».  

Вирішення колізії та відповідної судової 
справи зумовлене відповідною традицією. За-
лишається питанням, чи рішення державного 
суду в справі, подібній до справи Сюрюджу, в 
мусульманській країні може різнитися від рі-
шення німецького суду.  

Самосуд у контексті здійснення права. 
Самосуд, як такий, що здійснюється не держа-
вою, в позасудовий спосіб характеризується 
застосуванням влади, сили, примусу: натовп 
здійснює розправу над тим, кого вони вважа-
ють винуватим; організована група цілеспря-
мовано організовує відплату (помсту) тощо. 
Відмінність між судом і самосудом полягає в 
тому, що суд застосовує передбачені, відомі, 
публічні правила, які відомі чи можуть бути 
відомі сторонам судового процесу.  

Процес чи процедура як судочинство є 
формою регламентації та водночас обмеження 
сваволі, яка може не обмежуватися в випадку 
самосуду чи мати обмежений характер (само-
обмеження). Тому дії держави в інтересах своїх 
громадян чи людей загалом є виправданими, 
коли цим обгрунтовується її прагнення на мо-
нополію влади.  

Колізії загострюються, коли влада, на-
приклад, в особі державних установ, не справ-
ляється з виконанням покладених на неї функ-
цій, порушуючи питання про втрату влади, по-
вернення її до джерела: народу, що спонтанно 
може зорганізувати самосуд як сурогат чи ори-
гінальну модель здійснення правосуддя.  

                                                                                           
розстрілу» (Перлов И. Д. Законность и правосудие. — М., 
1959. — С. 29).  
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Народ, громада має свій інтерес, оскільки 
її члени в будь-який момент можуть стати як 
потерпілими кримінального злочину чи про-
ступку, сторонами спору, вирішення якого вони 
очікують згідно з нормами закону (права). Гла-
сність є істотною для забезпечення такого від-
новного правосуддя, адже часто, в випадку 
кримінального судочинства, злочин є порушен-
ням соціального устрою, а на кримінальний 
процес покладається його відновлення. 

Якщо цього відновлення не відбувається, 
виникає проблема ефективності виконання 
державними судами свої функцій перед наро-
дом, громадою. Адже відплата є «частиною 
природи людини і передання цього інстинкту в 
процесі здійснення кримінального правосуддя 
забезпечує важливу функцію забезпечення ста-
більності суспільства, регламентованого пра-
вом. Коли люди починають вважати, що орга-
нізоване суспільство не бажає, чи нездатне на-
кладати на злочинців покарання, яке ті «заслу-
жили», вони сіють зерна анархії – самопомочі, 
так званого «правосуддя пильності» (vigilante 
justice) та лінчевого права»338.  

У цьому контексті й варто вирізняти 
«правосуддя пильності». Його мета – це не так 
захоплення влади, зокрема, судової, як недо-
пущення нездійснення як справедливості. Як 
відзначав Ч. Бонапарт у статі «Закон Лінча та 
його метод» (1899), слід відокремлювати «за-
кон Лінча» від звичайного безчинства і від на-
сильства або тероризму в політичних або тор-
гових справах. Лінчування не є бунтом, хоча 
воно, можливо, до цього й призводить… Ті ін-
струменти, які використовують ці різні форми 
беззаконня, подібні між собою і з лінчуванням, 
але їх цілі різняться у кожному з випадків. З 
іншого боку, лінчування і дії «комітетів пиль-
ності», «регуляторів» і «білошапошників» ана-
логічні: це suprema ratio щодо слабших методів 
переконання. Основна мета у всіх цих випадках 
– не порушення, а виправдання, закону (law); 
або, якщо точніше, йдеться про порушення за-
кону за формою, аби впровадити його по суті, 
ігнорується його процедурна частина, аби час-
тина матеріальна, сутнісна могла бути збереже-
на»339. 

Висновки. Які можна зробити висновки з 
фрагменту даного дослідження, які перспекти-
ви подальших розвідок у даному напрямку?  

По-перше, традиційне визначення само-
суду, як «вчинення розправи над особою без 
належних на те правових підстав і в позасудо-
вому порядку», виявляє «процесуальний ак-
цент» визначення певних дій як самосуду. На-
лежну діяльність (як не вважається самосудом) 
уповноважені здійснювати, зазвичай, суди або 
інші компетентні органи держави.  

По-друге, традиційно самосудом вважа-
ється діяльність приватних осіб або їх організа-
цій, при цьому, виявляючи гегемонію держави 
як форми здійснення централізованої політич-
ної влади в частині того, що називається право-
суддям. Держава застерігає за собою право ви-
                                                           
338 Думка судді Верховного суду США Дж. Стюарта у справі 
«Фурман проти Джорджії» (Furman v. Georgia, 408 U.S. 238, 
308) (1972) щодо конституційності смертної кари в США. 
339 Bonaparte Ch. J. Lynch Law and Its Remedy // Yale Law 
Journal. — 1899. — May. — № 8. — P. 336. 

значати що є самосудом і хто є порушником 
правосуддя. Водночас, поняттям самосуд не 
охоплюються випадки, які регламентуються 
законодавством як правомірні: необхідна обо-
рона, крайня необхідність, затримання особи, 
яка вчинила злочин.  

По-третє, такі характеристики, як «проце-
суальний акцент» та «держава як джерело» су-
дової влади, відтіняють таку сутнісну ознаку як 
мету. Яскравим прикладом є діяльність, 
пов’язана із відновленням права. На виправ-
дання найчастіше наводяться такі аргументи, як 
нездатність чи неефективність державних судів 
здійснення правосуддя ефективно та швидко чи 
негайно. 

З-поміж перспективних напрямків дослі-
дження теми можна назвати вивчення взаємо-
зв’язку праворозуміння та визначення самосу-
ду, значення недержавних судів у контексті 
здійснення мети правосуддя. 
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3.2.  Правосуддя та судочинство: діалектика форми та змісту 
 
Цей підрозділ присвячено виявленню 

розбіжностей між феноменами правосуддя і 
судочинства, а також висвітленню конститу-
ційного розуміння правосуддя на основі теорії 
та практики конституційного права в Україні. 

Про терміни «правосуддя» і «судочин-
ство»: термінологічна та понятійна диску-
сія. Пропонуємо довід перший: правосуддя – це 
судочинство, судочинство – ще не правосуддя. 
Як відзначалося вище, йдеться про два відмінні 
терміни. Крім того, якщо правосуддя та судо-
чинство вважати тотожними поняттями, то 
будь-яка судова діяльність може вважатися 
здійсненням правосуддя. Судова практика, 
утім, не підтверджує цю тезу й доводить зворо-
тне в тому сенсі, що рішення суду, прийняте 
всупереч закону, не вважається правосудним. 

Судові рішення, прийняті відповідно до 
закону, але всупереч праву, теж можуть не вва-
жатися такими, що спрямовані на здійснення 
правосуддя. Як приклад можна назвати окремі 
рішення судів часів соціал-націоналістичної 
Німеччини щодо поводження із психічно хво-
рими чи представниками певних етнічних груп.  

Більше того, якщо припустити, що метою 
здійснення правосуддя є досягнення справед-
ливості через прийняття судового рішення, то 
нема підстав вважати, що кожне судове рішен-
ня може вважатися таким, що відповідає цій 
меті. Рішення надалі оскаржують, чимало з них 
скасовують чи змінюють, що, припускаємо, не 
траплялося б у разі, якби суди ухвалювали 
справедливі рішення. (Слушним контраргумен-
том зазначеній позиції може бути твердження 
про те, що справедливість є (суб’єктивне) по-
чуття й навіть рішення, прийняті згідно із зако-
ном, правом, можуть не відповідати 
суб’єктивним уявленням про справедливість, 
що формують такі почуття).  

Водночас, уже з наведеного можна зро-
бити попередній висновок: поняття правосуддя 
може охоплювати зміст поняття судочинство 
як діяльності суду, однак не навпаки.  

Відтак, детальніше з’ясуймо зміст понять 
правосуддя і судочинство. 

Довід другий: правосуддя і судочинство – 
не тотожні поняття. Довід аргументується 
наявністю термінів, що позначають різний 
зміст понять.  

Висунемо термінологічний аргумент. Те-
рмін, або фахове слово, є словниковою одини-
цею, що позначає специфічний для певного фа-
ху зміст. Отже, й для юридичного фаху існу-
вання різних термінів (правосуддя і судочинст-
во) означає наявність різного, специфічного 
змісту. Так, буквально термін правосуддя озна-
чає «суд за правом», а термін судочинство – 
«діяльність суду». Тому, припускаємо, перший 
термін акцентує на змісті (за правом), другий – 
на формі діяльності (діяльність суду) як специ-
фічному смислі термінів. 

Доповнимо цей аргумент аксіологічним, 
телеологічним аспектом. Якщо у випадку судо-
чинства йдеться про діяльність суду, то у ви-
падку правосуддя йдеться про діяльність із роз-
гляду справ з певною метою (досягнення спра-

ведливості, розв’язання конфлікту, захист прав 
та свобод людини, юридичних осіб, держави). 
Тобто йдеться не про будь-яку діяльність суду, 
а таку, що відповідає певній меті. 

Крім того, наведемо, так би мовити, змі-
стовний аргумент. Змістовну відмінність за-
значених термінів відображено, зафіксовано в 
юридичній літературі та нормативно-правових 
актах. Так, у юридичній науці судочинство ви-
значається як «процесуальна форма здійснення 
правосуддя, діяльність суду»340. Між тим, пра-
восуддя визначається як «правозастосувальна 
діяльність суду з розгляду і вирішення у вста-
новленому законом процесуальному порядку 
віднесених до його компетенції […] справ з ме-
тою охорони прав та свобод людини і громадя-
нина, прав і законних інтересів юридичних осіб 
та інтересів держави»341. Подібні визначення 
містить і діюче українське законодавство чи 
проекти нормативно-правових актів. Зазначені 
визначення підтверджують дійсність висновку 
про те, що правосуддя здійснюється через су-
дочинство як форму діяльності.  

Доповнимо зазначений аргумент філо-
софсько-правовим аспектом: через з’ясування 
розуміння і значення терміна право в терміні 
правосуддя. Це є істотним з огляду на розумін-
ня предмета філософії права як такого, що ви-
пливає, наприклад, із розрізнення понять право 
і закон (що, наприклад, на думку 
В. Нерсесянца, й становить предмет філософії 
права). У цьому зв’язку, з відповідною умовні-
стю, можна стверджувати: правосуддя не є за-
коносуддям. Термін законосуддя, втім, не є по-
ширеним, тоді як термін правосуддя дає прихи-
льникам теорії чи принципу верховенства пра-
ва, правовладдя – на відміну від, так би мовити, 
законників як прихильників верховенства зако-
ну – підстави твердити про обов’язок суддів 
послуговуватися саме правом, а не законом, 
ухвалюючи судові рішення (інше істотне пи-
тання: як розуміється право і закон, які критерії 
їх розмежування?).  

Додамо, що в юридичній літературі, нор-
мативно-правових актах використовуються й 
інші терміни, подібні до термінів судочинство і 
правосуддя. Зокрема термін судівництво, який 
визначається «як єдина система судового уст-
рою та судочинства»342. За таким розумінням 
судівництво є поняттям ширшим за поняття 
судочинство, охоплює його. 

Підсумовуючи цю частину викладу та 
представлені аргументи, відзначимо на основі 
термінологічного та змістовного аргументів 
наявність достатніх підстав для розмежування 
термінів судочинство і правосуддя. Те, що ко-
жен суд може вважатися таким, що здійснює 
судочинство, але не кожен – таким, що здійс-
нює правосуддя, є важливим дослідницьким 
                                                           
340 Сірий М. І., Тертишник В. М. Судочинство // Юридична 
енциклопедія. — К., 2003. — Т. 5. — С. 718. 
341 Малишев Б. В. Судовий прецедент у правовій системі 
Англії. — К., 2008. — С. 50. 
342 Концепція вдосконалення судівництва для утвердження 
справедливого суду в Україні відповідно до європейських 
стандартів, схвалена Указом Президента України від 
10.05.2006 № 361/2006. 
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аргументом, що зумовлює необхідність пода-
льшого виявлення істотних змістовних відмін-
ностей між правосуддям і судочинством, і є 
завданням подальшого філософсько-правового 
дослідження теми філософія правосуддя. 

Поняття правомочного суду в кон-
тексті здійснення правосуддя. Філософсько-
правове дослідження правосуддя ставить пи-
тання щодо розмежування понять правосуддя і 
судочинство. У зв’язку з цим постає й питання 
щодо змісту та обсягу поняття суд. Зокрема, 
питання про те, чи здійснюють правосуддя інші 
органи, аніж суд, у контексті конституційного 
положення про здійснення правосуддя виключ-
но судами. 

Тлумачення відповідних положень Кон-
ституції України КСУ щодо правосуддя і судо-
чинства, а також наведе далі наукове тлумачен-
ня цих положень, зумовлені їхньою текстуа-
льною інтерпретацією про здійснення правосу-
ддя виключно судами. Водночас, в одному зі 
своїх рішень, яке наводиться далі, КСУ дав 
тлумачення кримінального судочинства, як та-
кого, що здійснюється не лише судами. Це дає 
підстави вважати, що правосуддя здійснюють 
не лише суди (за умов, що правосуддя здійсню-
ється в формах судочинства).  

Теоретики розходяться в думках щодо 
змісту та обсягу суб’єктного складу поняття 
правосуддя. Одні, зокрема сучасні конституці-
оналісти343, теоретики кримінально-
процесуальної науки, зокрема радянської шко-
ли, дотримуються думки про те, що правосуддя 
здійснюють винятково суди344. Водночас, у ме-
жах науки кримінального права, де досліджу-
ються питання кримінальної відповідальності 
за злочини проти правосуддя, окремі дослідни-
ки вважають, що правосуддя здійснюють не 
лише суди345, зустрічається думка про те, що 
правосуддя – стадія здійснення судочинства346, 
що правосуддя не може адекватно здійснюва-
тися без належної діяльності правоохоронних 
органів (правосуддя визначається як «діяль-
ність як судів, так і органів дізнання, попере-
днього слідства, прокуратури, а також органів, 
які відають виконанням судових рішень» (В. О. 
Навроцький))347. 

                                                           
343 Див., напр.: Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конститу-
ційне право України: Підручник. — К., 2006. — 338 с. — С. 
271, С. 274; Фрицький О. Ф. Конституційне право України: 
Підручник. — 2.вид. — К., 2004. — 509 с. — С. 415; Селіва-
нов А. О., Рудюк Н. С., Фесенко Є. В., Кривенко Л. І., Бакла-
нова Л. В. Організація судової влади в Україні: Перший ана-
ліз нормативного змісту Закону України «Про судоустрій 
України». — К., 2002. — 111 с. — С. 102, С. 104. 
344 Див., напр.: Петрухин И. Л. Правосудие: время реформ. 
— М.: Наука, 1991. — С.160; Семенов В. М. Суд и правосу-
дие в СССР. — М., 1984. — С.19–20; Суд и правосудие в 
СССР: Учебник / Под ред. Б. А. Галкина. — М., 1981. — С.36; 
Суд, прокуратура и органы расследования в СССР. – Волго-
град, 1978. — С. 9. 
345 Див., напр.: Голоднюк М. Н. Вопросы совершенствования 
законодательства о преступлениях против правосудия // 
Государство и право на рубеже веков / Мат. всерос. конфе-
ренции. Криминология. Уголовное право. Судебное право. — 
М.: ИГПРАН, 2001; Боботов С. В. Правосудие в правовом 
государстве / Право как социокультурная ценность / Мате-
риалы конференции. — М.: Российская Правовая Академия, 
2001. 
346 Калашникова А. А. Судопроизводство как объект уголов-
но-правовой охраны // Труды юридического ф-та СевКавГ-
ТУ: Сб. научных трудов. Выпуск 2. – Ставрополь: СевКавГ-
ТУ, 2004. – 216 с. — С. 122–131. 
347 Аргументований виклад цього положення знаходимо в В. 
О. Навроцького (Навроцький В. О. Злочини проти правосуд-
дя: Лекції для студентів юридичних факультетів / Львівський 

При цьому йдеться про діяльність зі здій-
снення права не лише суддів, а й про інших 
осіб, які беруть участь у здійсненні правосуддя. 
В філософсько-правовій літературі висловлю-
ється думка про те, що «в правосудді застосу-
вання права носить додатковий характер стосо-
вно закону, а присяжні та судді мають різну 
компетенцію. Присяжні мають вирішувати пи-
тання процесуального права (доведеності та 
складу правопорушення), в той час як суддя 
розв’язує питання про застосування закону в 
разі визнання присяжними доведеності вчинку 
та його протиправності» (О. В. Стовба)348. 

Зазначені конституційні положення бук-
вально (текстуально) можна тлумачити так: 
правосуддя здійснюється винятково судами, 
суди ж (КСУ та суди загальної юрисдикції) 
здійснюють судочинство. Припускаємо, що або 
терміни судочинство і правосуддя тотожні, або 
ж термін правосуддя є ширшим за змістом за 
термін судочинство.  

У пошуках відповіді на ці питання пере-
глянемо інші конституційні положення щодо 
правосуддя та судочинства (у тексті Конститу-
ції України загалом термін судочинство вжива-
ється п’ять разів, термін правосуддя – вісім ра-
зів, включно з назвою розділу VIII). 

                                                                                           
державний університет ім. І. Франка. Юридичний факультет. 
— Львів, 1997. — 48 с.). На його думку, «в кримінальному 
законі не визначений зміст самого поняття «правосуддя», що 
породжує труднощі й спори стосовно визначення кола суспі-
льних відносин, які підлягають кримінально-правовій охоро-
ні відповідними нормами» (Там само. — С. 4). З’ясовуючи 
«точний зміст» поняття «правосуддя», В. Навроцький ста-
вить такі три запитання. Які органи здійснюють правосуддя? 
Що є предметом діяльності по відправленню правосуддя? 
Який зміст має діяльність по відправленню правосуддя? Від-
так намічає «принаймні два підходи. Суть розбіжностей по-
лягає в тому, охоплюються цим поняттям діяльність лише 
судових, чи й інших правоохоронних органів. Перша позиція 
базується на буквальному розумінні слова «правосуддя» як 
діяльність лише судів по розгляду справ, віднесених до їх 
юрисдикції. Для такого розуміння є підстави насамперед в 
Конституції України, стаття 124 якої передбачає... Проте 
спірним є, перше, що «в самій Конституції сплутано два да-
леко не тотожні поняття: те, що в розділі VIII іменується 
«Правосуддя» насправді стосується судової влади. По-друге, 
суд, як і будь-який державний орган не є самодостатнім, не 
може діяти без взаємодії з іншими спеціалізованими держав-
ними інституціями, зокрема тими органами, які готують кри-
мінальні справи до судового розгляду....та які займаються 
виконанням судових рішень. Об’єктивність, справедливість 
та законність правосуддя не може бути забезпечена, якщо 
вказані органи будуть діяти неправильно, вчинятимуть пося-
гання на їх діяльність. Тому правосуддя як функція держави 
здійснюється виключно судами, але забезпечується прави-
льною роботою й спеціальних правоохоронних органів. По-
третє, концепція, згідно з якою правосуддя включає в себе 
виключно судову діяльність, не узгоджується з нормами 
чинного КПК — передбачаються відповідальність за посяган-
ня на правильну діяльність саме не судів, а інших органів. 
Тому більш переконливою слід визнати другу позицію, від-
повідно до якої правосуддя (в тому значенні, в якому його 
вживає кримінальне законодавство) – це діяльність як судів, 
так і органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, 
а також органів, які відають виконанням судових рішень» 
(Там само). Як далі відзначає автор «правосуддя — це дер-
жавна діяльність. Тому так зване «громадське правосуддя» – 
діяльність громадських формувань з охорони порядку, това-
риських судів та інших самодіяльних організацій — це не 
здійснення правосуддя, а моральне виховання порушників 
правових та моральних норм специфічними методами гро-
мадського впливу. Такі органи самі не здійснюють правосуд-
дя як державно-владної діяльності, а лише сприяють відпо-
відним державним органам» (С. 9). Правознавець також 
визначає «Предмет діяльності по здійсненню правосуддя», 
відзначаючи, що «Правосуддя полягає в розгляді і вирішенні 
конкретних справ» (С. 9). Загалом же, на його думку, «Пра-
восуддя — це суспільні відносини, які існують в зв’язку з 
процесуальною діяльністю компетентних державних органів 
(дізнання, попереднього розслідування прокуратури, суду та 
органів виконання рішень) по розслідуванню, судовому роз-
гляду, прийняттю і виконанню рішень, вироків, ухвал та 
постанов по кримінальних, цивільних та адміністративних 
справах» (С. 11–12). 
348 Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення. — 
К., 2009. — С. 114.  
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Правосуддя і судочинство: огляд кон-
ституційних положень. Далі з’ясуймо специ-
фіку вживання термінів судочинство і правосу-
ддя у позитивному праві на прикладі матеріа-
льного конституційного права і, зокрема, зако-
нодавства України та низки інших держав. 

Конституція України, в розділі VIII 
«Правосуддя», встановлює наступне (курсив – 
мій). 

1. «Правосуддя в Україні здійснюється 
виключно судами. Делегування функцій судів, 
а також привласнення цих функцій іншими ор-
ганами чи посадовими особами не допускають-
ся» (ч. 1 ст. 124).  

2. Водночас зазначається, що «Судочин-
ство здійснюється Конституційним Судом 
України та судами загальної юрисдикції. Народ 
безпосередньо бере участь у здійсненні право-
суддя через народних засідателів і присяжних» 
(ч. 3 ст. 124).  

3. «Судочинство провадиться суддею 
одноособово, колегією суддів чи судом прися-
жних» (ч. 2 ст. 129).  

4. «Основними засадами судочинства 
є: 1) законність; 2) рівність усіх учасників су-
дового процесу перед законом і судом» та інші 
(ч. 3 ст. 129). «Законом можуть бути визначені 
також інші засади судочинства в судах окре-
мих судових юрисдикцій» (ч. 4 ст. 129). 

5. «Виключно законами України ви-
значаються: «судоустрій, судочинство, статус 
суддів, засади судової експертизи, організація і 
діяльність прокуратури, органів дізнання і слід-
ства, нотаріату, органів і установ виконання 
покарань; основи організації та діяльності ад-
вокатури» (п. 14 ч. 1 ст. 92). 

Щодо правосуддя Конституція України 
встановлює наступне. 

6. «Правосуддя здійснюють професій-
ні судді та, у визначених законом випадках, 
народні засідателі і присяжні» (ч. 1 ст. 127). 

7. «Обов’язок суддів спеціалізованих 
судів відправляти правосуддя лише у складі 
колегій суддів» (ч. 4 ст. 127).  

8. Підкорення суддів закону: «Судді 
при здійсненні правосуддя незалежні і підко-
ряються лише закону» (ч. 1 ст. 129). 

9. «Правосуддя в Автономній Респуб-
ліці Крим здійснюється судами, що належать 
до єдиної системи судів України» (ч. 5 ст. 136). 

10. Можливість обмеження здійснення 
«права на свободу думки і слова, на вільне ви-
раження своїх поглядів і переконань» для під-
тримання авторитету і неупередженості право-
суддя» (ч. 3 ст. 34).  

Аналіз зазначених конституційних поло-
жень порушує наступні питання. (1) Чи взаємо-
замінно використовуються терміни правосуддя 
і судочинство в зазначених положеннях? (2) 
Чим зумовлене вживання різних термінів? 

Передусім зазначимо, що термін правосу-
ддя можна замінити не лише терміном судо-
чинство, але й терміном судова система. Від-
значаючи це ще на стадії підготовки проекту 
тексту Конституції України 1996 року, компа-
ративіст Богдан Футей зазначав: «Судова сис-
тема загалом описується у Розділі VIII, який 
має назву «Правосуддя». Вартим уваги є те, що 
розділи, де йдеться про дві інші гілки влади, 

мають назви «Законодавча влада» та «Прези-
дент». Ось чому, заради послідовності та задля 
того, щоб показати рівність цієї гілки, робоча 
група повинна використовувати термін «судова 
влада» для назви Розділу VIII, а не просто опи-
сувати функцію судів»349.  

Відзначимо, що деякі проекти Конститу-
ції не містили термінів правосуддя в розумінні 
судочинства, використовувався термін судова 
влада (для прикладу: концепція від 19 червня 
1991 року, де відповідний розділ називався 
«Органи судової влади», а стаття 1 розділу чи-
талася: «Судова влада в Україні здійснюється 
від імені Республіки…»350). Згодом, уже в про-
екті Конституції, винесеному на всенародне 
обговорення в редакції від 1 липня 1991 року, в 
главі 21 «Судова влада» в розділі «А» глави 
«Органи правосуддя» зазначалося: «Правосуд-
дя здійснюється виключно судами у формах 
конституційного, цивільного та адміністратив-
ного судочинства. Присвоєння функцій право-
суддя будь-ким іншим, а також делегування 
цих функцій не допускається. Правосуддя здій-
снюється від імені України» (ст. 202)351. Анало-
гічними були положення цієї статті в проекті 
Конституції в редакції від 27 травня 1993 року 
(ст. 163)352 та 26 жовтня 1993 року (ст. 147)353. 

Додамо, що в Конституції УРСР (Украї-
ни) 1978 року вживалися терміни правосуддя і 
судочинство. Розділ VIII називався «Правосуд-
дя. Арбітраж і прокурорський нагляд». Частина 
1 статті 149, яка відкривала розділ в оригіналь-
ній редакції, до внесення до неї змін, проголо-
шувала: «Правосуддя в Українській РСР здійс-
нюється тільки судом». Глава 18 «Суд і арбіт-
раж» розділу VIII зазначала: «Правосуддя в 
Україні здійснюється на засадах рівності гро-
мадян перед законом і судом» (ст. 154), а «су-
дочинство провадиться українською мовою або 
мовою більшості населення даної місцевості...» 
(ст. 157), йшлося про «судочинство в цивільних 
і кримінальних справах» (ст. 160). 

Зазначене терміновживання дає підстави 
припускати: законодавець і розробники проек-
тів Конституції України не надавали істотного 
значення розмежуванню термінів правосуддя і 
судочинство. Водночас винесення терміна пра-
восуддя в назву розділу (глави) дає підстави 
вважати цей термін ширшим за змістом, аніж 
термін судочинство. 

Аби дослідити, чи є це закономірністю, 
далі звернемося до конституцій низки так зва-
них «нових держав Європи», зокрема прибал-
тійських, а також Російської Федерації та Біло-
русі. Аби розширити термінологічний аспект 
дослідження, наводитимемо посилання україн-
ською, англійською та мовою оригіналу.  

Виявляємо, що в них вживаються обидва 
терміни. Зокрема, це стосується Конституції 
Естонії (1996) та Конституції Латвії (1992)354. 
                                                           
349 Футей Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-
2005. 2-е вид. — К., 2005. — С. 48. 
350 Конституція незалежної України: Кн. 1. — К., 1995. — С. 
75.  
351 Там само. — С. 168—169. 
352 Там само. — С. 235.  
353 Там само. — С. 302.  
354 1. Конституція Естонії (1996) у статті 146 проголошує: 
«Правосуддя здійснюється тільки судом» (англійською мо-
вою: «Justice shall be administered solely by the courts»; ес-
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Між тим, примітними є деякі випадки неадек-
ватного, на нашу думку, перекладу терміна 
правосуддя (Tiesu) як court proceedings (більш 
адекватним у даному випадку є переклад тер-
міном судочинство). Конституція Республіки 
Білорусь регламентує, що здійснення судової 
влади належить судам, які здійснюють право-
суддя355. Логічно струнку термінологічну конс-
трукцію представлено в положеннях Конститу-
ції Російської Федерації (1993). Передбачаєть-
ся, що правосуддя здійснюється лише судом, а 
судова влада здійснюється у визначених фор-
мах судочинства, при цьому в окремих випад-
ках судочинство здійснюється за участі прися-
жних засідателів356.  

Таким чином, ми виявили неоднозначне 
застосування термінів судочинство і правосуд-
дя у конституційному праві. 

Тлумачення конституційних положень 
про правосуддя. Конституційні положення що-
до правосуддя та судочинства стали предметом 
тлумачення – наукового та офіційного. Поло-
ження статті 124 Конституції України науково 
тлумачаться так, що «правосуддя вправі здійс-
нювати тільки суди, створені відповідно до 
Конституції. Ніякий інший державний орган чи 
посадова особа не вправі брати на себе повно-
важення суду – визнавати особу винною у вчи-
нені злочину, призначати за нього покарання, 
виконувати інші функції суду»357. Таким чином, 
зазначене тлумачення вказує суб’єктний склад 
здійснення правосуддя – це винятково суди. 

Даючи тлумачення конституційних по-
ложень щодо правосуддя, Конституційний Суд 
України відзначив, що «відповідно до статті 
                                                                                           
тонською мовою: «Õigust mõistab ainult kohus»). Вживається 
і термін судочинство («До системи судочинства» («The court 
system», «Kohtusüsteem») (ст. 148)). Подібне положення 
міститься і в Конституції Литви (1992): «Правосуддя … здійс-
нюється лише судами» («… justice shall be administered only 
by courts»; «Teisingumą … vykdo tik teismai») (ст. 109). Кон-
ституція Латвії (1992) зазначає у статті 86 про «здійснення 
правосуддя» («Decisions in court proceedings»; «Tiesu var 
spriest»). Цит. за: Конституція незалежної України: у 3 кн. — 
К., 1995. — Книга 1. — С. 47. Цит. мовою оригіналу за лін-
ками: 
http://www.saeima.lv/Likumdosana/likumdosana_satversme.ht
ml (латинською мовою), 
http://www.saeima.lv/Likumdosana_eng/likumdosana_satvers
me.html (англійською мовою).  
355 2. Конституція Республіки Білорусь, зокрема, встановлює: 
«Судебная власть в Республике Беларусь принадлежит су-
дам. … Судоустройство в Республике Беларусь определяется 
законом («The courts shall exercise judicial power in the 
Republic of Belarus… The judicial system in the Republic of 
Belarus shall be determined by the law») (ст. 109). Говорить-
ся, що «Суды осуществляют правосудие на основе Консти-
туции и принятых в соответствии с ней иных нормативных 
актов» («Justice shall be administered on the basis of the 
adversarial proceedings and equality of the parties involved in 
the trial») (ст. 115)355. Цит. мовою оригіналу за лінком офі-
ційного сайту Президента Республіки Білорусь 
(http://www.president.gov.by/press19332.html#doc). 
356 3. Конституція РФ (1993) регламентує (розділ 7: Судова 
влада; Judiciary): «1. Правосудие в Российской Федерации 
осуществляется только судом. 2. Судебная власть осуществ-
ляется посредством конституционного, гражданского, адми-
нистративного и уголовного судопроизводства» («1. Justice 
in the Russian Federation shall be administered only by law 
courts. 2. Judiciary power shall be exercised to constitutional, 
civil, administrative and criminal process») (ч.ч. 1, 2 ст. 118). 
«3. Судопроизводство осуществляется на основе состязате-
льности и равноправия сторон. 4. В случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом, судопроизводство осуществляет-
ся с участием присяжных заседателей» («The trial shall be 
conducted on an adversarial and equal basis. In cases 
stipulated by federal law trials shall be held by jury») (ч.ч. 3, 4 
ст. 123). Цит. переклад за лінком Університету Бакнел 
(http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/ch7.html)
. 
357 Коментар до Конституції України / 2-е вид., випр. та доп. 
— К.: Інститут законодавства ВР України, 1998. — 412 с. — 
С. 289.  

124 Конституції України правосуддя – це само-
стійна галузь державної діяльності, яку суди 
здійснюють шляхом розгляду і вирішення в 
судових засіданнях в особливій, встановленій 
законом процесуальній формі цивільних, кри-
мінальних та інших справ»358. Суд підтвердив 
зазначену правову позицію в одному зі своїх 
наступних рішень359. 

Керуючись правовою позицією, що пра-
восуддя є самостійною галуззю державної дія-
льності, Конституційний Суд України визнав 
діяльність низки державних і недержавних ор-
ганів та інституцій «такою, що не здійснює фу-
нкції правосуддя в контексті статті 124 Консти-
туції України», або ж такою, що не належить до 
«системи національної юрисдикції». Серед них 
такі інституції, як Міжнародний кримінальний 
суд (що є «міжнародно-правовим судовим ор-
ганом», який не належить до «системи націона-
льної юрисдикції» України)360, Міжнародний 
комерційний арбітражний суд при Торгово-
промисловій палаті України (як «недержавний 
орган», «третейський суд, що розглядає спори з 
цивільних правовідносин за умови наявності 
письмової арбітражної угоди (домовленості) 
сторін про передачу йому таких спорів…»)361, 
третейський суд («Здійснення третейськими 
судами функції захисту… є здійсненням ними 
не правосуддя, а третейського розгляду спорів 
сторін у цивільних і господарських правовідно-
синах у межах права, визначеного частиною 
п'ятою статті 55 Конституції України»)362, по-
даткових інспекцій (вказувався аргумент 
суб’єкта конституційного звернення про те, що 
«право державних податкових інспекцій на без-
спірне стягнення коштів» … «здійснюється ви-
ключно судами і привласнення їх функцій ін-
шими органами чи посадовими особами не до-
пускається»)363 тощо. 

Зазначене дає можливість зробити висно-
вок про таке розуміння положень щодо право-
суддя в Конституції України: це спеціальний 
вид державної діяльності, що здійснюється ви-
нятково судами України як державними орга-
нами. Оскільки цю діяльність однаковою мірою 
                                                           
358 Абзац перший пункту 3 Ухвали Конституційного Суду 
України № 44-з вiд 14 жовтня 1997 року про відмову у від-
критті конституційного провадження у справі за конститу-
ційним зверненням державного зовнішньоекономічного під-
приємства «Славутич-Сталь» щодо тлумачення статті 124 
Конституції України і Закону України «Про міжнародний ко-
мерційний арбітраж». 
359 Абзац третій пункту 4 Рішення Конституційного Суду 
України № 1-рп/2008 вiд 10 січня 2008 року (справа про 
завдання третейського суду).  
360 Абзаци 6-8 пункту 2.1 Висновку Конституційного Суду 
України № 3-в/2001 вiд 11 липня 2001 року (справа про 
Римський Статут). 
361 Абзац другий пункту 3 Ухвали Конституційного Суду 
України № 44-з вiд 14 жовтня 1997 року про відмову у від-
критті конституційного провадження у справі за конститу-
ційним зверненням державного зовнішньоекономічного під-
приємства «Славутич-Сталь» щодо тлумачення статті 124 
Конституції України і Закону України «Про міжнародний ко-
мерційний арбітраж».  
362 Абзац п’ятий пункту 4 Рішення Конституційного Суду 
України № 1-рп/2008 від 10 січня 2008 року (справа про 
завдання третейського суду). 
363 Абзац третій пункту 7 Висновку Конституційного Суду 
України № 1-в/2002 від 16 жовтня 2002 року у справі за 
зверненням Верховної Ради України про надання висновку 
щодо відповідності проекту Закону України «Про внесення 
змін і доповнень до Конституції України» вимогам статей 157 
і 158 Конституції України (справа щодо внесення змін до 
статей 81, 82, 85, 87, 89, 90, 94, 97, 98, 106, 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 118, 122 Конституції України та доповнення її 
статтею 89-1). 
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(принаймні, термінологічно) можна назвати 
судочинством, то залишається питання про те, 
що дає підстави називати зазначену діяльність 
судів правосуддям? 

Діяльність згаданих інституцій формаль-
но (гіпотетично, не беручи до уваги конститу-
ційне тлумачення) можна назвати судочинст-
вом, тому постає питання про підстави не нази-
вати їх діяльність судочинством, а діяльність 
судів – правосуддям.  

З огляду на зазначене, продовжимо по-
шук відповіді на поставлене вище питання про 
розмежування правосуддя і судочинства. Клю-
човою можна вважати таку правову позицію:  

«Правосуддя за своєю суттю визнається 
таким лише за умови, що воно відповідає вимо-
гам справедливості і забезпечує ефективне по-
новлення в правах»364. Цю правову позицію, 
акцентуючи на «дотриманні справедливості», 
Конституційний Суд України повторив у справі 
про призначення судом більш м'якого покаран-
ня (2004). Водночас Суд вказав і на інструмен-
тальну функцію правосуддя, зазначивши, що 
«Право на судовий захист передбачає і конкре-
тні гарантії ефективного поновлення в правах 
шляхом здійснення правосуддя»365. 

Один із суддів Конституційного Суду 
України (в окремій думці), висловлюючись що-
до рішення Суду та не погоджуючись з більші-
стю, так характеризує його як акт «правосуд-
дя», тим самим викладаючи змістовні характе-
ристики правосуддя: цей акт «за формою є рі-
шенням єдиного органу конституційної юрис-
дикції. Однак за змістом його проблематично 
назвати актом конституційного правосуддя, 
оскільки воно не містить належного правового 
обґрунтування, базується на неправильно за-
стосованих та інтерпретованих положеннях 
Конституції України, що дає підстави припус-
тити наявність упередженості Конституційного 
Суду України, політичного підходу до вирі-
шення спірного питання».  

У цьому зв’язку цікаво відзначити, що 
англомовним відповідником терміна правосуд-
дя є термін justice, що також може переклада-
тися як справедливість, юстиція. Тому невипа-
дковим є розуміння правосуддя як справедли-
вості в сенсі мети судочинства як судової дія-
льності (телеологічний аспект правосуддя). 

Зазначені правові положення дають під-
стави твердити про наявність формальних і змі-
стовних ознак правосуддя, що вказують на його 
сутність.  

Про сутність правосуддя і судочинст-
ва: філософсько-правова дискусія. Сучасна 
українська юридична наука та практика вказу-
ють на правосуддя як на функціональну мету 
судів. Деякі дослідники, вважаючи положення 
новелою, відзначають: радянська юридична 
наука виходила з того, що головне призначення 
суду – охорона правопорядку, яку, крім суду, 
здійснювали ще й органи прокуратури, міліції, 

                                                           
364 Aбзац шостий пункту 9 Рішення Конституційного Суду 
України № 3-рп/2003 вiд 30 січня 2003 року (справа про 
розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора).  
365 Абзац другий пункту 3 Рішення Конституційного Суду 
України № 8-рп/2002 вiд 07 травня 2002 року (справа щодо 
підвідомчості актів про призначення або звільнення посадо-
вих осіб).  

державної безпеки, нотаріату, тощо. Відмін-
ність правосуддя від діяльності інших право-
охоронних органів полягала лише в аспекті 
спеціальної компетенції суду, тобто в його осо-
бливих повноваженнях щодо розгляду цивіль-
них і кримінальних справ, а також у процедурі 
здійснення цього розгляду. При цьому дослід-
ники вказували також на те, що функція право-
суддя належить до діяльності суду, однак при 
цьому вони суттєво розходилися у розумінні 
сутності правосуддя 366.  

Огляд юридичної літератури про теорію 
правосуддя, в якому ми спираємося на доробок 
Б. Малишева, дає змогу окреслити два голо-
вних підходи до розуміння сутності правосуд-
дя. 

Перше розуміння, умовно назване нами 
функціональним, визначає правосуддя (або уни-
кає визначень) як юридичну процедуру здійс-
нення функції судової влади: розгляд справ, 
захист прав і свобод людини і громадянина, 
охорона конституційного ладу. По суті, право-
суддя постає як засіб прояву і реалізації судової 
влади.  

Друге розуміння, яке Б. Малишев називає 
сутнісним, змістовним, полягає в характерис-
тиці правосуддя на основі змістовних (а не фо-
рмальних) ознак діяльності суду з вирішення 
справ. За такого акценту правосуддя – це не 
зовнішня, а внутрішня характеристика певної 
судової діяльності.  

Низка дослідників, визначаючи правосу-
ддя, враховують як формальні, так і змістовні 
його характеристики, зокрема коли йдеться про 
право людини на суд. Таке визначення, на дум-
ку Б. Малишева, не враховує, що правосуддя — 
це передусім діяльність суду, а вже потім, в од-
ному зі своїх вимірів, виступає як суб'єктивне 
право людини на захист своїх прав367.  

Намагаючись поєднати зазначені у ви-
значеннях розуміння, Б. Малишев пропонує 
визначати правосуддя як «спосіб вирішення 
спору про право, який здійснюється: а) на під-
ставі закону та принципів справедливості, рів-
ності, свободи і гуманізму; б) на постійній і 
професійній основі спеціальними органами 
державної влади — судами, акти яких забезпе-
чуються авторитетом держави»368. При цьому, 
вважає дослідник, «спори про право будуть 
розглянуті та вирішені не лише формально (на 
підставі норм чинного законодавства), а й з чіт-
ким дотриманням пануючих у певному суспі-
льстві уявлень моральної та етичної спрямова-
ності (на підставі принципів справедливості, 
рівності, свободи і гуманізму)». «Правосуддям 
є лише та діяльність суду з вирішення спору, 
яка не тільки відповідає вимогам закону, а й 
відповідає вимогам справедливості, рівності, 
свободи та гуманізму» 369. 

Звертаючи увагу на розбіжності між пра-
вом і законом, дослідник додає, що «сліпе слі-
дування букві закону робить судовий розгляд 
спору і його результат законним, але не право-
судним». Він підкріплює свої позиції поглядом 

                                                           
366 Малишев Б. В. Цит. праця. — С. 24.  
367 Там само. — С. 26. 
368 Там само. — С. 26, 304.  
369 Там само. — С. 26—28.  
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професора С. Максимова, що право не існує в 
готовому вигляді в законі, з якого його можна 
безпосередньо отримати. Суддя пов'язаний за-
коном. Проте закон має бути співвіднесений з 
визнаними у даному суспільстві принципами 
справедливості і з природою речей, тобто спра-
ведливістю у конкретній ситуації. Якщо зако-
ном враховуються можливі життєві обставини, 
то правосуддям — певні фактичні життєві об-
ставини. У результаті відбувається наповнення 
належного моментом сущого та збагачення су-
щого належним370. І цей процес відбувається за 
допомогою права як правової системи, в якій 
право «як елемент правової системи» характе-
ризується тим, з-поміж іншого, що воно «стає 
неподільним, єдиним, з незалежним і сильним 
правосуддям»371. 

Узагальнимо визначення суті правосуддя 
через його розуміння: перше, функціональне 
розуміння правосуддя ототожнює його з судо-
чинством, судовим розглядом справ, тоді як 
друге, змістовне розуміння акцентує на внут-
рішніх характеристиках судової діяльності. 
Якщо перше акцентує на функціях та 
суб’єктному складі діяльності, то друге – на 
змісті судового процесу та його меті, зокрема 
справедливості.  

Від судочинства до правосуддя. В юри-
дичній науці дискусійним є питання про спів-
відношення понять судочинство і правосуддя. 
Згідно з Конституцією України «Правосуддя в 
Україні здійснюється виключно судами» (ч. 1 
ст. 124). Наукове та практичне тлумачення цих 
та інших положень Конституції України акцен-
тує на суб’єктному складі здійснення правосу-
ддя: це функція винятково судів як державних 
органів. Таке тлумачення відображає поняття 
судочинство. Водночас варто відзначити й змі-
стовну ознаку, що відображає сутність здійс-
нення правосуддя. Конституційний Суд Украї-
ни, для прикладу, це тлумачить так: «Правосу-
ддя за своєю суттю визнається таким лише за 
умови, що воно відповідає вимогам справедли-
вості і забезпечує ефективне поновлення в пра-
вах»372. Таким чином, питання про те, за яких 
умов правосуддя вважатиметься таким, що 
здійснено, вирішується за наявності формаль-
них і змістовних ознак правосуддя, тобто не 
лише, коли суди, як державні органи, функціо-
нують (розглядаючи справи), але також, коли 
при цьому вони, за запропонованим тлумачен-
ням, діють за вимогами справедливості і забез-
печують ефективне поновлення в правах. 

Окремі висновки. Узагальнюючи, конс-
татуємо формальні та змістовні ознаки право-
суддя, визначені положеннями Конституції 
України, їх тлумаченням чи конкретизацією. 
Конституційний зміст термінів «судочинство» 
та «правосуддя» дає можливість стверджувати: 
в України правосуддя, здійснюване в формі су-
дочинства, може провадитися винятково суда-
ми як державними органами.  

                                                           
370 Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского 
осмысления. — Х., 2002. — С. 186. 
371 Вступ до теорії правових систем. — К., 2006. — С. 11. 
372 Абзац шостий пункту 9 Рішення Конституційного Суду 
України № 3-рп/2003 вiд 30 січня 2003 року (справа про 
розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора).  

З одного боку, з позицій поділу держав-
ної влади та її використання чітке встановлення 
і регламентація судової влади є обґрунтованим: 
за Конституцією «державна влада в Україні» в 
частині «її поділу на судову», реалізовується 
«винятково судами» як «органами судової вла-
ди», що «здійснюють свої повноваження у 
встановлених цією Конституцією межах і від-
повідно до законів України» (ч. 1 та ч. 2 ст. 6 
Конституції). 

З іншого боку, з філософсько-правової 
точки зору, виникає питання про те, чи лише 
діяльність судів може відповідати (слідуючи 
тлумаченню КСУ) «вимогам справедливості і 
забезпечує ефективне поновлення в правах».  

В Україні відповідні положення Консти-
туції, їх текстуальне тлумачення не уможлив-
люють називати таку діяльність «правосуд-
дям». Водночас більш коректно з позицій філо-
софії права та їх урахування в конституційному 
праві України стверджувати про «судочинство» 
як «форму здійснення правосуддя».  

Обмеження здійснення правосуддя виня-
тково судами як державними органами поясню-
ється, з одного боку, намаганням держави об-
межити використання державної влади (зокре-
ма примусу), аби не допустити її зловживання. 
Недержавне й несудове ж здійснення того, що 
може називатися правосуддям, не знаходить 
визнання держави в Україні. Разом із тим, ли-
шається питання, чи воно (в частині змістов-
них, а не формальних, зокрема, суб’єктних ха-
рактеристик) припинить існування, хоч і не на-
зиватиметься в теорії та конституційному праві 
правосуддям? 

Ключовим у вирішенні поставленого пи-
тання є праворозуміння, що використовується 
при визначенні правосуддя, можливі колізії 
форми та змісту реалізації ідеї правосуддя. 
Адже, якщо під правом розуміти не лише пра-
вові норми, встановлені державою, то постає 
питання про те, чи є держава винятковим 
суб’єктом правозастосування в формі того, що 
називається правосуддям – діяльності, здійс-
нюваної винятково судами. Розкриттю цих пи-
тань можуть бути присвячені подальші філосф-
сько-правові дослідження. 
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3.3.  Право та закон: анулювання закону судом присяжних як здійснення судової влади народом 

 
 

Вступні зауваги∗∗∗∗. Чи належить судова 
влада народу? Визнаючи за принципом народ-
ного суверенітету, що джерелом влади є народ, 
ми визнаємо його і джерелом судової влади, як 
її частини. Якщо так, то слід визначити форми 
народного представництва у здійсненні судової 
влади, зокрема, з-поміж іншого, правосуддя. 
Класичною формою можна вважати суд прися-
жних.  

Останнім правознавчим досліджень, при-
свяченим цьому інституту, притаманна така 
методологічна риса як нормативний аналіз 
(аналіз переважно на основі нормативно-
правової бази). У цьому фрагменті дослідження 
пропонується аналітичне осмислення проблем 
суду присяжних. Воно зумовлено філософсько-
правовим методом, під яким (суто в даному ра-
зі) ми розуміємо співставлення сущого (те, як є) 
та належного (те, як повинно бути) певної пра-
вової ідеї та її здійснення. Відтак, оперуючи 
категоріями філософії правосуддя (якою пови-
нна бути ідея правосуддя та її здійснення), ми 
досліджуємо те, яким повинно бути реальне 
здійснення судової влади (народу). 

Розгляньмо суд присяжних як форму на-
родного представництва в здійснені правосуд-
дя.  

Суд присяжних – одна з форм здійснення 
правосуддя при розгляді справ у першій інста-
нції за участю виборних представників від різ-
них верств населення. Суд присяжних діє у ба-
гатьох країнах світу. В деяких державах суд 
присяжних розглядає тільки кримінальні спра-
ви, а в деяких – і цивільні.373 Слід підкреслити, 
що суд присяжних складається з судді та журі 
(присяжні).374 На практиці він утворюється у 
складі одного або кількох професійних суддів 
та лави присяжних засідателів. Головуючий 
веде судове засідання без активного втручання 
у дослідження обставин справи і встановлення 
фактів, а присяжні спостерігають за судовим 
процесом. Зазвичай, головне завдання присяж-
них – оцінити факти у нарадчій кімнаті без уча-
сті професійного судді та винести вердикт що-
до винності обвинуваченого в кримінальній 
справі або відповідача у цивільній справі. Межі 
покарання або види відповідальності встанов-
лює суддя.375 

Дослідники американського суду прися-
жних виділяють три його обов'язки: перше – 
встановити, що визнавати правом на противагу 
                                                           
∗ Матеріал, покладені в основу фрагменту дослідження, ап-
робовано в доповіді автора на Міжнародному «круглому 
столі» «Антропологія права: філософський та юридичний 
виміри (стан, проблеми, перспективи)» (м. Львів, 4-5 грудня 
2009 року). Розгорнуту доповідь опубліковано як наукових 
статтях автора: Бігун В. С. Правосуддя як здійснення наро-
довладдя. Присяжне анулювання закону // Антропологія 
права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, 
перспективи): Матеріали Міжнародного «круглого столу» (м. 
Львів, 4-5 грудня 2009 року). — Л., 2009. — С. 17–30; Пра-
восуддя як форма здійснення судової влади народом. Ану-
лювання закону судом присяжних // Держава і право. — 
2010. — Вип. 47. — С. 26–33. 
373 Шишкін В. І. Суд присяжних // Юридична енциклопедія. 
— К., 2003. — Т. 5. — С. 689. 
374 Михеєнко М. М. Журі // Юридична енциклопедія. — К., 
1999. — Т. 2. — С. 442. 
375 Шишкін В. І. Там само. 

того, що правом вважає суддя; друге – виріши-
ти, чи діяння або подія підпадає під дію певної 
правової норми, визначеної судом; і третє – 
внести відчуття «громади» у вирішення про-
блем, у яких різняться позиції з позицій катего-
рії «резонної особи» (англ. reasonable man).376 

Між тим, з’ясовується ширша роль цього 
суду як інституту народного представництва в 
контексті доктрини поділу влад. Загалом роль і 
місце народного представництва в здійсненні 
правосуддя залежить від концептуального ана-
лізу сутності влади в доктрині поділу влад, зок-
рема визначення її джерела – держави чи наро-
ду. Тому, якщо джерелом влади вважати народ, 
то народне представництво – його закономір-
ний вираз, зокрема в правосудді.  

Це уявлення – відмінне від того, за яким 
джерелом влади уявляється лише держава.377 В 
останньому випадку держава може не визнава-
ти за право (відтак, свій обов’язок) забезпечити 
народне представництво в здійсненні правосу-
ддя, хоча може допускати, як привілей, таку 
можливість. На практиці таке уявлення може 
домінувати. Тому закономірно в таких випад-
ках, що правосуддя уявляється як специфічний 
вид суто державної діяльності. Наприклад, 
Конституційний Суд України тлумачить право-
суддя як «самостійну галузь державної діяль-
ності, яку суди здійснюють шляхом розгляду і 
вирішення в судових засіданнях в особливій, 
встановленій законом процесуальній формі ци-
вільних, кримінальних та інших справ» (курсив 
– В. Б.).378 Та обставина, що правосуддя здійс-
нюється винятково судами, порушує питання 
про реальність права та повноважень форм на-
родного представництва в здійсненні правосуд-
дя.  

Отож, народне представництво в здійс-
ненні судової влади – закономірність визнання 
джерелом влади народу. Наступним слід роз-
глянути форми та зміст реалізації такого пред-
ставництва. У цьому зв’язку звернімося до та-
кого явища, повноваження суду присяжних у 
здійсненні правосуддя, як «присяжне анулю-
вання» (jury nullification). Відзначимо, що, пе-
реважно, джерельна база цього феномена – рі-
шення судів США та Великобританії, англомо-
вна юридична література. Водночас тематичні 

                                                           
376 Broeder D. W. The Functions of the Jury: Facts or Fictions? 
// University Chicago Law Review. — 1954. — № 21. — P. 386 
ff.  
377 Тарасов В. Ю. Институт правосудия в системе разделения 
властей (Теоретико-правовой аспект): Дис. ... канд. юрид. 
наук : 12.00.01. — Санкт-Петербург, 2002. — 148 c. «Право-
судие представляет собой элемент системы разделения вла-
стей, комплексный институт государственной власти…» (С. 
11). «Концептуальное оформление принципа разделения 
властей представляет собой новый этап, качественную фазу 
эволюции функционального подхода к пониманию феномена 
«государство»….» (С. 10). 
378 Ухвала Конституційного Суду України № 44-з вiд 14 жов-
тня 1997 року про відмову у відкритті конституційного про-
вадження у справі за конституційним зверненням державно-
го зовнішньоекономічного підприємства «Славутич-Сталь» 
щодо тлумачення статті 124 Конституції України і Закону 
України «Про міжнародний комерційний арбітраж» (абзац 
перший пункту 3 Ухвали) // Офіційні дані про публікацію не 
введено. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=vz44u710-97. 
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висновки є доречними в контексті дискусій про 
участь народу в здійсненні правосуддя в Украї-
ні (при цьому слід мати на увазі традиції та 
специфіку правової системи). 

Суд присяжних та присяжні як носії 
судової влади. Суд присяжних, як відзначалося 
дослідниками, виник як форма реалізації прин-
ципу солідарної відповідальності.379 Водночас 
його утвердження – прояв самодовіри та недо-
віри до влади. Вважається, що суд присяжних, 
точніше журі (присяжні), як випадково залуче-
на група осіб, покликана виконувати свої фун-
кції тимчасово, відтак і менше шансів їх ко-
румпувати, більше – отримати, ймовірно, спра-
ведливий вердикт. При цьому присяжні наді-
ляються повноваженнями оцінювати як право, 
так і обставини (докази), оскільки судді можуть 
піддаватися неналежному впливу внаслідок 
наслідування встановленої практики, зокрема і 
небажаної, якщо вона відходить від конститу-
ційних принципів, духу права.  

В цьому зв’язку й обґрунтовується роль 
присяжного анулювання або анулювання журі 
– рішення суду присяжних (точніше журі), яке 
ігнорує розпорядження судді, фактично робля-
чи закон не чинним. Фактично анулювання – це 
процес, у якому присяжні в кримінальній та, 
інколи, цивільній справах, виправдовуючи, ін-
коли попри докази вини, підсудного чи звіль-
няючи від юридичної відповідальності відпові-
дача, фактично анулюють закон. У широкому 
смислі присяжне анулювання – це будь-який 
оправдальний вердикт присяжних, не зважаючи 
на порушення букви закону, тобто норми права, 
встановленої законом. 

Присяжне анулювання – традиційне пов-
новаження присяжних. Його основа – невтру-
чання в процедуру прийняття присяжними рі-
шення під час або після розгляду, відсутність 
наміру з’ясовувати наміри та мотиви рішення. 
Це положення є традиційним, притаманним 
більшості систем сучасного загального права. 
Воно закріплено двома прецедентами-
заборонами: карати присяжних за вердикт і не 
допускати повторний розгляд кримінальної 
справи після виправдання (у деяких країнах). 
Фактично присяжні не несуть відповідальності 
за винесений вердикт. Щоправда, в деяких ви-
падках, зокрема в цивільних справах, вердикт 
присяжних може бути фактично змінено (унас-
лідок усунення порушень, скасування суддею 
вердикту – останнє винятково в окремих циві-
льних справах). 

Присяжне анулювання за видами може 
включати такі справи та випадки:  
� відмова засуджувати за «чужими» законами 

(американські революціонери відмовилися 
засуджувати підсудних за англійськими за-
конами); 

� відмова винести обвинувальний вердикт, 
посилаючись на «несправедливість» закону 
загалом; 

� відмова винести обвинувальний вердикт, 
посилаючись на «несправедливе» застосу-
вання закону в справі (присяжні не мають 

                                                           
379 Тернавська В. М. Інститут суду присяжних в Україні (істо-
рико-правовий аспект): автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.01 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2007. — С. 
7.  

політичних або моральних застережень що-
до закон, але вбачають зловживання в засто-
суванні закону); 

� відмова винести обвинувальний вердикт че-
рез власні упередження (наприклад, расові – 
щодо сторони в справі); 

� винесення оправдального вердикту, аби «по-
слати сигнал» суспільству, державі (виправ-
дання О.-Джей Сімпсона (1995)). 
Наголосимо, що присяжне анулювання – 

це не обов’язково незгода з розпорядженнями 
(так званими інструкціями) судді про те, що 
вважати правом, але й незгода з тим, що при-
сяжні повинні застосувати саме вказаний «за-
кон» для оцінки діянь підсудного з огляду на 
певні обставини, встановлені судом. 

Оскільки присяжне анулювання – це пов-
новаження журі, а не присяжного, то його від-
різняють від «фрустрації правосуддя», коли 
один присяжний відмовляється виконувати ін-
струкції судді.380  

Вердикт суду присяжних, що суперечить 
букві закону, стосується конкретної справи. 
Водночас ідентичні вердикти в подібних спра-
вах можуть мати наслідком скасування закону. 
Тому анулювання – це спосіб, яким громадсь-
кість опонує небажаному законодавчому акту. 

З’ясуймо аргументи на користь присяж-
ного анулювання: 
� гарантія «останньої інстанції» проти непра-
вомірних дій держави (тиранія, неправомір-
не ув’язнення тощо); 

� інструмент судового захисту права, зокрема 
і прав людини;  

� здійснення присяжними обов’язку (перед 
громадою) анулювати несправедливі закони; 

� повноваження присяжних як «істотної полі-
тичної установи» нехтувати відповідною 
нормою закону, якщо її застосування не від-
повідає домінуючому уявленню про справе-
дливість загалом і його здійснення. 

Аргументи не на користь присяжного 
анулювання: 
� це зловживання правом на судовий розгляд 

– порушення присяжними процесуальних 
норм права, що підриває авторитет права; 

� це порушення присяжними присяги дотри-
муватися законів; 

� побоювання, що анулювання може сприяти 
застосуванню впливу чи насильства до соці-
ально непопулярних груп (небезпека того, 
що суд присяжних ухвалить вердикт тому, 
хто не порушував закон). 
Думки теоретиків і практиків щодо при-

сяжного анулювання різняться. Цей інститут 
підтримують більше науковців, аніж суддів. 
Втім, навіть окремі науковці розглядають його 
як явище поза межами закону та права. Так, 
Р. Паунд називав анулювання «присяжним без-
законням» (jury lawlessness), убачаючи в ньому 
«значну корективність у процесі здійснення 
права» – один із способів адаптувати букву за-
кону до вимог здійснення правосуддя у конкре-

                                                           
380 Farnham D., Jury Nullification: History Proves It's Not a New 
Idea // Criminal Justice. — 1997. — Winter. — P. 4–14. 
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тних справах, при цьому забезпечуючи стабіль-
ність закону.381 

Деякі дослідники не вбачають «високої 
ролі» в присяжному анулюванні. Так, на їхню 
думку, приклади з історії присяжних анулю-
вань були неправильно інтерпретовані, зокре-
ма, аби обґрунтувати висновок про існування 
«права» присяжних, тоді як, насправді, йдеться 
про звичайне повноваження анулювання – за 
власним бажанням.382 

Ці позиції засвідчують контроверзу при-
сяжного анулювання. Відтак, розглянемо й фі-
лософсько-правові смисли, закладені в основі 
цього феномену. 

Що анульовують присяжні: право чи 
закон? Контекст верховенства права. Відпо-
відь на це питання має істотне теоретичне та 
практичне значення з позицій розмежування 
понять право і закон, а також визначення пов-
новажень народного представництва в здійс-
ненні правосуддя. Відзначимо, що в англосак-
сонській традиції термінологічно йдеться про 
термін law, яким в англійській мові позначають 
поняття й права, й закону. В процесуальному 
контексті йдеться про анулювання правової но-
рми (писаного) закону (наприклад, норми кри-
мінального права). Таким чином, є підстави 
вважати, що йдеться про закон, а не про право 
як ширше поняття. 

Чи суперечить присяжне анулювання 
принципам верховенства права та законності? 
Якщо виходити з позицій розмежування права і 
закону та мати на увазі, що присяжні анульо-
вують закон – норму писаного права, то прися-
жне анулювання загалом не суперечить прин-
ципу верховенства права, більше того: утвер-
джує верховенство права над законом.  

Застереження та побоювання, що анулю-
вання може призвести до анархії, ще не озна-
чає, що воно суперечить принципу верховенст-
ва права, законності чи правопорядку. Теорети-
ки стверджують, що три перші з п’яти наведе-
них (вище) видів анулювання (за винятком, пе-
редусім, того, що ґрунтується на упередженні, 
наприклад, расизмі) не заперечують верховенс-
тва права.383 Між тим, на практиці суди мають 
більше повноважень для стримування реалізації 
народного представництва в здійсненні судової 
влади. 

Думки щодо правомірності та законності 
анулювання розділилися. З позицій праворозу-
міння, що ґрунтується на розмежуванні права і 
закону, визначення присяжного анулювання як 
незаконного явища, не заперечує його правово-
го характеру. Тобто, фактично анульовуючи 
закон, присяжні не заперечують права. Це узго-
джується з позицією про форми народного 
представництва як через законодавчу, так і су-
дову влади – як законотворення, так і право-
творення – через суд. Водночас, із легістських 
позицій, фактичне повноваження присяжних 

                                                           
381 Pound R. Law in Books and Law in Action // American Law 
Review. — 1910. — № 44. — P. 18.  
382 Pepper D. A. Nullifying History: Modern-Day Misuse of the 
Right to Decide the Law // Case Western Reserve Law Review. 
— 2000. — P. 599 ff. 
383 Дет.: Brown D. K. Jury Nullification within the Rule of Law // 
Minnesota Law Review. — 1997. — № 81. — P. 1149–1150. 

анульовувати закон засвідчує законність і пра-
вомірність цієї процедури. 

При цьому навіть із легістських позицій 
анулювання закону впливає на стан законності, 
позаяк законність – це такий правовий режим у 
державі, за якого діяльність державних органів, 
юридичних і фізичних осіб здійснюється відпо-
відно до вимог закону.384 У випадку анулюван-
ня закон фактично скасовується, а відтак вимо-
ги закону не дотримуються (хоча можна твер-
дити: вимоги закону теж скасовано, тому вони 
не повинні застосовуватися).  

У цьому зв’язку важливо відзначити від-
мінність між правових режимом присяжного 
анулювання в США та (можливого застосуван-
ня в) Україні. Якщо така практика в США вва-
жається прийнятою та правомірною, то в Укра-
їні – такий висновок однозначно зробити не 
можна. Адже відповідно до ст. 6 Конституції 
України органи законодавчої, виконавчої та 
судової влади здійснюють свої повноваження у 
встановлених Конституцією межах і відповідно 
до законів України. Таким чином, оскільки 
присяжні (журі) є частиною суду присяжних як 
органу судової влади, що повинні дотримува-
тися принципу законності, то непередбачення 
можливості присяжного анулювання ставитиме 
його поза законом. Іншими словами, за прин-
ципом законності, здійснивши судове анулю-
вання, присяжні вийдуть за межі закону. Вод-
ночас, як зазначалося, присяжне анулювання 
може розглядатися таким, що не суперечить 
принципу верховенства права. Тому з цих по-
зицій саме принцип верховенства права – а, не 
навпаки385, можна вважати мінімумом принци-
пу законності. 

Етичні аспекти присяжного анулювання. 
Присяжне анулювання демонструє віковічну 
дихотомію: поводитися за законом чи слідувати 
покликам власної совісті, робити так, як вида-
ється морально правильним? Так, окремі дослі-
дники обґрунтовано вказують, що закони, які 
закладають основу системи законодавства, не є 
абсолютними. Подібно до того, як державний 
службовець, користуючись розсудом, відходить 
від правил, так само й громада, люди, предста-
влені як присяжні, виправдані в присяжному 
анулюванню. Відтак таке анулювання не санк-
ціонується системою законодавства, але є й 
життєво необхідною частиною правового про-
цесу.386 

Судді також наполягають на ухиленні від 
анулювання з інших етичних міркувань. Вони 
стверджують, що етичні стандарти забороня-
ють адвокату переконувати присяжних ігнору-
вати закон, а обов’язок судді – запобігти тако-
му аргументу. Однак, адвокати наполягають на 
цьому повноваженні й навіть спонукають колег 
добиватися присяжного анулювання, коли їхні 

                                                           
384 Шемшученко Ю. С., Бобровник С. В. Законність // Юриди-
чна енциклопедія. — К., 1999. — Т. 2. — С. 498–499. 
385 Погребняк С. П. Основоположні принципи права: Авто-
реф. дис... док. юрид. наук: 12.00.01 / Національна юриди-
чна академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 
36 с. (Автор зазначає, що «формальний аспект, який тради-
ційно асоціюється з принципом законності, є лише першим 
рівнем ідеї верховенства права». — Там само. — С. 6).  
386 Kadish M. R. & Kadish S. H. Discretion to Disobey: A Study 
of Lawful Departures from Legal Rules (1973). 
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клієнти «формально винні», але морально без-
доганні.387 

У певному смислі присяжне анулювання 
– запобіжник та альтернатива революції, на-
родна (навіть популістське) противага аристок-
ратичному інституту судового контролю. У 
цьому контексті, вони запобігають примусово-
му виконанню законів, які б спонукали до ре-
волюції.388 Присяжні – автори відповіді законо-
давчому процесу; вони повідомляють: закони, 
які систематично анульовуються, потрібно ска-
сувати або змінити.389  

У певному смислі присяжне анулювання є 
й частиною системи взаємодії судової та зако-
нодавчої влад: відбувається протистояння між 
«правосуддям без закону» і більш формалізова-
ним законодавчим процесом. Воно з часом мо-
же призвести до втрати присяжними свого 
впливу390, оскільки їхні повноваження можуть 
обмежуватися. Таке має місце в США, де на 
початку ХХ ст. спочатку суддівство сприймало 
те, що присяжні в кримінальних справах пови-
нні мати повноваження визначати, що є зако-
ном (правом). Але вже в 1930-х роках стало 
очевидним: це повноваження буде втрачено, 
точніше, суди намагатимуться применшити 
можливості його здійснення, що й сталося.391 
Нині, як відзначають оглядачі, «судова олігар-
хія» оголосила війну присяжному анулюван-
ню.392 У цьому зв’язку актуалізується питання 
про аналіз режимів судової влади – її розгляду з 
позицій методів і способів здійснення, що є 
окремою перспективною темою дослідження, 
здатною виявити нові сутності судової влади в 
контекстах таких понять, як судова аристокра-
тія, судова олігархія, судова демократія.  

Підсумкові міркування узагальнимо в на-
ступних висновках.  

Забезпечення фактичного (реального) на-
родного представництва в здійсненні правосуд-
дя як формі здійснення судової влади – перед-
умова визнання народу як джерела судової вла-
ди за принципами народного суверенітету та 
поділу влад. Відсутність чи обмеження народ-
ного представництва винятково з позицій доці-
льності його недопущення заперечує принцип 
народного суверенітету. 

Правосуддя як форма здійсненні судової 
влади забезпечується такими формами (інсти-
тутами) народного представництва в правосуд-
ді, з-поміж іншого, як суд присяжних, що скла-
дається із судді та присяжних (журі). Журі є 
окремим носієм судової влади, що є частиною 
суду присяжних, наділеною окремими повно-
важеннями.  

                                                           
387 Conrad C. S. Jury Nullification as a Defense Strategy // Tex. 
F. on C.L. & C.R. 1995. — № 2. — P. 1 ff. 
388 Mirkin H. G. Judicial Review, Jury Review & the Right of 
Revolution Against Despotism // Polity. — 1973. — № 6. — P. 
38 ff. 
389 Дет.: Conrad C. S. Jury Nullification: The Evolution of a 
Doctrine. What you should know about the powers of the jury. 
— Carolina, 1998.  
390 Harrington M. P. The Law-Finding Function of the American 
Jury // Wisconsin Law Review. — 1999. — № 337 ff. 
391 DeWolfe Howe М. Juries as Judges of Criminal Law // Har-
vard Law. Reviw. — 1939. — № 52. — P. 582 ff. 
392 Parmenter A. J. Nullifying the Jury: «The Judicial Oligarchy» 
Declares War on Jury Nullification // Washburn Law Journal. — 
2007. — № 46. — P. 379–428. 

Повноцінна реалізація повноважень при-
сяжних відображається таким повноваженням, 
як присяжне анулювання (jury nullification) у 
сфері здійснення правосуддя передбачає не 
лише вирішення ними питань обставин, але й 
права. З позицій розмежування понять права і 
закону, присяжні анульовують закон, а не пра-
во. Присяжне анулювання може розглядатися 
як інструмент протидії несправедливим зако-
нам та несправедливого (на думку журі) засто-
сування законів правоохоронними органами та 
судом. 

Присяжне анулювання в більшості (але не 
в усіх) випадків не заперечує, а утверджує вер-
ховенство права в розумінні панування права 
понад законом. В Україні присяжне анулюван-
ня закону, якщо воно не буде передбачене за-
коном, може вважатися таким, що суперечить 
принципу законності, оскільки відповідно до 
статті 6 Конституції України органи судової 
влади, яким уважатиметься суд присяжних, 
здійснюють свої повноваження у встановлених 
Конституцією межах і відповідно до законів 
України. У разі фактичного застосування при-
сяжного анулювання (виправдання підсудного) 
анулювання закону може обґрунтовуватися з 
позицій принципу верховенства права. 
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3.4.  Мета та метод правосуддя: судова герменевтика як методологія здійснення правосуддя (до-

свід конституційного права) 
 

 Вступні зауваги. Значення судової гер-
меневтики безпосереднього пов’язано з інсти-
туційним значенням суду як органу судової 
влади. Для його деталізації звернімося до до-
свіду конституційного права США393.  
 Так, вважається, що суди в США є най-
більш владною інституцією, оскільки саме вони 
визначаються «що є право». Цей привілей суди 
отримали завдяки доктрині judicial review (су-
довий контроль, або судовий перегляд). Ця 
конституційна доктрина США, започаткована 
рішенням ВС США в справі Marbury v. Madison 
(1803), визнає за судами як органами судової 
влади повноваження визнавати неконституцій-
ними акти законодавчої та виконавчої влади; й, 
як відзначалося, в принципі визначати «що є 
правом» (what is law). Ця доктрина істотно 
вплинула на статус судової влади, соціальне 
значення і престиж юридичної професії, зокре-
ма судді, в США. 
 Загалом же суд, аби ухвалити судове рі-
шення, повинен вирішити низку ключових су-
дових питань. З-поміж останніх прийнято ви-
різняти «питання факту», «питання права», а 
інколи – «питання принципової моральності чи 
лояльності (відданості)». Вирішення «питання 
факту» передбачає встановлення обставин 
справи, суд діє як «суд факту». Вирішуючи 
«питання права», вдаються до правозастосу-
вання, визначаючи, яке право (принцип права, 
норму права тощо) і в який спосіб слід застосо-
вувати до питання факту. В цьому смислі 
йдеться про «суд права». 
 Питання принципової або політичної мо-
ральності чи лояльності визначають як став-
лення до права (політики права) в частині 
обов’язку судді чи судового юриста, значення 
цього для конкретної справи. Під словом «полі-
тика» в даному розумінні не мається на увазі 
боротьба за владу чи інші традиційні політичні 
процеси. Йдеться про «політику» (з англ. poli-
cy) в розумінні принципу чи установки, яким 
слідують, зокрема й судді. Так, наприклад, суд-
дя, не засуджуючи підсудного до смертної кари 
за наявних підстав, можна інтерпретувати, мо-
же цим виражати власне ставлення до політики 
права; державний обвинувач, пропонуючи 
більш суворе покарання, може цим виявляти 
ставлення до кримінально-правової політики.  
 «Питання права» зумовлені так званими 
«теоретичними розбіжностями». Це означає, 
можливі кілька підходів до вирішення й нема 
єдино правильного критерію «правильного ви-
рішення» питання права. Теоретична розбіж-
ність, як особлива характеристика цих розбіж-
ностей, відрізняється від емпіричних, які зазви-
чай не є складними для вирішення. Наявність 
                                                           
393 Порів.: досвід Російської Федерації в авторському викладі 
правознавця та судді Конституційного суду РФ М. В. Вітрука: 
Понимание и толкование конституции // Витрук Н. В. Вер-
ность конституции. — М., 2008. — С. 129–146; досвід Ізраї-
лю в контексті сучасних дискурсів філософії права: Barak A. 
Purposive Interpretation in Law / Translated from the Hebrew 
by Sari Bashi. — Princeton, N.J.: Princton University Press, 
2005. — xx, 423 p.; Barak A. The Judge in a Democracy / 
Aharon Barak. Princeton, N.J. : Princeton University Press, 
2006. — xxi, 332 p. 

таких розбіжностей – вихідна основа вироб-
лення різних теорій прийняття судових рішень.  
 Способом та водночас процесом вироб-
лення таких теорій можна назвати суддівський 
розсуд. Останній можна визначити, як межі 
свободи судді в судовому вирішенні; спосіб 
реалізації судової влади суддею. Відтак це 
принципове положення в здійсненні правосуд-
дя, що визначає межі повноважень судді в ви-
рішення питань і справ у судочинстві. Межі 
суддівського розсуду визначаються як внутрі-
шні (погляди, переконання тощо) або зовнішні 
(наприклад, передбачені нормативно-
правовими актами) обмеження свободи судді в 
прийнятті судових рішень. Як тотожні до тер-
міну та поняття «суддівський розсуд» вжива-
ються терміни «суддівська дискреція»; «судо-
вий розсуд» (щодо останнього інколи наголо-
шується що суб’єктом розсуду є суддя, тому 
термін «суддівський розсуд» є коректнішим)394. 
 Предметом діяльності судового розсуду є 
судове тлумачення як спосіб правопошуку для 
судового правозастосування. Звернімося, зва-
жаючи на ґрунтовність відповідних розробок, 
до американської правової теорії та конститу-
ціоналізму, в межах якої розрізняють поняття 
interpretation (інтерпретація, тлумачення) та 
construction (буквально «конструювання»). 
Interpretation позначає «діяльність із визначен-
ня лінгвістичного значення чи семантичного 
змісту правового тексту», тоді як construction – 
«діяльність із перекладу семантичного змісту 
правового тексту на юридичні правила». Отож, 
інтерпретується значення тексту, а «конструю-
ються» юридичні правила для застосування те-
ксту до конкретних фактичних ситуацій (Л. Со-
лам).  
 Зазначене розмежування має практичним 
наслідком розвиток різних теорій тлумачення, 
зокрема судового конституційного тлумачення 
в США на базі «конструктивізму». Додамо, що 
судове тлумачення найширше застосовується в 
сфері конституційного права та процесу саме в 
«суді права». Такими можна вважати так звані 
вищі суди – апеляційні, касаційні.  
 Повернімося до тлумачення та його ви-
дів. Так, прийнято виокремлювати різні види 
тлумачення, які складно класифікувати за од-
ним критерієм. З-поміж найбільш поширений і 
актуальних – судовий активізм, якому властива 
ознака судової нормотворчості. Цей метод про-
тиставляють судовій летаргії (judicial lethargy), 
а також «судовому стриманню» (judicial 
restraint) посеред інших. Крім цих, також по-
ширені такі теорії судового тлумачення, як те-
кстуалізм і контекстуалізм (історичний чи фа-
ктичний), оригіналізм, суворе тлумачення (strict 
constructionism), функціоналізм, доктриналізм, 
девелопменталізм (developmentalism), структу-
ралізм, інші різновиди поєднання цих теорій. 
Так, наприклад, одні тлумачать Конституції, 
                                                           
394 Куфтирєв П. В. Суддівський розсуд у теорії права: авто-
реф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] 
/ П. В. Куфтирєв; Інститут законодавства Верховної Ради 
України. — К., 2009. — С. 4–5. 
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керуючись уявленням про те, що вона – це 
«жива конституція», тоді як інші тлумачать її 
як «моральну конституцію». Ми ще звернемося 
до зазначених теорії, але наразі звернімося до 
питання про їх альтернативи в виробленні ро-
зуміння функціонування судової матерії.  
 Розгляньмо детальніше судовий активізм. 
Це термін позначає судові рішення чи суддів 
(суддя – судовий активіст), які характеризують-
ся впливом власного тлумачення, яке надає суд 
тому, що позначається як «право», на протива-
гу того, що вважалося б правом із позиції сто-
роннього, неупередженого оглядача. «Судді-
активісти» прагнуть прийняти законодавство 
через судові рішення, так наче підміняючи со-
бою законодавця. 
 Вважається, що термін увів в обіг амери-
канський правник Артур Шлезінгер 
(Schlesinger) у статті «The Supreme Court: 1947» 
для позначення підходу окремих суддів ВС 
США. 
 Згодом дослідник Бредні Кенон (Canon) 
виокремив такі риси (виміри) судового активі-
зму, як: (1) меджоритаріанізм (majoritarianism) 
– ступінь, до якого суддя в судовому порядку 
визнає неправомірними політичні положення, 
прийняті через демократичні процедури; (2) 
інтерпретаційна послідовність (interpretive 
stability) – ступінь зміни попередніх судових 
рішень, доктрин, способів тлумачення іншими 
(новими); (3) інтерпретаційна відданість 
(interpretive fidelity) – ступінь тлумачення кон-
ституційних положень усупереч чітких намірів 
нормотворців чи змісту мови, використаних у 
правових положеннях; (4) сутніс-
на/демократична процедура (substance / 
democratic process) – ступінь, до якого судові 
рішення виробляють незалежні політичні пози-
ції – на противагу діяльності із збереження де-
мократичної політичної процедури; (5) специ-
фічність політики (specificity policy) – ступінь, 
до якого судове рішення саме встановлює полі-
тичне положення на противагу того, аби зали-
шити це на розсуд інших установ; (6) наявність 
альтернативного політичного діяча (availability 
of an alternate policymaker) – ступінь, до якого 
судове рішення замінює або порушує серйозні 
питання інших урядових установ. 
 Судовий активізм протиставляється судо-
вій стриманості (обмеженню) (judicial restraint) 
як судовій філософії права. Остання, як теорія 
судового тлумачення і суддівська філософія 
права, передбачає обмеженість суддів у здійс-
ненні судової влади. Поширена в США як тео-
рія конституційного тлумачення, в її основі по-
ложення про те, що судді повинні стримуватися 
від скасування законів, якщо ті не є «явно не-
конституційними». Суддя, прихильники такого 
тлумачення, аргументуватиме пріоритетність 
законодавчої влади в визначенні «що є право», 
застосовуватиме попередні судові прецеденти, 
відстоюючи принцип stare decisis (з лат. дотри-
муйся попередніх рішень) – обов’язковості до-
тримання судових прецедентів.  
 Асоціюється з теорією судової стриманос-
ті судовий мінімалізм – підхід до тлумачення, 
філософія тлумачення у конституційному праві 
США, заснована на політично поміркованому 
підході. Вона теж передбачає наголос на до-

триманні судових прецедентів і stare decisis, 
але допускає мінімальні зміни в конституцій-
ному праві шляхом тлумачення, заради забез-
печення стабільності основного закону. Автор і 
прихильник терміна Кес Санштайн (Sunstein) 
розглядає його як поміркований спосіб – на 
противагу «крайностям» (оригіналізму та судо-
вому активізму). Зокрема, воно особливо про-
тиставляється оригіналізму, як тлумаченню 
якого призводить до заперечення сучасного 
устрою на користь нині застарілого – часу за-
сновників Конституції. Цього погляду можуть 
дотримуватися судді, прихильники судового 
консерватизму, які можуть ухвалювати судові 
рішення, що суперечать сучасними прецеден-
там. Мінімалізм критикує традиційний лібера-
льний судовий активізм, як занадто експансіо-
ністський та такий, що поступається прецеден-
том заради досягнення ліберальних політичних 
цілей. 
 Отож різні теорії суддівського тлумачення 
є певним самообмеженням суддів. Суддівське 
самобмеження відтак можна визначити як 
принцип і наслідок діяльності судді щодо вико-
ристання суддівського розсуду в питаннях пра-
ва та факту, зокрема в правозастосуванні, за 
яким суддя самостійно обмежується відповідно 
до обґрунтованих філософсько-правових, ін-
ших теоретичних чи практичних положень. Цей 
принцип може ґрунтуватися на положеннях 
доктрини «поділу влад» (завдання судді бути 
суб’єктом здійснення судової влади, а не зако-
нодавчої – тобто творити право), доктрини 
«політичного питання» (в Україні – концепція 
«політичної доцільності», для цілей самообме-
ження суддів Конституційного Суду України); 
таких видах тлумачення, як суддівський міні-
малізм, оригіналізм, текстуалізм тощо. Відсут-
ність суддівського самообмеження може при-
звести до зловживань, «суддівської сваволі» 
тощо.  
 Також розрізняють такий вид теорії, як 
суворе тлумачення або «суворий конструкти-
візм» (strict constructionism). Це різновид суд-
дівської філософії права в частині судового 
тлумачення, що передбачає обмежене судове 
тлумачення. Поширене в юридичному дискурсі 
США, воно в широкому розумінні є різновидом 
судового консерватизму. Це спосіб передбачає 
судове правозастосування виключно тексту 
(так як написано), встановлення змісту якого 
позначає відсутність подальшої потреби осмис-
лення, пошуку підходів до вирішення (відсут-
ність потреби робити додаткові висновки, при-
пущення тощо). Він не ототожнюється з текс-
туалізмом чи оригіналізмом, хоча передбачає 
спільні позиції, але протиставляється судовій 
філософії «активізму». 
 Розгляньмо також судовий девелопмента-
лізм (developmentalism, з анг. develop – розвива-
ти). Це підхід до тлумачення, вироблений в 
конституційному праві США, що грунтується 
на доктриналізмі, що визнає можливість і зна-
чення часткової доповнюваності за допомогою 
суддівського права (доктрини, виробленої суд-
дями) та водночас розширює сферу тлумачен-
ня, включаючи в неї ширший масив історичних 
подій, як-от неофіційну практику, звичаї, полі-
тичну культуру. Судді-девелометалісти відхи-
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ляють поняття «конституція в статиці» та «мо-
ральна конституція», натомість зосереджую-
чись на тлумаченні того, «як розвивався 
смисл». Прикладом цього є тлумачення, за 
яким Конституція має розглядатися у світлі 
«мінливих норм пристойності, що відзначають 
поступ суспільства, що розвивається» (голова 
ВС США Ерл Уоррен). Відтак, прихильники 
підходу розвивають теорію «живої конститу-
ції», що грунтується на положення про те, що 
конституція є, певною мірою, динамічною. 
Звідси й критика підходу: доктриналізм не про-
суває мету стабільності, адже сам покладається 
на легітимність так званих «конституційних 
змін», що відбуваються не лише в проекції 
«минуле – сьогодення», але й «сьогодення – 
майбутнє», при цьому майбутнє невідоме. Від-
так і критика: підхід зумовлює те, що консти-
туція «нічого не значать», оскільки вона може 
значити «будь-що». 
 Судовий доктриналізм можна визначати 
як підхід до тлумачення, вироблений в консти-
туційному праві США, що грунтується на по-
шуку та узагальненні попередніх тлумачень 
Конституції, зважаючи на їх зв'язок із конкрет-
ними проблемами, задля вирішення поточної 
проблеми щодо питання, що виникає. Віддає 
центральне місце принципу stare decisis, праг-
нучи розширити застосування попередніх рі-
шень та їх розуміння у нових справах та питан-
нях. Сприяє збереженню та утвердженню зага-
льного права. Як метод використовується у ви-
кладанні конституційного права в юридичних 
навчальних закладах США (школах права), ко-
ли посібники укладаються тематично з подан-
ням викладу справ. Критика підходу зумовлена 
його специфікою. Так, текстуаліст наголошу-
ються: увага доктриналіста відволікається від 
самої Конституції, акцентується на коментарі 
до тексту («Остаточний критерієм конститу-
ційності є сама Конституція, а не те, що ми вже 
говорили про неї», суддя ВС США Фелікс Фра-
нкфуртер). Доктриналізм також уможливлює 
розширення (занадто) суддівського розсуду.  
 Судовий оригіналізм (originalism) визна-
чається як різновид формалістичної теорії пра-
ва в сфері правосуддя; принцип конституційно-
го тлумачення, поширений у контексті тлума-
чення Конституції США, що передбачає з'ясу-
вання первісного (оригінального) змісту або 
наміру, а не, натомість, нав’язування нового 
тлумачення, відмінне від початкового наміру. 
Основа – ідея суду як утверджувала закону, а 
не, натомість, правотворця (законотворця), що 
передбачає творення, зміну чи скасування за-
кону – компетенція законодавчої влади. Ця 
концепція співвідноситься з судовим текстуалі-
змом. 
 Судовий структуралізм визначається як 
підхід до судового тлумачення конституції 
(поширений в конституційному дискурсі 
США), різновид суддівської філософії, що гру-
нтується на розгляді структури органів і повно-
важень відповідно до конституції, як основи 
для прийняття судового рішення. Відноситься 
до «очевидного» контекстуалізму, протистав-
ляється текстуалізму та суворому конструкти-
візму, оскільки передбачає, що конституція пе-
редбачає «структурні ідеї» (наприклад, як у 

Конституції США, передбачає ідеї структуру-
вання державної влади, не передбачаючи таких 
ідей чи інститутів, як «поділ влад», «стриму-
вання та противаги», «демократія», «основопо-
ложні права» тощо). Критикується як політич-
ного чи правовий, політико-правовий інстру-
мент здійснення певних ідей, начебто передба-
чених у структурі конституції.  
 Щоби зрозуміти цінність, зокрема віднос-
ну зазначених доктрин варто звернутися до пе-
реосмислення правового реалізму. Відзначимо, 
що правовий реалізм – один із напрямів 
правової, зокрема філософсько-правової, 
думки, прагматичного позитивізму, в основі 
якого погляд на право як на емпіричний 
матеріал, продукт досвіду. Правовий реалізм є 
дескриптивним підходом до права, що нівелює 
чи не визнає нормативності права в розумінні 
норми, що встановлює критерій належності (як 
повинно бути).  
 Правовові реалісти, одним із найбільш 
яскравих представників якого був К. Ллевелін, 
розвивали концепцію «гнучкого права». 
Асоціюючи право з судовим рішенням, вони 
визнавали його процесом, що відбувається. 
Тому істотним є міра участі суду (судді), адже 
саме він визначає як діяти в певних інтересах. 
Відтак закон постає як певний матеріал для 
судової правотворчості. Обмеженість 
правового реалізму для цілей філософії права і 
правосуддя в тому, що він лише означує 
(прогнозує) судове рішення, а не визначає чому 
воно буде (повинно бути) таким-то.  
 Як дескриптивний, хоча й раціональний 
певною мірою, підхід, правовий реалізм 
відображає реальність, радше ніж створює її. 
Відтак він піддавався критиці з позицій інших 
дискриптивних теорій, підходів права, а також і 
юснатуралізму. Його жорстко критикують з 
позицій нормативних теорій395.  
 Одну із таких критичних теорій запропо-
нував Р. Дворкін, який критично переосмислює 
як класичні теорії позитивізму, так і сучасну 
конституційну практику. Зокрема, розглянемо 
його розмежування понять «принципи, норми і 
політики» та образ судді Геркулеса, а також 
їхнє концептуальне значення.  
 Р. Дворкін пропонує такі поняття, зміст 
яких є визначальним для розуміння механізму 
та підстав прийняття судового рішення, – 
принципи, норми і політики. Зазначені терміни 
визначаються та розрізняються в їх співвідно-
шенні та розмежуванні. Вони розроблені ним 
як основа критики юридичного позитивізму Г. 
Л. А. Харта, й викладені в статті «Чи є право 
системою правил?» (1967), що включена як 
розділ 2 монографії «Серйозний погляд на пра-
ва» (1978)396.  
 Як відзначав автор, ним використовується 
«термін «принцип» у загальному сенсі, для по-
                                                           
395 З позицій радянської теорії права, вважалося, що ця 
«школа відкрито і нахабно проповідує свавілля, насильство, 
необмеженість судового розсуду, відхід у внутрішній психо-
логічний світ при вирішенні правових питань, коротше кажу-
чи, все, що так необхідно сучасним імперіалістам для ломки 
своєї власної законності, для утиску зростаючого національ-
но-визвольного і робітничого руху». Пиголкин А. С. Буржуа-
зные теории права на службе реакции и произвола // Пра-
воведение. — 1958. — № 3. — С. 58. 
396 Дворкін Р. Серйозний погляд на право / Пер. з англ. А. 
Фролкін. — К.: Основи, 2000. — С. 47–55.  
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значення цілого набору норм, що не є правила-
ми»397. Розрізняючи, «принципи» від «політи-
ки» (policy), він «політикою» я він називав «но-
рму, що визначає ціль, якої треба досягти; за-
звичай це поліпшення в певній економічній, 
політичній або соціальній характеристиці сус-
пільства (хоча деякі цілі негативні в тому розу-
мінні, що передбачають захист деяких існую-
чих характеристик від несприятливих змін)»398. 
«Принцип» визначався як «норма, якої слід до-
держувати не тому, що вона наблизить або га-
рантуватиме виникнення бажаної економічної, 
політичної чи соціальної ситуації, а тому, що 
вона є вимогою справедливості, чесності чи 
якогось іншого морального виміру»399. Саме 
принцип (а не норма) визначається як пріорите-
тний критерій прийняття «правильного рішен-
ня» в «складних справах», зокрема в випадках 
відсутності прецеденту, колізії норми права.  
 «Складні справи» (з англ. hard cases) є по-
няттям, яким у філософсько-правовому дискур-
сі, а також інколи в практичній судовій діяль-
ності, позначають особливу категорію справ, 
що вирізняється неможливістю «простого рі-
шення», натомість, можливістю різних підходів 
до їх вирішення, що потребує вироблення кри-
теріїв для прийняття судового рішення. Проти-
ставляється «простим справам». Виникає, на-
приклад, у випадках, коли не існує норми права 
для вирішення правового питання (ухвалення 
рішення), відтак на суд покладається місія пре-
цеденту. Отож, за Р. Дворкіним, підставою ви-
рішення складних справ є принципи, а не пра-
вові норми чи політики.  
 Як приклад, автор наводить таку аргумен-
тацію. «Норма, згідно з якою слід добитися 
зменшення нещасних випадків на автошляхах, 
є політикою, а норма, згідно з якою жодна лю-
дина не може діставати вигоду шляхом пору-
шення чиїхось законних прав, є принципом. 
Відмінність звузиться, якщо тлумачити прин-
цип як проголошення соціальної мети (а саме 
мети побудови суспільства, в якому жодна лю-
дина не діставатиме вигоди шляхом порушення 
законних прав), або якщо тлумачити політику 
як проголошення принципу (а саме принципу, 
згідно з яким мета політики повинна бути до-
стойною), або ж якщо взяти на озброєння ути-
літарний тезис про те, що принципи справедли-
вості є замаскованим декларуванням цілей (га-
рантування щонайбільшого щастя для щонай-
більшої кількості людей). У деяких контекстах 
ця відмінність використовується способами, які 
за звуженої інтерпретації є неможливими»400. 
                                                           
397 Там само. — С. 47.  
398 Там само.  
399 Там само.  
400 Там само. — С. 47–48. Як ще один приклад, щоби «відрі-
знити принципи (в загальному розумінні цього слова) від 
правил», автор наводить справу нью-йоркського суду 1889 
року у знаменитій справі «Piг проти Палмера» (Riggs v. 
Palmer), який «мав вирішити, чи може спадкоємець, назва-
ний у заповіті свого діда, отримати вказану в цьому заповіті 
спадщину, попри те, що заради неї він убив свого діда. Суд 
розпочав міркування з такого засновку: «Цілком вірно, що 
згідно із законодавчими актами, якими регламентуються 
складання, перевірка і виконання заповітів та передача 
майна, якщо їх тлумачити буквально і якщо їхньої сили та 
виконання ніяким чином і ні за яких обставин не можна 
відрегулювати чи змінити, це майно має бути передане вби-
вці». Але далі суд зауважив, що «дію та виконання всіх за-
конів, а також усіх контрактів можна регулювати за допомо-
гою універсальних, фундаментальних правил загального 

 Дворкін також розглядає такі способи 
тлумачення як пасивізм та історизм. Так, паси-
візм (passivism) – це спосіб судового тлумачен-
ня (зокрема конституції), за яким суд як судова 
влада повинна показати повагу до інших гілок 
влади. Так, з позицій пасивізму, судова гілка 
влади повинна віддати вирішення неясних пи-
тань із позицій політичної моралі іншим гілкам 
влади. Це в свою чергу може означати, що кон-
ституція буде розтлумачена з позиції більшості 
(погляд більшості буде домінувати). Критика 
способу полягав в тому, що він не забезпечує 
справедливості меншинам: законодавці відо-
бражають та слідують волі більшості, яка зок-
рема виражається під час виборів. Відтак вини-
кає питання про встановлення та дотримання 
прав меншин. Ця теорія розгладається, зокрема 
в працях Р. Дворкіна, поряд із таким способом 
тлумачення як історизм. 
 Історизм (historicism) же в широкому ро-
зумінні є типом мислення, основою якого є зна-
чення конкретного соціального контексту (як 
наприклад, час, середовище, соціальні умови), 
що відкидає на другий план інші чинники, як-
от поняття фундаментальних закономірностей 
як непорушних законів у соціології. В вужчому 
ж розуміння, що нас цікавить, це спосіб тлума-
чення конституції, що обмежуються принципа-
ми, які виражають історичні наміри її творців. 
Критика історизму полягає в тому, що її інтер-
претатор, як його прихильник, відмовляється 
від конкретних переконань щодо певного пи-
тання.  
 Відзначимо, що історизм як напрям думки 
продовжує розвиватися. Вірогідно, що її різно-
видом є концепція «дуалістичної демократії». 
Термін «дуалістична демократія» (як і «дуаліс-
тична Конституція») ввів в обіг професор Йєль-
ської школи права Брюс Акерман у першому 
томі тритомної монографії «We the People» 
(«Ми Народ») – «Основи» («Foundations») в 
1990-их роках401. Це концепція теорії конститу-
ціоналізму про дворівневе здійснення демокра-
тії в США. Вважається, що конституційний 
процес включаю рівень «звичайної політики» – 
ординарний процес політичної участі в право-
творенні, зокрема в формі демократичного 
представництва в парламенті, де шляхом голо-
сування й приймаються «демократичні закони». 
Другий рівень, позначений як «вище правотво-
рення» (higher lawmaking) або «конституційна 
політика», – процес, що зрідка здійснюється, 
зокрема в особливі історичні моменти, інколи й 
Верховним судом США, як тлумачем Консти-
туції.  «Вище правотворення» передбачає про-
цеси внесення змін до Конституції, прийняття 
рішень у складних процесах. Зокрема, за Б. 
Акерманом, відбулися три такі трансформації 
(«switch in time»), реалізації «народного сувере-
нітету» у конституційній історії США, здійсне-
ні під керівництвом федералістів-засновників у 
1780-их роках ( прийняття Конституції США); 
республіканців у 1860 роках (відбудова після 
                                                                                           
права. Нікому не дозволено одержати вигоду обманним 
шляхом, дістати перевагу через порушення законних прав, 
покласти в основу будь-якої вимоги вчинене власноруч без-
законня чи набути майно завдяки власному злочинові». 
Вбивця не одержав спадок» (Там само. — С. 48). 
401 Ackerman B. We the People, Volume 1, Foundations. — 
Harvard University Press, 1991. 
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громадянської війни); демократів (під час «но-
вого курсу» 1930-их років).  
 Наступним визначимося про особливість 
цієї концепції в співвідношеннями з концепці-
ями судового тлумачення. Зазначена концепція 
закладає основи тлумачення «конституції як 
цілого», передбачаючи розуміння всього, що 
відіграє істотну роль (не лише тексту Консти-
туції, прецедентів ВС США, але й історії кон-
ституції тощо). Вона відтак протиставляється 
концепціям монізму (умовний термін), «осно-
воположних прав» тощо, а також – як теорети-
чна конструкція – концепція судової філософії 
(судовий активізм, процедуралізм, неоконсер-
ватизм). Зокрема, монізм, чітко розрізняючи 
функції законодавчої та судової влади, крити-
кує судову правотворчість за функцію, прита-
манну законодавцю. Тоді як концепція «дуаліс-
тичної демократії» легітимізує правотворення 
ВС США як теж демократичний процес, водно-
час визнаючи «вище правотворення» пріорите-
тним, зважаючи на вищий рівень легітимації. 
Також протиставляється концепції «основопо-
ложних прав» (rights foundationalism – букваль-
но «фундаменталізму прав»), за якою фундаме-
нтальні права, як універсальні, невід’ємні пра-
ва, виступають гарантіями належності політич-
ного процесу – оскільки демократичний процес 
може передбачати як вибір у визнанні, так і 
зміну фундаментальних прав. Концепція Б. 
Акермана широко дискутується у літературі з 
конституційного права США, створюючи від-
повідний дискурс.  
 Проте Дворкін не вбачає у зазначених те-
оріях тлумачення універсальності. Відтак у сво-
їй наступній праці «Імперія права» він зверта-
ється до розробки універсальної концепції чи 
теорії судового рішення. В зв’язку з цим він 
виробляє образ «судді Геркулеса» (за іменем 
міфологічного героя). Ця метафора покликана 
позначити ідеального суддю. Як дуже мудрий, 
достеменно обізнаний та з повним багажем 
правових знань і джерел, достатньою кількістю 
часу та ресурсів, суддя Геркулес знаходить і 
приймає «правильне рішення». Суддя, щоб 
прийняти таке рішення, повинен, з-поміж тенет 
права, виробити теорію для «правильного рі-
шення» в конкретному випадку (справі), що 
відповідно найкраще «підходить та виправдо-
вує» «право загалом» (право як цілісність, інте-
гральність, мовою оригіналу «law as intergrity» 
відповідно до концепції права Р. Дворкіна.  
 Концепція «судді Геркулеса» не обхо-
диться без критики: оскільки суддя всемогут-
ній, зокрема й у виробленні варіантів рішень, 
його діяльність буде нескінченою, то й він не 
зможе прийти до «правильного рішення». У 
відповідь на критику, автор відзначає, напри-
клад, що компетентні юристи (зокрема, які бе-
руть участь у здійсненні правосуддя, судовому 
процесі) часто розходяться в думках щодо рі-
шення в конкретній справі, й саме тому, що во-
ни самі знаходяться у пошуку «правильної від-
повіді», на яку дасть відповідь суддя Геркулес. 
Метафора «судді Геркулеса» Р. Дворкіна порі-
внюється та співвідноситься з «вуаллю неві-
дання» Д. Ролза та «ідеальною мовною ситуаці-
єю» Ю. Хабермаса: вони пропонують ідеалізо-
ваний метод (спосіб) прийняття рішення відпо-

відно до певних нормативних положень, проте 
в випадку моделі Д. Ролза йдеться про із «чисто 
ідеального» до практичного. У цьому зв’язку 
також варто згадати концепцію антропологіч-
ного перехрестя (хрест) рішення В. Брюггера. 
 Так чи інакше, є підстави говорити про 
основи судової філософії чи то судової філосо-
фії права. У вузькому розумінні – це сукупність 
ідей та переконань, які передбачають як суддя 
вирішуватиме справи. До речі, таке його розу-
міння має й практичне значення: у США при 
призначення чи виборів суддів намагаються 
з’ясувати відповідну філософії судді. Остання 
ж, у вужчому розумінні цього слова, зокрема 
структурно, складається із філософії судді (осо-
бистісний світогляд, який може включати й 
професійний) та суддівської філософії (профе-
сійні світогляд, підходи), філософії інших уча-
сників, задіяних у здійсненні правосуддя. Су-
дова філософія може розрізнятися за ідеологією 
в зв’язку зі способами судового тлумачення. 
Розрізняють, з-поміж інших, такі три види су-
дової філософії судді (суддівської філософії): 
консерватор (схильний до судового текстуаліз-
му); ліберал (схильний до модернізації право-
вих норм, судової правотворчості); поміркова-
ний (анг. judicial moderate) – схильний до посе-
редньої позиції між консерватором і лібералом. 
 Уточнимо, що текстуалізм – це формаліс-
тична теорія юридичного тлумачення, пошире-
на в судово-прецедентній правовій системі, за 
якою закон тлумачитися за звичайним смислом 
тексту, не зважаючи на нетекстуальні джерела 
наміру законодавця, мети закону, справедли-
вість, правильність закону тощо. Текстуалізм 
відрізняють та протиставляють контекстуаліз-
му; інтенціоналізму (тлумачення згідно з намі-
ром автора акта); пов’язують із орігіналізмом 
(початковий смисл автора акту), «суворим тлу-
маченням» (strict constructionalism). За даними 
Oxford English Dictionary, термін «текстуалізм» 
уперше використав Марк Паттісонін у 1863 ро-
ці для критики пуританської теології. У 1952 
році суддя ВС США Роберт Джексон викорис-
тав слово textualism у рішенні ВС США в справі 
Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer. 
 Різноманітні способи судового тлумачен-
ня права закладають структурну основу судової 
герменевтики – різновиду юридичної герменев-
тики, що може розглядатися як методологія 
здійснення правосуддя. 
 Саме в процесі застосування різноманіт-
них теорій тлумачення й виробилося прецеден-
тне право як право, в основі якого система чи 
сукупність прецедентів як джерел права, тра-
диційно властивого відповідній (прецедентній, 
судово-предентній) системі права. Сформува-
лося в результатів діяльності судів. В англійсь-
кому праві прецедентне право складається з 
«загального права» та «права справедливості». 
В основі – судові прецеденти, як рішення судів, 
ухвалені в конкретних справах, обов’язкові для 
правозастосування в аналогічних справах. Вва-
жається, що норма загального права менш абс-
трактна, ніж норма континентального права, 
оскільки остання стосується зазвичай невизна-
ченого кола осіб (має універсальний характер), 
тоді як перша покликана вирішити конкретне 
правове питання, хоч і є обов’язковою, але не 
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так для осіб, як судів. Ототожнення права та 
закону чи законодавства розглядається як 
перешкода для впровадження прецедентного 
права, оскільки закон може не визнавати ролі 
прецеденту як джерела права взагалі чи то 
применшувати його значення.  
  Підсумуємо, визначивши суддівську філо-
софію як елемент системи судової філософії, 
чинник філософії правосуддя, що позначає пе-
вний особистісний світогляд та професійну 
правосвідомість судді. Може розрізнятися за 
різними критеріями: (1) за класичними типами 
праворозуміння: наприклад, законник (легіст – 
прихильник легізму), юснатураліст (прихиль-
ник теорії природного права); (2) підходами до 
тлумачення: наприклад, у США «пасивіст» – 
прихильник пасивного ставлення до вирішення 
питання конституційності, яке, на думку судді, 
повинен вирішити не суд, а законодавець; «ак-
тивіст» – суддя, чинником судового вирішення 
якого є власні погляди, зокрема й світогляд, 
політичні уподобання, радше ніж «буква зако-
ну»; «конвенціоналіст», «консерватор» – суддя, 
який дотримується традиційний уявлень, помі-
ркований поглядів, строго дотримується «бук-
ви» закону, відповідно до початкових намірів 
тощо; (3) процесуальними підходами до судо-
вого рішення. Як відзначалося, зокрема в США, 
є істотним чинником, що розглядається при 
призначенні особи на посаду судді.  
 Філософія правосуддя можна визначити як 
прикладний напрям філософії права, об’єктом 
осмислення якого є явище правосуддя, предме-

том – ідея правосуддя, поняття правосуддя та 
його здійснення. Змістовно філософія правосу-
ддя формується з різних елементів – залежно 
від критеріїв: за напрямами філософсько-
правової думки: онтологічна філософія право-
суддя; антропологічна філософія правосуддя; 
аксіологічна філософія правосуддя, феномено-
логічна філософія правосуддя тощо. Структур-
но визначається за сферами діяльності: філо-
софсько-теоретична – судова філософія і прак-
тична (прикладна) – судова політика. Ключові 
категорії філософія правосуддя – судова влада, 
судове праворозуміння, судова філософія, суд-
дівська філософія, судове тлумачення, судовий 
процес, судова діяльність тощо.  
 Судова політика може бути детальніше ви-
значена як прикладна філософія правосуддя, 
спрямована на забезпечення здійснення право-
суддя на практиці. В широкому розумінні – це 
політика, пов’язана з судовою діяльністю; в 
вузькому – (зазвичай) державна політика, скла-
дова правової політики, в судовій сфері, спря-
мована на досягнення встановленої мети та 
відповідних завдань. Метою державної судової 
політики може визначатися забезпечення тако-
го режиму здійснення судової влади, за якого 
здійснюється правосуддя. Практична діяльність 
судової політики здійснюється як відповідаль-
ними державними органами. Теоретичні засади 
судової політики – доробок філософії правосу-
ддя, що має різні види та форми виявлення та 
яскраво виявляється при проведенні судової 
реформи. 
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- 4 - 
 

ФІЛОСОФІЯ ПРАВОСУДДЯ ЯК ЄДНІСТЬ МНОЖИННОСТІ СМИСЛІВ 
 

У даному розділі розкриваються основи філософії правосуддя, що розвивається як судове 
здійснення ідеї права. Окреслення окремих смислів правосуддя та розкриття їхніх характеристик 
сприятиме з’ясуванню змісту ідеї правосуддя, відтак вказуватиме на можливі шляхи її здійснення. 
Ідея правосуддя конкретизується в смислах правосуддя. Смисл (смисли) правосуддя – це особливий 
зміст, який відображає сутність (сутності) явища дійсності, позначуваного терміном «правосуддя». В 
цьому дослідженні представлено окремі смисли правосуддя, визначаючи властиву ідеї правосуддя 
смислову множинність. 

 

1.1. Владний смисл (правосуддя як форма здійснення судової влади) 
 

«Правосуддя слід розглядати настільки правом,  
наскільки й обов’язком публічної влади…» 

(Г. В. Ф. Гегель, «Основи філософії права» (1820)). 
 

Правосуддя як (форма) здійснення судо-
вої влади постає як смисл реалізації влади (од-
нієї з гілок влади), яке представляється як пра-
восуддя.  

Зміст здійснення судової влади залежа-
тиме від джерела влади та режиму її здійснен-
ня. Припустимо, якщо таким уявляється народ, 
то йдеться про народовладдя. Народ здійснює 
владу безпосередньо і через органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування. 
Здійснення судової влади, як частини держав-
ної влади в її поділі, зумовлене змістовною (по-
трібне спеціальне знання, навички, вміння) та 
формальною специфікою (відбувається у фор-
мі/формах судочинства), тому йдеться про 
здійснення судової влади як судочинства. Ця 
специфіка обґрунтовується ще і тим, що судова 
влада, як й інша державна влада, аби уникнути 
її зловживанням, повинна здійснювати свої по-
вноваження у встановлених, зазвичай, консти-
туцією межах і відповідно до законів. 

Особливість смислу правосуддя як здійс-
нення судової влади в наголосі на формі, тобто 
судочинстві. Звідси й можлива певна критика 
судочинства як неповноцінного правосуддя. 
Мета судової діяльності в такому смислі – здій-
снення владних повноважень; влада здійсню-
ється через механізм судочинства, що реалізо-
вується в різних формах представництва, й за-
безпечується примусом, зокрема, державним 
або соціальним. 

Проблеми здійснення судової влади та 
правосуддя лежать у площині аналізу здійснен-
ня судової влади через народне представницт-
во. Зокрема, передбачається можливість ану-
лювання закону як несправедливого – явище, 
відоме як присяжне анулювання закону. Про-
блеми здійснення судової влади розкриваються 
в контексті аналізу, за аналогією з аналізом 
держави, режимів судової влади. Залежно від 
способів та режиму здійснення влади йдеться, 
наприклад, про судову олігархію, судову арис-
тократію чи судову демократію402. 

                                                           
402 Див. напр..: Бігун В. С. Правосуддя як здійснення наро-
довладдя. Присяжне анулювання закону // Антропологія 
права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, 
перспективи): Матеріали Міжнародного «круглого столу» (м. 
Львів, 4-5 грудня 2009 року). — Л., 2009. — С. 17–30; Його 
ж: Правосуддя та режими здійснення судової влади: судова 
аристократія, судова олігархія та судова демократія // Юри-
дична Україна. — 2010. — № 3.  

Проте бачення судової влади як частини 
єдиної державної влади не є єдино можливим. 
Так, у філософсько-правовій літературі вислов-
люється «розуміння того, що суд не є якою-
небудь формою влади. У демократичній держа-
ві здійснення принципів справедливого право-
суддя можливе лише тоді, коли суд буде знахо-
дитися «по той бік» влади. Суд є формою, за 
допомогою якої народ має можливість здійс-
нювати свою владу у формі контролю, беручи 
участь у ньому як присяжний засідатель» 403. 

Ще в певному смислі влада та зокрема 
судова влада може розглядатися скептично, 
критично. Так, наприклад, на думку П. Рікера, 
«влада» не схожа на таку силу, яка може бути 
породжена «любов'ю». Правосуддя в своїй най-
більш помірній та узаконеній формі і є спосо-
бом віддавати злом за зло» 404. 

Водночас, правосуддя як ідея здійснення 
права, втілена в судовому рішенні, не повинна 
викликати спротив. Втім, як відзначав П. Юр-
кевич, «але якщо нема вільної рішучості підко-
ритися присуду судді, тоді суддя не може реа-
лізувати ідею права. Недолік вільної рішучості 
поважати право після присуду судді веде до 
примушення, джерелом якого служить влада. 
Отже, [три моменти]: право, суд і влада випли-
вають одне з другого за принципом справедли-
вості»405.  

Судова влада як самостійна влада: по-
становка проблеми. Державна влада – вид пуб-
лічної політичної влади, що здійснюється дер-
жавою та її органами406. Її розмежування за су-
купністю різних владних функцій – законодав-
чих, виконавчих, судових, контрольних та ін-
ших, що здійснюються відповідними держав-
ними органами, впроваджено за такою політи-
ко-правовою доктриною та принципом консти-

                                                           
403 Гаврилов М. І. Філософія демократичної державності: 
Автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 [Електронний 
ресурс] / Дніпропетровський національний університет. — 
Д., 2007. — С. 23. — 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07gmifdd.zip 
404 Рикёр Поль. Государство и насилие // Рикёр Поль. Исто-
рия и истина / Пер. с фр.; — СПб.: Алетейя, 2002. — 400 с. 
— C. 274. 
405 Юркевич П. Д. Історія філософії права; Філософія права; 
Філософський щоденник : Рукописна спадщина. — 2. вид. — 
К., 2000. — С. 222. 
406 Рабінович П. М. Державна влада // Юридична енциклопе-
дія. — К., 1999. — Т. 2. — С. 85–86. 
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туціоналізму, як поділ влад407. Чіткий поділ по-
вноважень держави – одна з формальних ознак 
правової держави408 – ідеального типу держави, 
вся діяльність якої підпорядкована праву409. 

Поділ влади, з-поміж іншого, покликаний 
гарантувати індивідуальні права та громадян-
ські свободи. Проте, це здійснюється лише за 
умов рівноваги владних гілок410. Тому «класич-
на теорія поділу влади на законодавчу, вико-
навчу та судову базується на механізмах стри-
мувань і противаг та визнанні принципу єдності 
влади у державі» 411. Ці механізми перешко-
джають і можливому «парламентському деспо-
тизму», забезпечують стабільність державних 
інститутів412. Зрештою, метою поділу визнача-
ють «розмежування повноважень між різними 
органами державної влади та недопущення 
привласнення повноти державної влади однією 
з гілок влади»413. 

Судова влада – «одна з гілок державної 
влади, основним завданням якої є здійснення 
правосуддя»414. Сама судова влада є «необхід-
ною умовою реалізації принципу поділу влади, 
покликана запобігати можливості змови чи 
протистояння двох інших гілок влади (законо-
давчої та виконавчої), створювати перепони на 
шляху виникнення диктатури» 415. 

Проте, доктрина поділу влад – фундамен-
тально суперечлива: поділ порушує єдність вла-
ди. Виникає конкуренція, протистояння окре-
мих «влад» і, водночас, – передумови їх консо-
лідації. Це відображали розбіжності в думках 
мислителів щодо доцільності поділу та взаємо-
дії влад. Так, І. Кант вважав, що поділ влади на 
законодавчу, виконавчу і судову має здійсню-
ватися за принципом координації зусиль усіх її 
гілок (а не стримувань і противаг). Він убачав 
верховенство законодавчої влади, що найкраще 
відображає волю народу.  

Доктрина поділу влад применшує мож-
ливості узурпації влади загалом, але збільшує 
можливості консолідації влади зокрема. Надмі-
рна ж консолідація конкретної влади, відповід-
но, збільшує її шанси в боротьбі за владу з ін-
шими гілками влади. Цей аспект актуалізує як 
питання про оптимальні форми координації 

                                                           
407 Лисенков С. Л. Поділ влади // Юридична енциклопедія. — 
К., 2002. — Т. 4. — С. 607. 
408 Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держа-
ви: Навч. посібник. — Вид. 10-те, доп. — Львів, 2008. — С. 
49. 
409 Шемшученко Ю. С. Правова держава // Юридична енцик-
лопедія. — К., 2003. — Т. 5. — С. 36. 
410 Мироненко О. М. Констан де Ребек Бенжамен Анрі // 
Юридична енциклопедія. — К., 2001. — Т. 3. — С. 270. 
411 Підпункт 2 п. 1 Окремої думки судді Конституційного Суду 
України Бринцева В.Д. стосовно Рішення Конституційного 
Суду України вiд 16.05.2007 № 1-рп/2007 у справі про зві-
льнення судді з адміністративної посади // Офіційний вісник 
України. — 2007. — 11.06. — № 40. — Стор. 71. — Стаття 
1589. 
412 Шаповал В. М. Стримання (стримування) і противаги // 
Юридична енциклопедія. — К., 2003. — Т. 5. — С. 669. 
413 Абзац перший пункту 2 Рішення Конституційного Суду 
України вiд 24.06.1999 № 6-рп/99 у справі за конституцій-
ним поданням Верховного Суду України щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) положень статей 19, 
42 Закону України «Про Державний бюджет України на 1999 
рік» (справа про фінансування судів) // Офіційний вісник 
України. — 1999. — № 28. — 30.07. — Стор. 169. 
414 Сірий М. І. Судова влада // Юридична енциклопедія. — 
К., 2003. — Т. 5. — С. 669. 
415 Погорілко В. Ф., Мисуно А. В. Судова влада // Політологі-
чний енциклопедичний словник. — К., 2004. — С. 644. 

діяльності влад, так і способи здійснення конк-
ретної влади. 

Обираючи методологію аналізу конкрет-
ної влади за формою (способами) її організації 
та функціонування, методів здійснення, поста-
вимо питання: чи обґрунтовано, за аналогією з 
аналізом методів здійснення влади загалом, 
аналізувати судову владу за допомогою таких 
синтезованих понять, як наприклад, «судова 
аристократія», «судова демократія», «судова 
олігархія»? Література (особливо англомовна, 
частково представлена далі) містить відповідну 
термінологію, тому наступним є питання нау-
кової обґрунтованості цієї методології.  

Мета цього фрагменту дослідження – ви-
світлення (спроб) аналізу здійснення судової 
влади за допомогою способів і методів, які ві-
дображають такі поняття, як судова аристокра-
тія, судова олігархія та судова демократія. Цей 
аналіз здійснюється у межах предметно шир-
шого дослідження автора філософії правосуддя, 
в якому, в цій частині, правосуддя розглядаєть-
ся як форма здійснення судової влади.  

Судова аристократія. Аристократія ви-
значається як «влада найкращих»; форма прав-
ління, за якої державна влада належить приві-
лейованій меншості; вищий привілейований 
стан (група) суспільства, яка володіє особливи-
ми правами чи можливостями, знать. У наш час 
поняття аристократія вживається суто в об-
разному плані416. Не випадково, що цей термін 
зустрічається і в зв’язку з судовою діяльністю, 
оскільки судді можуть розглядатися як приві-
лейована (зокрема у законний спосіб) меншість 
у суспільстві. Крім того, у деяких країнах, як 
наприклад, у Англії, традиційно судді вищих 
судів призначалися (призначаються) із числа 
адвокатів привілейованої категорії – аристокра-
тів417.  

Аристократизм судді вбачається і в їхніх 
численних привілеях: зокрема, в таких, як дові-
чне (чи безстрокове) перебування на посаді, 
недоторканність, високий рівень фінансових 
гарантів і соціального забезпечення. Ці приві-
леї, що покликані забезпечити незалежність 
суддів, водночас, уважають критики, «створю-
ють безпорадну судову аристократію, нездатну 
відповідати уподобанням народу. Між тим, об-
рання суддів, обмеження строків повноважень 
применшує їх відчуження від народу»418. З 
огляду на це, судова аристократія може визна-
чатися як такий режим здійснення судової вла-
ди, який проводиться суддями, які вважаються 
аристократами.  

Припустімо, що вся державна влада може 
бути зосереджена в руках аристократів-суддів. 
За яких умов така влада є доцільною, бажаною?  

Відповідь на це питання знаходимо в Рус-
со. Цей мислитель, як уважають, відкидав ідею 
поділу влад, а демократію вважав недосяжним 

                                                           
416 Горбатенко В. П. Аристократія // Юридична енциклопедія. 
— К., 1998. — Т. 1. — С. 142. 
417 Дет.: Розділ 4.5. Місце та роль юридичної професії у пра-
вових системах загального права в кн.: Луць Л. А. Сучасні 
правові системи світу. Навчальний посібник. — Львів: юри-
дичний факультет Львівського національного університету 
імені Івана Франка, 2003. — 234 с. 
418 Stras D. R., Scott R. W. Retaining Life Tenure: The Case for 
a «Golden Parachute» // Washington University Law Quarterly. 
— 2005. — P. 1397. 
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ідеалом, віддавав перевагу саме аристократич-
ній формі правління, вважаючи її найкращою, 
але за таких умов: правителі повинні бути най-
мудрішими серед тих, ким вони управляють; 
вибрані особи при виконанні обов’язків керу-
ються не особистими інтересами, а інтересами 
всього натовпу, який «хоче блага, але не відає, 
у чому воно, і потребує поводирів»; як прави-
телі, так і вибрані особи, домагаються помірко-
ваності у споживанні для багатих і задоволення 
існуючими порядками з боку бідних419. 

Деякі з зазначених характеристик, як-от 
мудрість, керівництво суспільним інтересом 
(вираженим у законі), поміркованість можна 
вважати такими, що притаманні суддям. Втім, з 
історії нам не відомі приклади, коли б уся пов-
нота державної влади зосереджувалася в руках 
судової аристократії. 

Судова аристократія, проте, розглядаєть-
ся «владним конкурентом», зокрема в контексті 
здійснення правосуддя. У такому смислі, на-
приклад, свого часу суддя Верховного суду 
США А. Скаліа критикував ліберальні підходи 
до тлумачення інших суддів. Він зазначав, що 
«якщо суди виходять за межі оригінального 
значення (original meaning) Конституції, то… 
вони трансформують конституційну демокра-
тію в судову аристократію, а також відкидають 
верховенство права, керуючись суб’єктивним 
уявленням судді про те, що краще для суспільс-
тва»420. Здійснення правосуддя в такому разі 
підміняє здійснення законодавчої діяльності, а 
суддя діє як законодавець.  

Вихід із колізії убачався у так званому 
демократичному формалізмі421– обмеження су-
ддів, чіткі правила та методи тлумачення, які 
гарантують те, що голоси людей не будуть за-
глушені судовою елітою. На думку Скаліа, 
будь-що інше, окрім оригіналізму, призведе до 
кінця верховенства права та прискорить прихід 
до влади своєрідної «судової аристократії»422. 
Як наслідок, можливе загострення протистоян-
ня судової та законодавчої влад. Це стає й нас-
лідком того, що «державу республіканців-
законодавців замінює панування невибраної 
еліти суддів, яку неможливо притягнути до від-
повідальності. Таке інституційне становище – 
антитеза республіканській демократії, в якій 
панує народ чи їхні представники, а не малопо-
мітна судова аристократія»423. 

Отже, поняття «судова аристократія» 
розглядається, як влада суддів як найкращих і 
привілейованих громадян (суддів-
аристократів), режим здійснення судової влади, 
за якого виникає напруження між судовою та 
законодавчої владами, ключовою суперечністю 
якого є питання про те, хто є і хто повинен бути 
джерелом влади – народ чи судді. 

Судова олігархія. За Аристотелем від 
аристократії до олігархії – один крок: спотво-
                                                           
419 Мироненко О. М. Руссо // Юридична енциклопедія. — К., 
2003. — Т. 5. — С. 389. 
420 Цит. за: Berman M. N. Originalism is Bunk // New York 
University Law Review. — 2009. — № 84. — P. 51. 
421 Levinson T. Confrontation, Fidelity, Transformation: The 
«Fundamentalist» Judicial Persona of Justice Antonin Scalia // 
Pace Law Review. — 2006. — № 26. — P. 471. 
422 Ibid. 
423 Lipkin R. J. We are All Judicial Activists Now // University of 
Cincinnati Law Review. — 2008. — № 77. — P. 183.  

рення аристократії перетворює її олігархію. 
Перехід до олігархії можливий і від демократії 
(Р. Міхельс вважає це закономірністю, виводя-
чи так званий залізний закон олігархії424). 

Олігархія (з грецької – влада небагатьох) 
розглядається як недемократична форма прав-
ління, що забезпечує панування вузького кола 
найбагатших осіб (олігархів). Олігархією нази-
вають і владну еліту, яка очолює і репрезентує 
олігархічне правління. Її визначальна риса – 
підпорядкування влади невеликій групі осіб 
для задоволення власних інтересів, насамперед 
тих, що стосуються нагромадження багатств і 
одержання привілеїв425. Сучасні дослідники 
розрізняють політичну, військову, банківську, 
фінансову, промислову, монополістичну та ін-
ші види олігархії. Можна виокремити й судову 
олігархію, як судову владу небагатьох або гру-
пову владу суддів заради власних інтересів.  

Подібні уявлення про судову олігархію 
поширилися в США у контексті протистояння 
прогресивних і консервативних політичних сил, 
тісно пов’язаного з переглядом філософських і 
загальнотеоретичних підходів (практичного 
спрямування) до здійснення правосуддя. 

Дискусія почалася з критики формалізму 
як філософії правосуддя. Формалізм, що уявля-
вся, наче, теорією про надлюдську судову ма-
шину, під тягарем внутрішніх суперечностей не 
витримав критики. Життєві потреби поступу 
нівелювали ідею цінності юридичної науки, як 
теорії передбачення. Прогресивні реформатори 
правової сфери заявили, приєднуючись до слів 
О. В. Холмса, що право – це не наука, відтак і 
формалізм, як практичний підхід, домінувати 
не може. Політичні уподобання судді, інтуїтив-
не відчуття справедливості, зокрема і в конкре-
тній справі – ось, що завжди мало значення. 
Зрештою, у книзі «Загальне право» (1881) 
Холмс підсумовує цей смисл фразою: «життя 
права не було логікою; це – досвід». Формалізм 
сприяв уявленню про відірваність суддів від 
реального життя людей, які вбачали в правосу-
дді механізм реалізації власних інтересів, а не 
сліпе слідування закону. Судовий же форма-
лізм більше пасував більше судовій олігархії, 
ніж демократії426. 

Дискусію активно політизували. Невдо-
волення судами використали громадсько-
політичні рухи. Зокрема, так званий прогресив-
ний рух виступив проти «класичних» суддів, 
які судовими рішеннями зупиняли прогресивні 
законодавчі реформи. Стверджуючи, що судді 
під видом визнання неконституційності послі-
довно визнавали законодавчі реформи недійс-
ними, реформатори наполягали: це питання, в 
якому люди (а не судді!) повинні мати останнє 
слово. 

Здійснення судової влади почало обме-
жуватися. Пропонували законопроекти про від-
кликання суддів, підвищення вимоги до пере-
гляду судових рішень і визнання законів штату 

                                                           
424 Горбатенко В. П. Олігархія // Юридична енциклопедія. — 
К., 2002. — Т. 4. — С. 262. 
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Bench: a Study in the Evolution of Judicial Independence // 
New York University Annual Survey of American Law. — 2009. 
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неконституційниими, полегшення можливості 
звільнення суддів за подібні рішення. У Коло-
радо діячі прогресивного руху змінили Консти-
туцію штату, уможливлюючи перегляд (шля-
хом голосування) судового рішення про ви-
знання закону неконституційним. Водночас 
набирає популярності прогресивний рух Р. Ла-
фоллета, що стає кандидатом у президенти 
США в 1924 році (набирає 17% голосів вибор-
ців, один із його крилатих висловів – «Воля на-
роду повинна стати законом цієї країни»). Він 
із політичних позицій критикував суди, закли-
каючи покласти край «судовій олігархії». Полі-
тик теж відстоював відкликання судових рі-
шень, зокрема, Верховного суду США. Консер-
вативні ж сили, об’єднавши зусилля з судовими 
колами, перешкоджали втіленню намірів про-
гресивних рухів та осудили його кандидату-
ру427.  

Тему «судової олігархії» актуалізувало 
нове протистояння влад в умовах економічної 
кризи. Проводячи політику «Нового курсу», у 
1930-их роках президент США Ф. Д. Рузвельт 
критикував суддів, які визнавали реформатор-
ські закони неправомірними, неконституційни-
ми. У відомій радіо-промові 1937 року, присвя-
ченій законопроекту про реорганізацію судової 
системи, він вказав: «Верховний суд, окрім на-
лежного здійснення своїх судових функцій, не-
належно призначив себе третьою палатою Кон-
гресу – законодавчою надвладою...». Глава дер-
жави мав намір вплинути на склади судів, при-
значаючи тих, «які розуміють сучасні умови, 
які не діятимуть усупереч рішенню Конгресу в 
питаннях законодавчої політики, які служити-
муть як судді, а не законодавці». Зрештою, хоча 
законопроект не схвалили, законодавча ініціа-
тива вплинула на позиції (та способи тлума-
чення) окремих суддів. Вони стали більш при-
хильними до законодавчих реформ. 

Нарешті, починаючи з 1990-их років у 
США лунає політична критика суддів і судів 
(особливо федеральних), відображена епітета-
ми, як-от «імперіалістичні суди», «найнебезпе-
чніша гілка влади», «наша судова олігархія»428. 

Наведені контексти не позбавлені змісту і 
в українській політико-правовій практиці (що є 
темою окремого аналізу429). 

                                                           
427 Ibid. 
428 Див., напр.: Franck J. M. Against the Imperial Judiciary: The 
Supreme Court vs. the Sovereignty of the People (1996); 
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Do About It // Policy Review. — 1997. — Jan.-Feb. [Електро-
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429 Державна ж влада здійснюється, в одній зі своїх форм, у 
формі судової влади. Оскільки влада належить народу, який 
є її джерелом, то народ здійснює її, зокрема судову владу, в 
формі судочинства. В силу характеру влади та специфіки 
організації судової влади (централізація, ієрархічність, ком-
петентністність, роль у боротьбі за владу тощо) функція 
судової влади стала уявлятися як суто державна функція. 
Натомість, як зазначалося вище, за деякими уявленнями, 
правосуддя є функцією, делегованою державі громадянсь-
ким суспільством для вирішення спорів і задоволення його 
потреб та інтересів. Надмірне ж одержавлення функції здійс-

Загалом, дискусія про реалізацію судової 
влади має складний політико-правовий харак-
тер. Йдеться про те, як філософські та теорети-
чні підходи до здійснення правосуддя відобра-
жаються в світлі потреб та інтересів, утілених 
як у законах, так і в політиці, політичних кур-
сах. Тому невипадково, що ця дискусія 
пов’язана з протистоянням влад, які пов’язані з 
реалізацією як законів (виконавча влада), так і 
політичних курсів. У цьому смислі здійснення 
правосуддя судовою владою є закономірно по-
літизованим процесом. 

У плані здійсненні влади, судова влада 
реалізовується залежно від обсягу повнова-
жень. Як невипадково вважають критики, у 
США, де суди вправі визначати, «що є закон», а 
«покоління американців наділили всі суди, і, 
найбільше, Верховний суд необмеженою вла-
дою», «встановлення державної влади суддів 
(government by judges) є нічим іншим, як узур-
пацією політики». Зрештою, як стверджують 
критики, «судді є нашими повелителями в так, 
як ніхто інших: ані президент, ані конгресмен, 
ані губернатор, інша вибрана посадова осо-
ба»430. Відтак зміщується увага від здійснення 
правосуддя через судовий розгляд до здійснен-
ня судами владних повноважень загалом. Клю-
чове запитання в цьому зв’язку – чиї інтереси в 
цьому зв’язку представляють судді? 

Отже, поняття «судова олігархія» можна 
розглядати як владу суддів як окремої групи, 
що діє у власних інтересах, як режим здійснен-
ня судової влади, за якого також виникає на-
пруження між різними гілками влади не лише 
що того, хто є джерелом влади – народ чи суд-
ді, але й щодо того, чиї інтереси представляють 
і повинні представляти судді. Оскільки судді не 
підзвітні нікому та підкоряються лише закону, 
то виникає питання про те, чи можуть вони 
вважатися повноцінними безпосередніми пред-
ставниками народу, які здатні представляти всі 
його інтереси, а не лише ті, які опосередковано 
представлені в законі. В цьому зв’язку актуаль-
ним залишається і питання про сумісність пра-
восуддя зі здійсненням представницької демок-
ратії431. 

Судова демократія. Під демократією 
традиційно розуміють таку форму організації 
                                                                                           
нення правосуддя призводить до диспропорції та колізій 
інтересів громадянського суспільства та держави.  Україна 
рухається у цьому ж напрямі: в радянські часи судді обира-
лися громадами за специфічних соціально-політичних умов. 
Суди називалися «народними» і правосуддя в них відправ-
ляли професійні судді та народні засідателі. Залишається 
предметом змістовних досліджень, чи було це «виглядом», 
чи відображенням сутності здійснення народовладдя в пра-
восудді. Водночас, із початку 1990-их років відбувається 
процес того, що має ознаки відчуженням судової влади від 
народу. Правосуддя відправляється, за певними винятками, 
суддями одноособово. Попри положення Конституції України 
про те, що «Народ безпосередньо бере участь у здійсненні 
правосуддя через народних засідателів і присяжних» (ч. 3 
ст. 124), роль інституту народних засідателів применшуєть-
ся, зокрема його виведено зі структури Верховного Суду 
України. Впровадження інституту суду присяжних відклада-
ється під приводом того, що народ немає професійної здат-
ності відправляти правосуддя, чим це питання вирішується 
за народ. Як наслідок, відбувається змістовний розрив у 
практичному здійсненні народом судової влади, наслідком 
якого є з одного боку, суцільне одержавлення функції здійс-
нення правосуддя, а з другого, відчуження її від народу як 
джерела влади.  
430 Wright R. G. The Distracting Debate over Judicial Review // 
University of Memphis Law Review. — 2008. — № 47. — P. 62-
63. 
431 Harel A. Rights-Based Judicial Review: A Democratic 
Justification // Lаw & Philosophy. — 2003. — № 22. — P. 247. 
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суспільства, його державно-політичного уст-
рою, що ґрунтується на визнанні народу джере-
лом влади, послідовному здійсненні принципу 
рівності і свободи людей, їх реальної участі в 
управлінні справами держави і суспільства432. 
Відтак, за демократії народ вважається не лише 
джерелом такої «гілки» влади, як судова, але й 
здійснює правосуддя як одну зі справ, в якій 
вправі брати участь безпосередньо. Але чи мо-
жлива та, якщо так, то в яких формах реальна 
судова демократія як безпосереднє здійснення 
судової влади народом? 

Відзначимо, що безпосередня демократія 
– форма прямого народовладдя, здійснення 
влади народом безпосередньо, без створення 
постійних або інших інститутів, у формах, пе-
редбачених конституцією, іншими законами. 
Така демократія ґрунтується на загальному 
принципі про те, що в демократичній державі 
воля народу й державна влада мають бути то-
тожними, що сам народ повинен брати безпо-
середню участь у прийнятті важливих політич-
них рішень, у здійсненні влади. Що ж до пред-
ставницьких органів, то їх необхідно звести до 
мінімуму й зробити повністю підконтрольними 
громадянам433. 

Здійснення ідеї «судової демократії» (зо-
крема, і безпосередньої) зафіксовано в історії та 
сучасній теорії та практиці. Так, Аристотель 
уважав, що Солон установив демократію тим, 
що «увів народний суд, де суддями можуть бу-
ти всі». Щобільше: громадянами слід вважати 
тих, «хто бере участь у суді та народних збо-
рах»434 . 

Сучасній українській практиці відоме 
своєрідне втілення ідеї «народного суду», як 
основної ланки судової системи України в 
1919-1994 роках435.  

У сучасному Китаї, де продовжується 
утілюватися подібна ідея «народного суду» 
(найвища ланка судової системи теж носить 
назву «народного суду»), опубліковано так зва-
ну «білу книгу» під назвою «Розбудова полі-
тичної демократії в Китаї» (2005), схвалену 
Державною радою Китаю. Розділ 10 книги на-
званий «судова демократія» й у ньому йдеться 
про те, що «політична демократія країни» здій-
снюється через «народний нагляд», впровадже-
ний реформою 2003 року. Остання передбачає 
систему «спостерігачів – представників народу, 
що ставить систему прокурорської роботи під 
ефективний нагляд народу, що відповідає ви-
могам судової демократії». Як відзначають у 
книзі, «судова система розкриває природу соці-
алістичної системи, в якій народ є повелителем 
країни…»436. Зазначені теоретичні положення 
                                                           
432 Мурашин Г. О. Демократія // Юридична енциклопедія. — 
К., 1999. — Т. 2. — С. 61. 
433 Горбатенко В. П. Безпосередня демократія // Юридична 
енциклопедія. — К., 1998. — Т. 1. — С. 214. 
434 Цит. за: Бернюков А. М., Бігун В. С., Лобода Ю. П., Ма-
лишев Б. В., Погребняк С. П., Рабінович С. П. Правосуддя: 
філософське та теоретичне осмислення / В.С. Бігун 
(відп.ред.). — К., 2009. — С. 49. Дет.: Кудрявцева Т. В. На-
родный суд в демократических Афинах. — М.: Алетейя, 
2008. — 464 с. 
435 Маляренко В. Т. Народний суд // Юридична енциклопе-
дія. — К., 2002. — Т. 4. — С. 62. 
436 Цит. за: State Council, White Paper, Building Political 
Democracy in China (Octоber 19, 2005) [Eлектронний ресурс]. 
— Режим доступу: 
www.china.org.cn/english/2005/Oct/145718.htm#11.  

можуть розглядатися у певному контрасті з на-
веденими практичними епізодами з політико-
правового життя в США. 

На нашу думку, реальними формами та 
методами народовладдя в здійсненні судової 
влади можна вважати, з-поміж іншого, такі ін-
ститути та механізми, як суд присяжних (зок-
рема, в частині присяжних – журі), народні за-
сідателі чи їхні різновиди; мирові судді; народ-
ний суд (за умови виборності суддів); механізм 
виборності і відкликання суддів народом; до-
ступність суду; медіація як спосіб санкціонова-
ного вирішення спору; участь громадськості у 
судових процесах (за певних умов); оцінка гро-
мадськості якості судочинства як послуги, на-
приклад, шляхом опитування (акцент не на оці-
нці, правовій чи іншій, судового рішення, а на 
якості процесу здійснення правосуддя). Відтак, 
у певному розумінні здійснення судової влади 
через суди як органи державної влади може 
розглядатися як опосередковане представницт-
во народу в процесі здійснення правосуддя. 

Отже, поняття «судова демократія» може 
розглядатися як таке здійснення судової влади, 
за якого народ бере участь у його здійсненні 
безпосередньо або опосередковано, при цьому 
йдеться не лише про участь у здійсненні право-
суддя, але й участь у таких процесах, як напри-
клад, вибори суддів, «народний контроль» над 
судами, анулювання присяжними закону437.  

Висновки. За доктриною і принципом 
поділу влад судова влада – окрема влада, що 
уможливлює її аналіз як частини державної 
влади з методологічних позицій способу орга-
нізацій та здійснення влади певними методами 
(режим). Це, за аналогією, дозволяє виокремити 
такі поняття, як судова демократія, судова ари-
стократія, судова олігархія. Перспективи пода-
льших досліджень можуть охоплюють аналіз й 
інших режимів здійснення судової влади, особ-
ливостей їх представлення в Україні. Потребує 
окремого дослідження такий режим здійснення 
судової влади, як судова демократія, та особли-
вості здійснення правосуддя за такого режиму. 
 

                                                           
437 Дет. див., напр., підрозділ монографії, присвячений при-
сяжному анулюванню закону 
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1.2. Правозахисний смисл (правосуддя як судовий захист) 

 
Вступні зауваги. Наступним розкриймо 

зміст правосуддя як судового захисту права, 
яким ми називатимемо «правозахисний смисл 
правосуддя».  

Судовий захист – один із різновидів пра-
вового захисту, який полягає у захисті за допо-
могою суду. Його характеристики нині438 чітко 
відображають положення писаного права. Так, 
Конституція України, з-поміж іншого, декларує 
та встановлює, що «звернення до суду для захи-
сту конституційних прав і свобод … гаранту-
ється» (ч. 3 ст. 8); «кожному гарантується судо-
вий захист права спростовувати недостовірну 
інформацію про себе…» (ч. 4 ст. 32); «права і 
свободи людини і громадянина захищаються 
судом» (ч. 1 ст. 55); «кожен має право після ви-
користання всіх національних засобів правово-
го захисту звертатися за захистом своїх прав і 
свобод до відповідних міжнародних судових 
установ …» (ч. 4 ст. 55) (виділення курсивом 
тут і надалі – авторські). Зазначені положення 
конституюють конституційне право особи на 
судовий захист.  

Право на судовий захист визначається 
як «спосіб захисту прав, свобод і законних ін-
тересів учасників суспільних правовідносин – 
фізичних та юридичних осіб»439. Проблеми 
співвідношення таких понять, як «право на су-
довий захист», «право на звернення до суду», 
«право на позов (у матеріальному та процесуа-
льному розуміннях)», «право на пред’явлення 
позову», «право на задоволення позову» досі 
залишаються предметом наукових дискусій440. 

Дослідники, зокрема, уточнюють: «право 
на судовий захист – це передбачена законодав-
ством можливість фізичних та юридичних осіб 
захищати свої права в судах загальної і консти-
туційної юрисдикції. Це право слід розглядати 
двояко: з одного боку, як одне з конституцій-
них прав людини в державі нарівні з іншими 
політичними, економічними, соціальними й 
культурними правами, а з другого – як право, 
що закріплює спеціальний механізм захисту 
всіх без винятку вищезазначених прав»441. 
«Право на судовий захист – гарантований Кон-
ституцією правовий інструмент, за допомогою 
якого суб'єкти права можуть добитися віднов-
лення порушеного права»442. 

                                                           
438 Правозахисний смисл можна вважати традиційним. Так, 
наприклад, він проголошувався одним із ключових і в ра-
дянський час України. «Захист прав і інтересів трудящих – 
одна з найважливіших ділянок діяльності радянського суду 
протягом славної півстолітньої історії нашої держави. Людина 
з її потребами завжди була і є в центрі уваги Комуністичної 
партії і Радянського уряду» (Зайчук В. Г. 50 років радянсько-
го правосуддя. — Киев: То-ва «Знання», 1967. — 47 с. — С. 
31). 
439 Сірий М. І. Право на судовий захист // Юридична енцик-
лопедія. — К., 2003. — Т. 5. — С. 29. 
440 Білоусов Ю. В. Строк звернення до суду як передумова 
права на судовий захист у справах адміністративної юрисди-
кції // Вісник Хмельницького інституту регіонального управ-
ління та права. — 2004. — № 1-2 (9-10). — С. 146. 
441 Дашутін І. В. Правове регулювання судового захисту 
трудових прав громадян: автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.05 [Електронний ресурс] / Національна юридична 
академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — С. 12. 
— Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08divtpg.zip  
442 Тимченко Г. П. Способи та процесуальні форми захисту 
цивільних прав: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 

При цьому, захист прав і свобод людини 
провадиться шляхом здійснення правосуддя, а 
останнє визначається в одному з досліджень, як 
«діяльність суду за встановленою законом про-
цедурою по захисту прав, свобод та інтересів 
фізичних осіб і юридичних осіб при дійсному 
або передбачуваному порушенні норм консти-
туційного, цивільного, трудового, кримінально-
го, адміністративного чи інших галузей пра-
ва»443. 

Зазначене визначення розкриває внутрі-
шню суперечність формального визначення 
правосуддя й порушує питання про те, що таке 
правосуддя: це судова діяльність із захисту 
прав, свобод та інтересів осіб чи це діяльність 
суду із захисту норм права (тобто, коли пору-
шені норми певного права)?  

Так, зазначені аспекти правосуддя пере-
бувають у діалектичному зв’язку: йдеться про 
судовий захист прав, свобод та інтересів, які 
закріплені в нормах права. Водночас, обґрунто-
вано стверджувати, що не всі, наприклад, інте-
реси передбачаються нормами права. Зазначи-
мо й різницю між «законними» та звичайними 
інтересами. Крім того, практичним стає питан-
ня праворозуміння, що лежить в основі того чи 
іншого аспекту правосуддя: за легізмом права-
ми будуть вважатися лише права, внормовані 
законом, прийнятим державою, тоді як за юс-
натуралізмом – й інші права, які не встановлені 
державою, але повинні нею забезпечуватися 
(наприклад, права людини). Зрештою, поняття 
«судовий захист прав, свобод та інтересів» є 
ширшим, більш абстрактним поняттям, що в 
даному випадку наближає нас до правозахисно-
го смислу правосуддя.  

Відповідно до цього смислу формулю-
ється та конкретизується й відповідне завдання 
суду. Так, Закон України «Про судоустрій 
України» (нины нечинний) встановлював: 
«Суд, здійснюючи правосуддя, на засадах вер-
ховенства права забезпечує захист гарантова-
них Конституцією України та законами прав і 
свобод людини і громадянина, прав і законних 
інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства 
і держави» (ст. 2). Прикметно, що, наприклад, 
Кодекс адміністративного судочинства встано-
влює: «завданням адміністративного судочинс-
тва є захист прав, свобод та інтересів». 

При цьому правозахисний смисл право-
суддя, як принципова риса, домінує в різних 
видах судочинства. Так, у конституційному су-
дочинстві України, конституційний контроль 
— «діяльність компетентних органів щодо за-
безпечення верховенства Конституції, законів 
та інших нормативних актів»444 – «виконує роль 

                                                                                           
[Електронний ресурс] / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Муд-
рого. — Х., 2002. — С. 11. — [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02tgpzcp.zip 
443 Дашутін І. В. Правове регулювання судового захисту 
трудових прав громадян: автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.05 [Електронний ресурс] / Національна юридична 
академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — С. 6, 
12. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08divtpg.zip  
444 Кельман М. С. Конституційний контроль як засіб захисту 
конституцій у національних правових системах континента-
льного права: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 
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найбільш ефективного механізму захисту особи 
від влади, є засобом забезпечення основних 
(конституційних) прав і свобод людини і гро-
мадянина, фактором перетворення Конституції 
на чинне право»445. При цьому уявляється, що 
«діяльність Конституційного Суду України, 
який нині здебільшого розв'язує конституційні 
спори між органами законодавчої і виконавчої 
влади, що об'єктивно створює передумови для 
розв'язання політичних конфліктів, має зміни-
тися і стати важливим механізмом захисту прав 
та свобод людини і громадянина»446. 

Відтак, як бачимо, специфічно для певно-
го виду судочинства, конкретизуються й за-
вдання певних його видів. Складнішим є функ-
ціонування цього смислу в тих видах судочинс-
тва, де йдеться про колізії інтересів. Для при-
кладу, поставимо питання про завдання кримі-
нального судочинства. Про захист чиїх прав, 
свобод і обов’язків ідеться в контексті правоза-
хисного смислу правосуддя?  

У цьому зв’язку дослідники відзначають, 
що «при визначенні наукового поняття «кримі-
нально-процесуальне право» слід обов’язково 
акцентувати увагу на такій його складовій, як 
захист прав і свобод людини і громадянина»447. 
Це зумовлено тим, що «у XX ст. світове співто-
вариство дійшло висновку, що головним на-
прямом розвитку суспільства є насамперед за-
хист людини, її життя і здоров’я, майна, честі й 
гідності, її прав і свобод». При цьому «в сучас-
них правових демократичних державах голо-
вний внесок судової влади у функціонування 
політичної системи полягає у тому, що у полі-
тичному процесі вона повинна стати гарантом 
захисту прав і свобод людини»448. 

Захист прав та свобод людини і громадя-
нина передбачається та забезпечується в між-
народно-правових документах. Так, стаття 8 
Загальної декларації прав людини закріплює 
право «кожної людини на ефективне поновлен-
ня в правах компетентними національними су-
дами в разі порушення її основних прав, нада-
них їй конституцією або законом». А стаття 10 
Декларації проголошує, що «кожна людина, 
для визначення її прав та обов’язків, має право 
на основі повної рівності на те, щоб її справа 
була розглянута прилюдно і з додержанням 
усіх вимог справедливості незалежним і без-
стороннім судом». Судовий захист прав люди-
ни відбувається, як на міжнародному (зокрема, 
європейському)449, так і на національному рів-
нях.  

                                                                                           
[Електронний ресурс] / НАН України. Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького. — К., 2001. — С. 13. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01kmsskp.zip 
445 Там само.  
446 Там само. 
447 Маляренко В. Т. Перебудова кримінального процесу Укра-
їни в контексті європейських стандартів: теорія, історія і 
практика: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.09 [Елект-
ронний ресурс] / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — 
Х., 2005. — С. 11. — 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05mvttip.zip  
448 Рекецька І. Р. Судова влада в контексті демократичної 
трансформації українського суспільства: Автореф. дис... 
канд. політ. наук: 23.00.02 / Одеська національна юридична 
академія. — О., 2003. — 16 с. — Режим доступу: 
www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03rirtus.zip 
449 Шевчук С. Судовий захист прав людини: практика Євро-
пейського Суду з прав людини у контексті західної правової 
традиції. — К.: Реферат, 2006. — 848 с. 

Але який ефект захисту прав і свобод на 
боротьбу зі злочинністю, чи не спричинятиме 
захист прав і свобод людини зростання злочин-
ності, зокрема в випадку зловживання відпові-
дними юридичними гарантіями захисту прав і 
свобод?  

В літературі висловлено думку про те, що 
«дотримання прав і свобод людини не може 
бути засобом, що підвищує ефективність боро-
тьби зі злочинністю; навпаки, це ускладнює 
таку боротьбу. Тому необхідно шукати баланс 
між двома цінностями – правами людини і сту-
пенем контролю над злочинністю, тобто знахо-
дити оптимальне співвідношення між публічні-
стю (імперативністю) й диспозитивністю». 
«…Ідея розширення засад диспозитивності в 
кримінальному процесі повинна мати розумні 
межі, про що свідчить досвід інших держав, які 
пройшли фазу сприйняття прав і свобод окре-
мої людини як категорію, що превалює над ін-
тересами суспільства». «Права і свободи та їх 
обмеження повинні мати певні розумні межі, 
бути збалансованими. Система кримінальної 
юстиції існує для захисту прав не тільки підо-
зрюваних, обвинувачених і підсудних, а й по-
терпілих і суспільства в цілому»450. 

У цьому зв’язку актуальним є питання 
відповідності правозахисному смислу правосу-
ддя окремих новел кримінально-правової прак-
тики (йдеться не лише про Україну). Для при-
кладу, розглядається «відповідність угоди про 
визнання вини міжнародно-правовим стандар-
там захисту прав людини, зокрема таким стан-
дартам, як право на справедливий судовий роз-
гляд (ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 
основних свобод та ст. 14 Міжнародного пакту 
про громадянські та політичні права), гарантіям 
презумпції невинуватості, праву не давати сві-
дчення проти себе, праву на захист, на швидкий 
суд і оскарження судових рішень та іншим по-
ложенням міжнародно-правових докумен-
тів»451. Так, на думку одного з дослідників, Єв-
ропейський суд з прав людини «не відкидає 
практику застосування угоди про визнання ви-
ни, а лише вказує, чи допущено при цьому по-
рушення права особи на справедливий судовий 
розгляд».  

Дослідник обґрунтовано вважає, «що пе-
ревага застосування процедури угоди про ви-
знання вини як спрощеної та скороченої проце-
дури розгляду кримінальних справ в основному 
полягає у заощадженні видатків на здійснення 
кримінального правосуддя та зменшенні тягаря 
на систему правосуддя, пов’язаного з повним 
судовим розглядом кримінальних справ, скоро-
ченні строків тримання обвинуваченого і під-
судного під вартою під час досудового слідства 

                                                           
450 Маляренко В. Т. Перебудова кримінального процесу Укра-
їни в контексті європейських стандартів: теорія, історія і 
практика: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.09 [Елект-
ронний ресурс] / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — 
Х., 2005. — С. 29. — 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05mvttip.zip  
451 Пушкар П. В. Угода про визнання вини у сучасному кри-
мінальному процесі: порівняльно- правове дослідження: 
Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний 
ресурс] / Академія адвокатури України. — К., 2005. — С. 11. 
— Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05ppvppd.zip  



Бігун В. С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення  

 

 

112 

і судового розгляду справи, швидшому відшко-
дуванні шкоди, заподіяної потерпілому»452. 

Між тим, висловлюється й протилежна 
думка. Вважається, що зазначені угоді «не-
прийнятні для нашої правової системи і не мо-
жуть бути запропоновані для втілення у кримі-
нально-процесуальному праві України», оскі-
льки йдеться про «принципові речі», зокрема, з-
поміж іншого, встановлення факту – чи винний 
підсудний і в чому його вина?», що і є предме-
том угоди453. 

В цьому зв’язку йдеться про суперечли-
вість різних цінностей, смислів, які їх зумов-
люють. Так, з одному боку йдеться про право-
вий захист, зокрема потерпілих і загалом пра-
вової системи, правопорядку, а з другого – про 
ефективність судової, точніше, правоохоронної, 
системи в протидії злочинності. На нашу дум-
ку, ці цінності повинні балансуватися, а, за мо-
жливості, перший повинен мати пріоритет, 
оскільки це відповідає задекларованому конце-
птуальному правозахисному смислу правосуд-
дя.  

Додамо, що якісною характеристикою 
здійснення правозахисного смислу правосуддя 
можна вважати риси стану, який називається 
«правовою захищеністю» та «юридичною без-
пекою». Саме такий стан визначається юриди-
чною метою правозахисної діяльності у віт-
чизняній теорії права (Т. І. Пашук та ін.)454. 

У цьому зв’язку слід відзначити, що пра-
восуддя, в контексті правозахисного смислу 
правосуддя, вважається здійсненим у разі, коли 
забезпечено (ефективний) судовий захист.  

В науці та практиці немає єдиного визна-
чення ефективності. Так, залежно від напрямку 
(змісту) функції у здійсненні правозахисту за-
соби захисту поділяють на: засоби юридичної 
відповідальності, засоби відновлення, засоби 
присікання (припинення) та засоби попере-
дження455. При цьому «розрізняють загально-

                                                           
452 Там само. 
453 Порів.: На думку В. М. Тертишника, «угоди про визнання 
вини, відомі зарубіжним правовим системам, не виключають, 
а напроти – збільшують ризик судової помилки. Вони не-
прийнятні для нашої правової системи і не можуть бути за-
пропоновані для втілення у кримінально-процесуальному 
праві України. Принципова різниця між угодою про визнання 
провини і мировою угодою та дійовим каяттям, передбаче-
ними чинним законодавством України, полягає в принципо-
вих речах: в першому випадку предметом угоди є питання 
факту (чи винний підсудний і в чому його вина?), а в друго-
му – питання відповідальності. Допустимим у кримінальному 
процесі України може вважатись лише компроміс, за якого 
вина обвинуваченого беззаперечно доказана матеріалами 
кримінальної справи, а компроміс здійснюється лише віднос-
но питання про відповідальність обвинуваченого з огляду на 
те, що він активно сприяв встановленню істини та відшкоду-
вав потерпілому матеріальну й моральну шкоду» (Тертишник 
В. М. Верховенство права та забезпечення встановлення 
істини в кримінальному процесі України: монографія / Дніп-
ропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. — Д. : Ліра ЛТД, 
2009. — С. 363). 
454 Гурджа Ю. О. Правовий захист особи в кримінальному 
процесі України: теорія та методологія: автореф. дис... д-ра 
юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / Одес. нац. 
юрид. акад. — О., 2007. — 40 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07gyoutm.zip. Варто лише 
зазначити, не вдаючися до дискусії, оскільки це не входить 
до нашого завдання, що в літературі «режим правової захи-
щеності є мінімальною, але обов'язковою умовою більш мас-
штабного правового стану, який іменується юридичною без-
пекою. Підкреслюється методологічне значення положення, 
яке розробляється у вітчизняній теорії права про рівні пра-
вової безпеки (А.Ф. Крижанівський)» (Там само. — С. 13). 
455 Пашук Т. І. Право людини на ефективний державний 
захист її прав та свобод: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.01 [Електронний ресурс] / Львівський національний 

соціальну ефективність засобу захисту та його 
конкретно-ситуаційну ефективність, оскільки 
навіть при низькому показнику загальносоціа-
льної ефективності засіб захисту може «спра-
цювати» у конкретній справі і тим самим ви-
явитись ефективним саме у ній. І навпаки, засіб 
захисту, який буде матиме високий показник 
загальносоціальної ефективності, може у конк-
ретній справі виявитись, з певних причин, не-
ефективним. Обидва виділені різновиди ефек-
тивності мають вивчатися з урахуванням зазна-
чених її складових: ефективності прогнозованої 
та ефективності реальної»456. 

При цьому, слід також зазначити, що ме-
та правосуддя в правозахисному смислі – не 
захист прав як самоціль, а здатність суду «за-
безпечувати безперешкодне здійснення прав і 
свобод людини і громадянина»457. Порушене 
право повинно бути відновлене й тому «коли 
судове рішення, грунтоване на законі, не дося-
гає цілі захисту порушеного права, тоді воно не 
може претендувати на визнання актом правосу-
ддя»458. 

Численні положення позитивного права, 
зокрема з українського законодавства, теж об-
ґрунтовують виокремлення правозахисного 
смислу правосуддя як одного з можливих сми-
слів правосуддя та ключового смислу правосу-
ддя в сучасній Україні. При цьому, в найбільш 
абстрактному розумінні, метою судового захи-
сту є захист, охорону самого права, відображе-
ної в ньому свободи, зокрема людини. Як від-
значав, П. Юркевич, «у захисті права передусім 
беруть участь суддя і суд. Суддя захищає пра-
во, тлумачачи його чітку ідею. Це найближчий 
спосіб охорони права»459. 

Висновки даного фрагменту досліджен-
ня узагальнюють такі позиції  

1. Численні положення позитивного пра-
ва, наведені на прикладі українського законо-
давства, дають підстави стверджувати про об-
ґрунтованість виокремлення правозахисного 
смислу правосуддя як смислу ідеї правосуддя. 
Правозахисний смисл правосуддя – загалом 
один із смислів ідеї правосуддя, зокрема, як 
вказують результати аналізу позитивного пра-
ва, й правосуддя в сучасній Україні. Зазначений 
смисл ідеї правосуддя складає одну з засад фі-
лософії правосуддя.  

2. Формальним чи процедурним критері-
єм (реалізації) правозахисного смислу правосу-
ддя є ефективний судовий захист. Останній за-
безпечує стан «правової захишеності», «юри-
дичної безпеки». Змістовним критерієм здійс-
нення правозахисного смислу правосуддя, який 
може претендувати вважатися ключовим чи 
істотним є здійснення права, точніше ідеї пра-
ва. Зміст ідеї права зумовлений відповідними 

                                                                                           
ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2006. — С. 12. — Режим досту-
пу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06ptizps.zip 
456 Там само. — С. 13. 
457 Фурсов Д. А., Харламова И. В. Теория правосудия в крат-
ком трехтомном изложении по гражданским делам. Том пер-
вый: Теория и практика организации правосудия. — М.: 
Статут, 2009. — С. 100. 
458 Там само.  
459 Юркевич П. Д. Історія філософії права; Філософія права; 
Філософський щоденник : Рукописна спадщина / В. Нічик 
(заг. ред.), Роланд Піч (упоряд.), В. Бишовець (дешифру-
вання, пер. з рос. та нім.), М. Лук (упоряд.). — 2. вид. — К. : 
Редакція журналу «Український світ», 2000. — С. 222. 
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концепціями права, виробленими зокрема й 
філософією права.  
 Змістовне здійснення правозахисного 
смислу правосуддя доречно продовжити дослі-
джувати в межах відповідного смислу правосу-
ддя –як судового способу здійснення права. 
Перспективи подальших досліджень полягають 
й у з’ясуванні та конкретизації правозахисного 

смислу правосуддя в аспектах об’єктного, 
суб’єктного та інтерсуб’єктного, а також межах 
певних видів судочинства. 

Зважаючи на змістовну близькість понять 
правосуддя та справедливість, варто дослідити 
й смисл правосуддя, зв'язаний зі справедливіс-
тю. 
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1.3. Справедливий смисл (правосуддя як справедливе судочинство) 

 
Вступні зауваги. Справедливість – це фі-

лософська, соціально-етична та морально-
правова категорія, один з основних принципів 
права (звідси й розуміння права як «мистецтва 
добра та справедливості»). Справедливість ви-
значаються головною правовою цінністю, ви-
являється істотність її утілення й у правосуд-
ді460.  

Виявляєтся й чіткий взаємозв’язок понять 
смислового поля «суд – право – справедли-
вість» (доведений вже наведеним вище дослі-
дженням етимологї слова «правосуддя»). 

Традиційно розрізняють три основні різ-
новиди справедливості:  

� зрівняльну, що передбачає досягнення 
максимальної рівності прав і можли-
востей; 

� розподільчу, яка спрямована на подо-
лання диспропорцій у розподілі мате-
ріальних і духовних благ, виходячи з 
природно-правової рівності людей, 
але з урахуванням заслуг конкретної 
людини перед суспільство;  

� відплатну, що поширюється на сферу 
покарань за правопорушення і злочи-
ни.  

Справедливість – один з найважливіших 
принципів у правозастосувальній, зокрема су-
довій, діяльності. Невипадково латинською мо-
вою поняття справедливість позначається тер-
міном justitia (юстиція). 

В літературі інколи вирізняють й поняття 
«правова справедливість». Вона розглядається 
як «реальна і належна міра суспільних відно-
син, яка реалізовується в юридичній процесуа-
льній формі. Справедливість є проявом розум-
ності суспільного життя, наскрізною соціаль-
ною чеснотою, важливим критерієм оцінки су-
спільства, держави та її інституцій»461. 

У правосудді справедливість постає як 
смисл, мета (добитися справедливості – значить 
здійснити правосуддя) і критерій змісту судо-
чинства як форми здійснення правосуддя (звід-
си справедливий судовий розгляд (процес)). 

                                                           
460 З-поміж головних правових цінностей Філософ права С. І. 
Максимов у роботі «Правова реальність як предмет філософ-
ського осмислення» (2002) виокремлює справедливість як 
головну правову цінність і розглядає різні її втілення, зокре-
ма в правосудді. «Основною правовою цінністю є справедли-
вість, яка може розумітися як прагнення діяти відповідно з 
правами та обов'язками, віддаючи кожному своє і забезпе-
чуючи умови для реалізації здібностей кожного. Універсаль-
не прагнення до справедливості і готовність настільки бага-
тьох людей пожертвувати собою в ім'я справедливості вказує 
на те, що вона, подібно до свободи, має що виходить за 
рамки нашої повсякденності метафізичний вимір, в якому 
справедливість відкривається в своїй абсолютній аспекті. 
Справедливість (також і у формі правосуддя) є ферментної 
цінністю людського спільного життя, «материнської цінніс-
тю» для всіх соціальних, правових і політичних цінностей. 
Від здійснення справедливості багато в чому залежить все 
громадське життя людства. Перефразування відомого латин-
ського вислову розкриває нам власне правової сенс справе-
дливості: «Нехай здійсниться справедливість, щоб не заги-
нув світ!» (Максимов С. И. Правовая реальность как предмет 
философского осмысления: Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 
/ Национальная юридическая академия Украины им. Яро-
слава Мудрого. — Х., 2002. — С. 391). 
461 Луцький І. М. Справедливість як філософсько-правова 
засада українського державотворення: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх 
справ України. — К., 2005. — С. 4–5. — С. 13. 

У кримінальному процесі справедливість 
також означає обов’язок відповідних органів 
встановити об’єктивну істину у справі, забез-
печити законні права та інтереси учасників кри-
мінального процесу.  

Правосуддя як справедливе судочинст-
во. У контексті «правосуддя – справедливість» 
правосуддя постає як справедливе судочинство. 
Правосуддя як справедливе судочинство відо-
бражає зміст процесуального здійснення право-
суддя – судочинства, яке відповідає (повинно 
відповідати) вимогам справедливості. В цьому 
смислі правосуддя і справедливість, як поняття, 
змістовно співвідносяться: правосуддя не здій-
сненне без справедливості. 

Ідея справедливості в судочинстві може 
тлумачитися по-різному та мати наслідком різ-
ні вимоги. Наприклад, у контекстах так званого 
матеріального чи процесуального права. Спра-
ведливість у розумінні вимоги рівності зо-
бов’язує до рівноправності в судовому процесі 
(наприклад, кожен, а не вибрані, вправі корис-
туватися певними можливостями, гарантова-
ними законом). Справедливість у розумінні ви-
моги пропорційності означає, що збиток пови-
нен бути рівноцінно відшкодований, а право-
порушник – понести адекватне покарання, ви-
значене судом.  

Проблема здійснення правосуддя як спра-
ведливості полягає в неоднозначному розумінні 
ідеї справедливості. Йдеться не лише про зміст 
віковічної дискусії про різновиди справедливо-
сті (зрівняльну, розподільчу та відплатну, яку 
інколи виділяють). Чи не складнішою практич-
но є проблема суб’єктивного розуміння справе-
дливості та її здійснення через суд: добиваю-
чись того, що мається на увазі під правосуддям, 
насправді, може йтися про втілення власного 
уявлення про те, що є справедливим. Тому не 
випадково, що ідея справедливості розуміється 
по-різному, наприклад, позивачем і відповіда-
чем, і, навіть, суддею. Суддя ж, представляючи 
суд, і постає втіленням цієї судової справедли-
вості. Як зазначав Аристотель, «йти до суду – 
значить звертатися до справедливості, оскільки 
суддя прагне бути ніби уособленою справедли-
вістю…»462.  

Неминуче суб’єктивне сприйняття спра-
ведливості та обмежені можливості його пов-
ноцінного здійснення в судочинстві робить 
правосуддя відносним. Невипадково нерідко й 
звужується предмет практичної судової діяль-
ності – від пошуку справедливого судового рі-
шення до гарантування вимог справедливості в 
судочинстві. В останньому випадку йдеться про 
об’єктивацію справедливості у певних принци-
пах судочинства. Складність, нездатність чи 
обмеженість можливостей пошуку судової іс-
тини – як у відтворенні фактів, так і належному 
правозастосуванні – змушує суд зняти з себе 
обов’язок творити справедливість, наприклад, в 
розумінні «справедливого судового рішення». 
Водночас, суди готові взяти на себе обов’язок 

                                                           
462 Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Соч.: В 4-х 
т.: Пер. с древнегреч. — М.: Мысль, 1983. — Т. 4. — С. 153. 
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забезпечення вимог справедливості, конкрети-
зовані в принципах, наприклад, справедливого 
судового розгляду. Відтак, нині чи не доміную-
чим, реально можливим смислом правосуддя як 
справедливості є уявлення про правосуддя як 
справедливе судочинство463.  

В літературі вважається, що поняття 
«справедливе судочинство» в сучасному розу-
мінні має два аспекти: матеріальна справедли-
вість, яка полягає в тому, що кожне судове рі-
шення має бути справедливим по суті (тобто 
при вирішенні спірного питання повинні бути 
справедливо визначені права і обов’язки тих, 
хто звернувся до суду, або завдяки судовому 
рішенню має бути відновлена порушена спра-
ведливість); процедурна справедливість, яка 
передбачає розгляд справи відповідно до пев-
них судових процедур»464. 

При цьому, коли йдеться про справедли-
ве судочинства може йтися не лише про «суд 
права», але й про «елементарну адекватність» в 
встановлені обставин справи (суду фактів) су-
дами обставин. Невипадково, стверджується, 
зокрема й в історичній перспективі, що повага 
та довіра громадян до судів здебільшого зале-
жить від ефективності роботи нижчих судів як 
основної ланки в системі судоустрою. Адже від 
чіткості їх роботи, об’єктивності та справедли-
вості рішень і вироків залежить стан правосуд-
дя загалом465. Обгрунтовано стверджується й 
про істини та справедливості: знання істини – 
передумова справедливого судового рішення 
(А. А. Козловський). 

Справедливість повинна бути віднайде-
ною в кожній конкретній правовій ситуації, зо-
крема й судовій. Як відзначає О. В. Стовба, 
«справедливість аж ніяк не випадково назива-
ють сутністю правосуддя», зазначає автор, зна-
ходячи підтвердження цьому в відомих поси-
ланнях на судові рішення та погляди. «Однак, 
що означає «справедливе рішення», яке не мо-
жна знайти за допомогою закону і яке можливо 
відшукати на підставі права?». – ставить він 
запитання. Й продовжує, наводячи «зауваження 
А. Кауфмана, згідно з яким закон є загальна 
норма для багатьох випадків, а право дозволяє 
конкретну ситуацію тут і зараз. Дійсно, закон 
абстрактний і «не бачить» унікальних особли-
востей кожної окремої ситуації. Пов'язуючи 
конкретне діяння з абстрактною нормою, дося-
гти справедливого рішення неможливо. Спра-
ведливість правосуддя полягає в знаходженні 
особливої, конкретної міри для правомірного 
рішення кожної окремої ситуації»466. 
                                                           
463 Порів.: Погребняк С. П. Правосуддя як справедливе судо-
чинство // Правосуддя: філософське та теоретичне осмис-
лення. — К., 2009. — С. 71–89.  
464 Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістов-
на характеристика): монографія / Національна юридична 
академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Право, 2008. 
— 240 c. (С. Погребеняк цитує працю: Морщакова Т. Г. Кон-
ституционная защита прав и свобод граждан судами Россий-
ской Федерации // Сравнительное конституционное обозре-
ние. – 2004. – № 4 (49). — С. 125–126.) 
465 Кондратюк О. В. Судова система та судочинство в Гали-
чині у складі Австро-Угорщини (1867 - 1918 рр.): Автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / 
Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 20 с. — Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06kovsau.zip 
466 Стовба А. В. Правовая ситуация как онтологическая ос-
нова правовой реальности: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 
/ Национальная юридическая академия Украины им. Яро-
слава Мудрого. — Х., 2005. — С. 135–135. 

Протиставлення справедливості – «не-
справедливість». Якщо виходити з того, що 
справедливість є метою правосуддя, то судове 
рішення стає певним символом здійснення чи 
не здійснення правосуддя в розумінні справед-
ливості. Істотним є значення інтерпретації 
справедливості як символу, метафори. Так, ви-
знання особи винуватим (злочинцем) може ін-
терпретуватися стороною обвинувачення і по-
терпілим, й зрештою, державою, як торжество 
справедливості.  

Водночас, визнання винуватим особи не-
винуватої – розуміється не просто як помилка 
(що трапляється), але і як несправедливість. 
Відповідно, рішення стає певним символом 
права й виробляється відношення до нього як 
до права, а також відповідне розуміння права. 
По суті, певне праворозуміння витлумачується 
в процесі здійснення судочинства, правосуддя.  

Правосуддя як ідея здійснення права, вті-
лена в судовому рішенні, не повинна викликати 
спротив. Але, як відзначав П. Юркевич, «якщо 
нема вільної рішучості підкоритися присуду 
судді, тоді суддя не може реалізувати ідею пра-
ва. Недолік вільної рішучості поважати право 
після присуду судді веде до примушення, дже-
релом якого служить влада. Отже, [три момен-
ти]: право, суд і влада випливають одне з дру-
гого за принципом справедливості»467.  

Також в юридичні науці обґрунтовуються 
різні, так звані, «моделі справедливого судо-
чинства». Наприклад, як форми здійснення до-
ступного правосуддя, для якої притаманні такі 
ознаки чи вимоги, як «доступ до тієї чи іншої 
судової інстанції повинен бути не лише форма-
льно проголошеним, а й реально існуючим; 
правосуддя за своєю сутністю повинно відпові-
дати вимогам справедливості та забезпечувати 
ефективне поновлення в правах; судочинство 
має бути побудованим на засадах «послабле-
ної» змагальності; у судочинстві як формі реа-
лізації судової влади і правосуддя повинні гар-
монійно поєднуватися публічні та приватно-
правові засади»468 . 

Яскравим прикладом здійснення смислу 
«справедливого правосуддя» є «право на спра-
ведливий суд» у тлумаченні ЄСПЛ Конвенції 
про захист прав людини і основоположних сво-
бод (1950), а також його вплив на національне 
законодавство та судову практику. Так, «право 
на справедливий суд» охоплює такі поняття, як 
право на судовий захист (що в свою чергу сто-
суються: доступності суду, належного та не-
упередженого суду, судового розгляду впро-
довж «розумного строку», справедливості та 
публічності слухання) і принципи судочинства 
(верховенство права; законність; рівність усіх 
учасників процесу перед законом і судом; зма-
гальність та диспозитивність; гласність та від-
критість судового розгляду; забезпечення апе-
ляційного та касаційного оскарження рішень; 

                                                           
467 Юркевич П. Д. Історія філософії права; Філософія права; 
Філософський щоденник : Рукописна спадщина. — 2. вид. — 
К., 2000. — С. 222. 
468 Сакара Н. Ю. Проблема доступності правосуддя у цивіль-
них справах: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 
[Електронний ресурс] / Національна юридична академія 
України ім. Я. Мудрого. — Х., 2006. — С. 7. — Режим досту-
пу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06snypcs.zip 
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обов'язковість судових рішень)469. Подібні за 
змістом стандарти виділяються та впроваджу-
ються в національному судочинстві (напри-
клад, в адміністративному процесі виокремлю-
ється такий стандарт, як «розгляд справи у ро-
зумні строки та у відповідності з вимогами 
справедливості»470). 

Подібно до того, як дотримання «чесних 
правил» в грі наближає до його справедливого 
результату, так і смисл правосуддя як справед-
ливого судочинства (принаймні, доктринально) 
спрямовує до смислу справедливого судового 
рішення як результату здійснення правосуддя. 
При чому інструментальною в цьому зв’язку є 
роль так званого «правосудного судового рі-
шення», антонімічний термін якого означає 
«судовий акт, винесений всупереч встановле-
ним фактичним обставинам справи або з істот-
ним порушенням норм матеріального чи проце-
суального закону»471.  

Відзначаючи значення справедливості як 
змістовної категорії правосуддя, слід відзначи-
ти й значення форми правосуддя. Адже, як об-
грунтовано вказується, «процесуальна форма 
правосуддя — це суттєвий засіб унеможлив-
лення чи мінімізації судових помилок, засіб 
обмеження свавілля чиновників, протидії фаль-
сифікаціям, важлива гарантія істини і справед-
ливості правосудця»472. 

Як доводить судова практика міжнарод-
ного права, зокрема в контексті судових спорів 
щодо делімітації морських просторів, справед-
ливість результату та процесу (судочинства) – 
мета здійсненна473.  

                                                           
469 Фулей Т. І. Застосування Європейської конвенції з прав 
людини при здійсненні правосуддя в Україні: навч.-метод. 
посіб. для суддів. — К., 2009. — С. 24-52. — Режим доступу: 
www.humanrights.coe.int/aware/GB/publi/materials/1110.pdf 
470 Клименко К. О. Правозастосування в судовому адмініст-
ративному процесі України: автореф. дис... канд. юрид. на-
ук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / Національний ун-т 
держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2008. — С. 15. 
— Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kkoapu.zip 
471 Маляренко В. Т. Неправосудний вирок, рішення, ухвала 
або постанова // Юридична енциклопедія. — К., 2002. — Т. 
4: Н–П. — С. 147. 
472 Тертишник В. М. Верховенство права та забезпечення 
встановлення істини в кримінальному процесі України: моно-
графія / Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. — 
Д. : Ліра ЛТД, 2009. — С. 362. 
473 Дмитриченко І. В. Розмежування морських просторів між 
прибережними державами у міжнародному морському праві: 
теорія і практика: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.11 [Електронний ресурс] / НАН України. Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького. — К., 2003. — 16 с. — Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03divptp.zip («У 
рішенні Міжнародного Суду ООН від 24 лютого 1982 р. 
(справа про розмежування континентального шельфу між 
Лівією і Тунісом в затоці Габес) досліджується сутність спра-
ведливих принципів. Суд вказав, що термін «справедливі 
принципи» не може трактуватися в абстракції. Він відсилає 
до принципів і норм, котрі можуть бути придатними для до-
сягнення справедливого результату. Суд визначив, що пра-
вова концепція справедливості [equity] є загальним принци-
пом, який безпосередньо застосовується як право» (С. 10). 
М. З. Кулик «для забезпечення справедливого рішення делі-
мітаційних спорів [пропонує] співвідносити обґрунтовано 
запитні площі (безвідносно до запитів іншої сторони) в час-
тинах, що перетинаються з оспорюваною ділянкою просто-
рів, які підлягають делімітації (релевантна зона) та «закон-
но» належні морські простори з урахуванням таких запитів» 
(Кулик М. З. Шляхи оптимізації міжнародно-правового регу-
лювання делімітації морських просторів: автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.11 [Електронний ресурс] / НАН 
України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 
2007. — С. 12. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07kmzdmp.zip). 

«Судова форма розгляду й розв’язання 
конфлікту» уявляється як така, що відновлює 
«стан правової справедливості»474.  

Судовий розгляд справ – «юридичний за-
сіб розв’язання соціально-правових конфліктів» 
(зокрема конституційних, адміністративних 
тощо) 475.  

Загалом, подібно до того, як справедли-
вість невід’ємно зв’язана з поняттям права, так 
із ним нерозривно пов’язане і правосуддя. В 
цьому смислі правосуддя також постає як спе-
цифічне, судове здійснення права. 

Правосуддя, «суд совісті» і справедли-
вість. У літературі підмічено різницю між 
«життям за справедливістю» та «життям за пра-
вилами», що в нашому випадку має зв'язок і з 
правосуддям. Як відзначає Ю. В. Александров 
у дослідженні «Справедливість у системі цін-
ностей російської правової культури» (2003), 
«природно, що будь-який народ хоче жити по 
справедливості, але, наприклад, у західній 
культурі життя по справедливості означає жит-
тя за правилами і є по суті поняттям юридич-
ним («юстиція» від лат. justitia – справедли-
вість). Не випадково на Заході до цих пір спо-
стерігається протиставлення свободи та рівно-
сті й, відповідно, лібералізму та демократії, що 
й намагається подолати Дж. Ролз. У Росії ж – 
це поняття передусім духовно-моральне і озна-
чає життя по совісті, в тому числі і з боку дер-
жави. Тому ідеї єдності свободи і рівності, лі-
бералізму і демократії на основі справедливості 
були спочатку притаманні ідеології російського 
лібералізму»476.  

Зазначена особливість виявляється й при 
дослідженні формування правової культури в 
українському суспільстві. Так, виявлено, що «в 
давньоруській міфології відсутні ті образи, ідеї, 
сюжети, уявлення, які у греків утілилися в мі-
фах про Феміду477. Стверджується, що «навіть 
аналіз змісту давньоруських правових текстів 
свідчить про те, що вони написані особливою 
міфопоетичною мовою, в яких відсутні ті пе-
редправові образи, які є в міфології греків з їх 
Фемідою, чи римлян з їх Юстицією. … З цього 
випливає, що формування передправового ма-
теріалу, на якому ґрунтувалась правова культу-
ра давньоруського суспільства, більшою мірою 
пов'язано з морально-етичними, ніж юридич-
ними чинниками. А тому давньоруські поняття 
«правда й кривда», «суд (усуд) і ряд», «злочин і 
доля» відрізнялись від понять «права», «право-
суддя», «благозаконня», «справедливість» у 
грецькому та римському праві: у давньоруській 
традиції вони мають більш морально-етичний 

                                                           
474 Герасіна Л. М., Панов М. І. Проблеми правової конфлікто-
логії: феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний 
аналіз / АПН України; Інститут держ. будівництва та місцево-
го самоврядування. — Х. : Прапор, 2004. — С. 19, цитується: 
«Серед конфліктологів є думка щодо необхідності розведен-
ня понять «правовий» і «юридичний» конфлікт (зокрема в Д. 
Зеркіна), яку ми принципово розділяємо. Зеркин Д. П. Осно-
вы конфликтологии: Курс лекций. — Ростов-на-Дону, 1998. 
— С. 60. 
475 Там само. — С. 97. 
476 Александров Ю. В. Справедливость в системе ценностей 
российской правовой культуры : Дис. ... канд. филос. наук : 
24.00.01. — Великий Новгород, 2003. — C. 3–4.  
477 Иванов В.В., Топоров В.Н. Древнее славянское право: 
архаичные мифопоетические основы и источники в свете 
языка // Формирование раннефеодальных славянских на-
родностей. — М.: Наука, 1981. — С. 675–690. — С. 680. 
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аспект, на відміну від грецько-римської тради-
ції, де вони вживались у власне юридичному 
розумінні»478. 

У цьому зв’язку нерідко критерієм право-
суддя як справедливого судочинства виступає 
совість479.  

Справедливість як критерій прийнят-
тя судового рішення. Розкриваючи цю тезу 
доречно зокрема навести «формулу Радбруха» 
(детальніше розкрита в окремому підрозділі). 

Перед цим зазначимо думку про значення 
природного права на справедливість, коли «по-
зитивне право дає збій» (яскраво демонструєть-
ся, як приклад, у відомих судових процесах, як-
от Нюрнберзький трибунал, та їх легітима-
ції)480. 

«Формула Радбруха» постає як теоретич-
ний припис завершеного логічного судження, 
розроблений німецьким правознавцем Ґуставом 
Радбрухом унаслідок філософсько-правової 
рефлексії на ідеологію і практику соціал-
націоналізму. 

Формула спрямована й на вирішення 
практичних правових проблем визнання закону 
чи законодавства «несправедливим правом», 
зумовлений антиномією правових цінностей 
ідеї права – справедливість, доцільність і пра-
вопевність – за якою те, що за формальними 
ознаками видається законом вважається «не-
справедливим законом» і відтак повинно по-
ступитися справедливості (перша формула), як 
і те, що є «не лише «несправедливим правом», 
а й «неправовим за своєю природою» (друга 
формула).  

Викладена в праці «Філософія права» 
(1932), де право визначена як «те, що відповід-
но до свого смислу покликане служити ідеї 
права», статтях «П’ять хвилин філософії пра-
ва» (1945) та, особливо, «Законне неправо та 
надзаконне право» (1946). Ідея права, ототож-
нювавана з ідеєю справедливості в широкому 
розумінні, засновується на трьох правових цін-
ностях, які її реалізовують, є взаємопов’язані, 
але водночас можуть перебувати в суперечли-
вому співвідношенні, антиномії: справедливість 
(у вузькому розумінні), доцільність і правопев-

                                                           
478 Скуратівський А. В. Формування та розвиток правової 
культури в українському суспільстві (філософсько-правовий 
аналіз): Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна 
академія внутрішніх справ України МВС України. — К., 2004. 
— Там само. — С. 64. 
479 Це яскраво показано, наприклад, у документальному 
фільмі Г. Франка «Вищий суд» (1987): засуджений за 
«подвійне вбивство» до вищої міри покарання – розстрілу 
24-річний Валерій Долгов по-суті також вчиняє над собою 
самосуд совісті: каже, що молиться за те, щоби його клопо-
тання про помилування не задовольнили, оскільки вважає, 
що не заслуговує жити (Высший суд [Видеозапись] / реж. 
Герц Франк; документальный фильм. СССР/Литва (Рижская 
киностудия), 1987. — 69 мин. — Фильм вышел на экраны в 
1987 г.). 
480 Шестопал С. С. Неотомістський напрямок у французькій 
філософії права: концепція Жака Марітена: автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна юридична акаде-
мія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. —С. 14. («Орі-
єнтація природного права на справедливість особливо необ-
хідна в тих випадках, коли позитивне право дає збій і стає 
необхідним створити нові юридичні правила. За Марітеном, 
легітимність Нюрнберзького Суду ґрунтувалася на переко-
нанні в існуванні прав людини, які є первинними і вищими 
стосовно писаного законодавства і угод між урядами. Полі-
тичне суспільство повинне не дарувати людині, а визнавати і 
затверджувати ці права в якості універсально значущих. 
Жодна суспільна необхідність не може змусити скасувати 
або ігнорувати їх. Ця ідея не могла виникнути і одержати 
обґрунтування в рамках юридичного позитивізму, матеріалі-
стичної або ідеалістичної філософії права»). 

ність (Rechtssicherheit; менш адекватні пере-
клади: правова стабільність чи правова визна-
ченість). Подоланню антиномії ідеї права при-
свячені центральні положення вчення Радбру-
ха, зокрема, більш ранні (до 1932 року) та 
більш пізні погляди, формалізовані в так званій 
«формулі Радбруха» — результаті видозмін 
його поглядів унаслідок філософсько-правової 
рефлексії на ідеологію і практику соціал-
націоналізму.  

Пом’якшивши свої релятивістські позиції 
під впливом злочинів режиму націонал-
соціалізму, Радбрух надав більшого значення 
справедливості як елементу ідеї права, відтак 
конкретизував і підхід до вирішення антиномії 
ідеї права — на користь пріоритетності справе-
дливості над правопевністю і доцільністю. У 
повоєнних статтях вчений пише, що «… пози-
тивне і гарантоване приписами та силою право 
має пріоритет навіть тоді, коли воно за змістом 
несправедливе і недоцільне. Винятки склада-
ють лише випадки, коли суперечність діючого 
закону та справедливості сягає настільки несте-
рпного масштабу, що закон як «несправедливе 
право» поступається справедливості…».  

Американський вчений Стенлі Полсон 
реконструює положення Радбруха в дві частко-
во співпадаючі «формули» про статус неспра-
ведливих законів: перша щодо «нестерпного» 
відходу від справедливості, друга щодо відсут-
ності «навіть прагнення» до встановлення 
справедливості. За першою формулою те, що за 
формальними ознаками видається законом 
вважається «несправедливим законом» і відтак 
повинно поступитися справедливості (перша 
формула), або ж є «не лише «несправедливим 
правом», а більше того — «неправовим за сво-
єю природою» (друга формула). Формула Рад-
бруха» має практико-правове значення. Суди 
використовували ідеї, висловлювані Радбрухом 
про статус «несправедливих» нацистських за-
конів (і не лише).  

Актуальними та принадними стали ідеї 
Радбруха у справі Федерального конституцій-
ного суду 1968 р., рішенням якого було визнано 
недійсним Закон «Про громадянство» (1941), 
оскільки він суперечив фундаментальним прин-
ципам справедливості. Набули нової актуаль-
ності ідеї Радбруха в зв’язку з судовими проце-
сами 1989-1999 рр., пов’язаними з охороною 
Берлінської стіни за фактами, які мали місце до 
возз’єднання Німеччини.  

Діяльність судді. Суд наче полагоджує 
пошкоджене. Як відзначає О. Мироненко, ана-
лізуючи філософію Платона, «справедливий 
суд для держави, за Платоном, нічого не кош-
тує, оскільки справа суддів лише «зашивати 
одежу, що порвалась»481.  

Невипадково, судді складають присягу, 
яка включає обов’язок, з-поміж іншого, «бути 
об'єктивним і справедливим». А також – «під-
корятися лише закону». Відтак може виникнути 
питання: чого прагнутиме суддя, чи то досяг-
нення справедливості (в його розумінні) чи то 
суворого дотримання букви закону, що, іноді, 
може суперечити справедливості? 

                                                           
481 Мироненко О. М. Платон // Юридична енциклопедія. — 
К., 2002. — Т. 4. — С. 574. 
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Ерліх, критикуючи пандектизм, називав 
його «правовим техніцизмом». Разом з тим, він 
не надавав надмірно важливого значення «вну-
трішньому почуттю справедливості судді», як 
це робили Фукс і Гмелін. Ерліх не заперечував 
впливу законодавства як джерела права на дія-
льність судді, разом з тим виокремлював три 
істотні чинники впливу на прийняття судових 
рішень, здійснення правосуддя. Перший чин-
ник – ціннісні судження у судовій інтерпретації 
(указується на наявність нормативного припу-
щення про необхідність «правильного» рішен-
ня); другий чинник – соціально-історичний 
контекст справи (кожна справа повинна розгля-
датися зважаючи на її історико-соціальний кон-
текст; для суддів обставини кожної справи – це 
«коефіцієнти соціальних тенденцій», на які су-
дді не можуть не зважати); третій чинник – 
«особистість судді».  

Ерліх убачав у ньому істотний чинник 
будь-якого, й зокрема, вільного правосуддя. 
Воля, свобода судді, за Ерліхом, – це не 
суб’єктивний інтуїтивізм Фукса чи Гмеліна, а 
консервативна свобода відповідального відно-
шення до правового розвитку, турбота судді 
про належність своєї особистості. Така «особи-
стість» всебічно розглядає всі чинники, писане 
право, історико-соціальний контекст, убачає в 
правових нормах «живу енергію». На цьому 
аспекті варто зупинитися детальніше.  

Життєві потреби поступу нівелювали 
ідею цінності юридичної науки, як теорії пе-
редбачення. Прогресивні реформатори правової 
сфери заявили, приєднуючись до слів 
О. В. Холмса, що право – це не наука, відтак і 
формалізм, як практичний підхід, домінувати 
не може. Політичні уподобання судді, інтуїтив-
не відчуття справедливості, зокрема і в конкре-
тній справі – ось, що завжди мало значення. 
Зрештою, у книзі «Загальне право» (1881) 
Холмс підсумовує цей смисл фразою: «життя 
права не було логікою; це – досвід». 

Коли правосуддя визначається як справе-
дливість, будь-яке рішення суду чи інший ре-
зультат судової діяльності оцінюється з позицій 
їх відповідності справедливості, її критеріям. 
Погляди в цьому зв’язку різняться за ступенем 
зв’язку правосуддя та справедливості: від не-
віддільного зв’язку («Правосуддя не може бути 
відділеним від справедливості»482) до уявлення 
про те, що правосуддя не може вважатися здій-
сненим, якщо воно не відповідає вимогам спра-
ведливості (окреслено в рішеннях та окремих 
думках Конституційного Суду України та його 
суддів).  

Правознавча проблема, яка виникає в 
цьому зв’язку, полягає у визначенні критеріїв 
справедливості. Вирішити ці проблеми покли-
кані різні теорії справедливості, формулювання 
критерії справедливості. Симбіозом цих теорії 
та поглядів є формулювання таких категорій, як 
справедливе рішення. Водночас, юридико-
практичне застосування цієї категорії виявило 
його недоліки, що пов’язано, наприклад, із 
суб’єктивізмом у визначенні критерії справед-

                                                           
482 Кони А. Ф. О праве необходимой обороны. — М., 1996. — 
С. 3. (Російською мовою: «Правосудие не может быть отре-
шено от справедливости».) 

ливості. Іншими словами, визначення того чи 
іншого рішення «справедливими» залежить від 
суб’єктивних критерії, котрі можуть різнитися 
в постулюванні чи оцінці, й тому не можуть 
претендувати на універсальність. Можливим 
вирішенням цієї проблеми стало процесуальне 
формулювання справедливості, коли акцент у 
визначенні мети правосуддя переміщається з 
концепту «справедливого рішення» до концеп-
ту «справедливого судового процесу» як пере-
думови досягнення мети правосуддя. У такому 
розуміння правосуддя – це справедливе судо-
чинство, мета правосуддя – забезпечення спра-
ведливого судочинства, тобто забезпечення 
специфічної судової діяльності згідно з вимо-
гами справедливості. Невирішеним, чи частко-
во вирішеним, аспектом цієї проблеми є питан-
ня про з’ясування критеріїв такої справедливо-
сті чи вимог справедливості.  

Суд присяжних та присяжні як носії 
судової влади. Суд присяжних, як відзначалося 
дослідниками, виник як форма реалізації прин-
ципу солідарної відповідальності.483 Водночас 
його утвердження – прояв самодовіри та недо-
віри до влади. Вважається, що суд присяжних, 
точніше журі (присяжні), як випадково залуче-
на група осіб, покликана виконувати свої фун-
кції тимчасово, відтак і менше шансів їх ко-
румпувати, більше – отримати, ймовірно, спра-
ведливий вердикт. При цьому присяжні наді-
ляються повноваженнями оцінювати як право, 
так і обставини (докази), оскільки судді можуть 
піддаватися неналежному впливу внаслідок 
наслідування встановленої практики, зокрема і 
небажаної, якщо вона відходить від конститу-
ційних принципів, духу права.  

Присяжне анулювання може розглядати-
ся як інструмент протидії несправедливим за-
конам та несправедливого (на думку журі) за-
стосування законів правоохоронними органами 
та судом. 

У цьому контексті й варто вирізняти 
«правосуддя пильності». Його мета – це не так 
захоплення влади, зокрема, судової, як недо-
пущення нездійснення як справедливості. Як 
відзначав Ч. Бонапарт у статі «Закон Лінча та 
його метод» (1899), слід відокремлювати «за-
кон Лінча» від звичайного безчинства і від на-
сильства або тероризму в політичних або тор-
гових справах. Лінчування не є бунтом, хоча 
воно, можливо, до цього й призводить… Ті ін-
струменти, які використовують ці різні форми 
беззаконня, подібні між собою і з лінчуванням, 
але їх цілі різняться у кожному з випадків. З 
іншого боку, лінчування і дії «комітетів пиль-
ності», «регуляторів» і «білошапошників» ана-
логічні: це suprema ratio щодо слабших методів 
переконання. Основна мета у всіх цих випадках 
– не порушення, а виправдання, закону (law); 
або, якщо точніше, йдеться про порушення за-
кону за формою, аби впровадити його по суті, 
ігнорується його процедурна частина, аби час-

                                                           
483 Тернавська В. М. Інститут суду присяжних в Україні (істо-
рико-правовий аспект): автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.01 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2007. — С. 
7.  
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тина матеріальна, сутнісна могла бути збереже-
на»484. 

Загалом відзначимо, що справедливість 
як філософська, соціально-етична та морально-
правова категорія, у правосудді постає як 
смисл, мета (добитися справедливості – значить 
здійснити правосуддя) і критерій змісту судо-
чинства як форми здійснення правосуддя (звід-
си справедливий судовий розгляд (процес)). 

                                                           
484 Bonaparte Ch. J. Lynch Law and Its Remedy // Yale Law 
Journal. – 1899. – May. – № 8. — P. 336. 
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1.4. Резолютивний смисл (правосуддя як судове вирішення конфлікту) 
 

Вступні зауваги. З-поміж смислів право-
суддя чільне місце займає судове вирішення 
формалізованого конфлікту. Цей смисл право-
суддя, позначений як вирішальний (резолютив-
ний), здійснюється в усіх формах судочинства. 
Його відображено в традиційних визначеннях 
правосуддя «як діяльності суду з розгляду та 
вирішення справ». 

Водночас і саме правосуддя може розгля-
датися як конфлікт. Так, на думку філософа 
Стюарта Гемпшира, представленого в «Право-
суддя – конфлікт» («Justice is Conflict» (1999, 
перевидавалася))485, хоча правосуддя (justice) є 
універсальною цінністю, помилково вважати, 
зокрема політикам, що можливо досягнути чіт-
кого розуміння, що є правосуддям. Найкращим 
результатом, якого реально досягнути в віль-
ному, плюралістичному суспільству, є праг-
нення вдосконалювати процедури правосуддя, 
щоби конфліктуючі інтереси бути належно роз-
суджено. 

Загалом звернення до судового вирішен-
ня спору – ознака цивілізованості, оскільки 
йдеться про спробу врегулювати його мирно. 
Тому суд обґрунтовано називають «регулюю-
чою формою конфлікту» (П. Рікер)486. Насилля 
заміняється мовним дискурсом, мова торжест-
вує над насильством. Конфлікт юридизується, 
відтак, перестаючи бути приватною справою 
конфліктуючих. Він вирішується відповідно до 
права, як наприклад, правових норм, встанов-
лених законодавцем. Зростає значення тлума-
чення права для вирішення правових питань 
спору, зумовлених обставинами, а відтак і – 
герменевтики як методики правосуддя487. 

Як показує аналіз останніх досліджень і 
публікацій, представлених далі, існують під-
стави для детальнішої розробки та дослідження 
резолютивного смислу правосуддя. Оскільки ця 
мета видається масштабною, деталізуємо її в 
завданнях. Завдання цього фрагменту дослі-
дження – розкрити окремі аспекти зазначеного 
смислу. Зокрема, йдеться про його об’єкт, – 
через розкриття таких категорій, як конфлікт і 
спір (у співставленні з іншими). Окреслимо та-
кож, як здійснюється цей смисл правосуддя, 
зокрема як суд розглядає та вирішує судові 
справи. 

Об’єкт. Розпочнемо з аналізу такого ас-
пекту як конфлікт. Слово «конфлікт» походить 

                                                           
485 Hampshire S. Justice is Conflict. – Princeton, N.J.: Princeton 
University Press, 2001. – 120 p. 
486 Рикер П. Торжество языка над насилием. Герменевтичес-
кий подход к философии права // Вопросы философии. – 
1996. – № 4. — С. 27–34. С. І. Максимов, зазначаючи думки 
П. Рікера, у цьому зв’язку відзначає: «Суд является регла-
ментированной формой конфликта, а правосудие высказы-
вает то, что общество в данный момент рассматривает как 
правовое состояние. Конечная же цель суда как института 
состоит в замене насилия языковым дискурсом, в том, чтобы 
[как отмечал П. Рикер] «способствовать общественному 
миру благодаря торжеству языка над насилием (курсив мой 
— С. М.)». В этом почти буквальном повторении заглавия 
работы Рикера и заключается гуманистическая направлен-
ность герменевтической концепции права». Максимов С. І. 
Правовая реальность как предмет философского осмысле-
ния: Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Национальная юри-
дическая академия Украины им. Ярослава Мудрого. — Х., 
2002. — С. 141. 
487 Філософія права : Навчальний посібник / О. Г. Данільян, 
Л. Д. Байрачна, С. І. Максимов та ін.; За заг. ред. О. Г. Дані-
льяна. — К. : Юрінком Інтер, 2002. — С. 140. 

від латинського слова conflictus – «зіткнення, 
удар; боротьба, бій»488, визначається як «зітк-
нення протилежних інтересів, поглядів; серйоз-
ні розбіжності; гостра суперечка»489. 

Конфлікт як термін (фахове слово) у спе-
ціальній енциклопедичній літературі об’єктно 
визначають, як «зіткнення інтересів, позицій 
тощо, що супроводжується конфронтацією, су-
перництвом, конкуренцією чи протиборством 
його учасників»490. Конфлікт у контексті 
суб’єктів визначають, як «протиборство двох 
чи більше суб’єктів, зумовлене протилежністю 
(несумісністю) їхніх інтересів, потреб, систем 
цінностей чи знань»491.  

Визначення терміна «конфлікт» постійно 
дискутується492, зважаючи на значення слова 
«конфлікт» у певному контексті.  

Явище конфлікту є людським, соціаль-
ним, супроводжуючи відносини людей та ство-
рених ними структур. Право, регламентуючи ці 
відносини, зокрема і конфліктні, пропонує пев-
не їх вирішення. Наприклад, ситуація, коли 
двоє осіб претендують на щось одне, створює 
конфлікт; зумовлюючи потребу його вирішення 
певним способом.  

Один із таких способів вирішення конф-
лікту можна назвати «право». Водночас, це 
«право» теж може бути відображенням певних 
суперечок, розбіжностей, породжувати нові 
конфлікти  

Наприклад, зустрічається думка про 
«конфліктогенну складову в протиріччях вітчи-
зняного права, покликаного регулювати етно-
національні відносини»493. У літературі згаду-
ється й про «правовий конфлікт між конститу-
ційним правом громадян обирати і бути обра-
ними і можливість визнання виборчими комісі-
ями виборів недійсними»; на цій основі автор 
доводить «неконституційність інституту «не-
дійсних виборів»494. Водночас, такий теорети-
чний висновок трансформується у практику (в 
Україні) винятково через рішення Конститу-
ційного Суду України, коли виникає спір. Кон-
ституційний же спір у такому розумінні – необ-
хідний елемент розгляду конституційної спра-
ви495. Водночас, у науковій літературі обстою-
                                                           
488 Етимологічний словник української мови: У 7 т. / Інститут 
мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. — К., 1985. — 
Т. 2. — С. 560. 
489 Етимологічний словник української мови: У 7 т. / Інститут 
мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. — К., 1985. — 
Т. 2. — С. 560. 
490 Казміренко В. П. Конфлікт // Юридична енциклопедія. — 
К., 2001. — Т. 3. — С. 335. 
491 Там само. 
492 Єзеров А. Конституційний конфлікт як феномен та процес 
в Україні: монографія / Одеська національна юридична ака-
демія. — О. : Юридична література, 2008. — С. 22–24. 
493 Котигоренко В. О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучас-
ній Україні: політологічний концепт: Автореф. дис... д-ра 
політ. наук: 23.00.05 [Електронний ресурс] / НАН України; 
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2005. — 
С. 6. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05kvoupk.zip  
494 Лавринович О. В. Виборче законодавство України та про-
блеми його вдосконалення: Автореф. дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.02 [Електронний ресурс] / НАН України. Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2001. — С. 10. — 
Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01lovpjv.zip  
495 Окрема думка судді Конституційного Суду України Кампа 
В. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України вiд 
17.12.2009 № 32-рп/2009.  
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ється й думка: Суд може розглядати спір (кон-
флікт) й у ситуаціях, коли буде встановлено, 
що певна інституція втручається в здійснення 
не належних їй повноважень496. 

Особливості, притаманні конфлікту з по-
зицій права, вивчає юридична конфліктологія. 
Вона розглядає конфлікти не абстрактно, а в 
поєднанні з державними інститутами (право – 
один із них) і, відповідно, конфлікти розгляда-
ються «в реальному зв’язку з діючими право-
вими інститутами та структурами. Звідси і 
практичний смисл такого підходу: встановити, 
чи можуть норми права впливати на зароджен-
ня, розвиток і вирішення конфлікту, і якщо так, 
то як підвищити ефективність цього впливу»497. 
Відзначимо, що «практичною ціллю конфлік-
тології є попередження чи мирне вирішення 
конфліктів». Зокрема, «профілактика правових 
конфліктів — сукупність попереджувальних 
заходів, спрямованих на збереження та укріп-
лення нормального стану юридичних відно-
син»498.  

Юридичні конфлікти вирізняють з-поміж 
інших. Такими називають найбільш гострі со-
ціальні конфлікти, які можуть бути розв’язані 
не інакше як із застосуванням положень зако-
нодавства та механізму судової системи499. Від-
так, не кожен конфлікт є юридичним, але прак-
тично кожен може завершитися певною юри-
дичною процедурою. Чимало конфліктів поро-
джуються самим правом. Відтак, слід з'ясувати, 
який конфлікт слід вважати юридичним, і які з 
них стають судовими конфліктами чи спорами.  

Юридичні конфлікти. За одним із розу-
мінь «юридичний конфлікт можна представити 
як протиборство суб’єктів права з приводу за-
стосування, порушення або тлумачення право-
вих норм»500. Розуміння розширюється, якщо 
критерієм юридичного конфлікту вважати 
«юридичний характер» певного його елементу, 
як-от суб’єкта, об’єкта чи мотивації. В цьому 
зв’язку можливі два підходи, умовно кажучи, 
вузький: конфлікт слід вважати юридичним, 
якщо всі характеристики є юридичними, та ши-
рокий: юридичним є конфлікт, у якому хоча б 
один елемент має юридичну характеристику. 
                                                           
496 Пропонується подолати обмеженість повноважень КСУ 
(щодо вже виданого акта), зокрема, «передбачити можли-
вість вищих органів влади звертатися до суду з метою вирі-
шення спору (конфлікту) також у ситуаціях, коли буде вста-
новлено, що певна інституція втручається в здійснення не 
належних їй повноважень чи привласнила їх, або ж коли на 
суб’єкта звернення покладається завдання із вирішення 
питання, яке, на його переконання, лежить поза межами 
його компетенції» (Барабаш Ю. Г. Державно-правові конфлі-
кти на сучасному етапі державотворення: конституційно-
правовий аспект: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.02 
/ Національна юридична академія України ім. Ярослава Муд-
рого. — Х., 2009. — С. 14).  
497 Барабаш Ю. Г. Державно-правові конфлікти на сучасному 
етапі державотворення: конституційно-правовий аспект: 
автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Національна 
юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 
2009. — C. 5. 
498 Герасіна Л. М., Панов М. І. Проблеми правової конфлікто-
логії: феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний 
аналіз / АПН України; Інститут держ. будівництва та місцево-
го самоврядування. — Х. : Прапор, 2004. — 112 с. (С. 19: 
«Серед конфліктологів є думка щодо необхідності розведен-
ня понять «правовий» і «юридичний» конфлікт (зокрема в Д. 
Зеркіна), яку ми принципово розділяємо. Зеркин Д. П. Осно-
вы конфликтологии: Курс лекций. — Ростов-на-Дону, 1998. 
— С. 104. 
499 Козловський А. А. Юридична конфліктологія: діалектичні 
константи правового пізнання // Науковий вісник Чернівець-
кого університету. — 2000. — Вип. 82. — С. 5–13.  
500 Курдявцев В. Н. Юридический конфликт // Государство и 
право. — 1995. — № 9. — С. 10.  

Також «юридичним конфліктом слід визнати 
будь-який конфлікт, в якому спір так чи інакше 
пов'язаний з правовими відношеннями сторін 
(їх юридично значимими діями чи станами) і, 
відповідно, суб’єкти, чи мотивація їхньої пове-
дінки, чи об’єкт конфлікту мають правові озна-
ки, а конфлікт має юридичні наслідки»501.  

Поняття «правовий» та «юридичний» 
конфлікт розмежовують502, що істотно з огляду 
на актуальну дискусію про предмет філософії 
права. Зокрема «правовий конфлікт» визнача-
ється, як «протиборство суб’єктів права з про-
тилежним й несумісним розумінням та діями 
стосовно принципів і норм права, які мають на 
меті зміну свого статусу та юридичного ста-
ну»503. Ще один варіант визначення – «інститу-
ційно норматизоване протиборство сторін, ви-
кликане протилежністю їх соціально-правових 
інтересів чи різним ставленням до норм права й 
цінностей суспільного життя»504. При цьому 
обстоюється думка, що поняття «правовий 
конфлікт» є ширшим за поняття «юридичний 
конфлікт», охоплюючи його505.  

Типи праворозуміння породжують розбі-
жності, що можуть призвести до певного, як 
визначалося, «інституційно нормативного про-
тиборства» сторін. Приводом конфлікту може 
стати статус учасника конфлікту: наприклад, 
слідчий, як посадова особа, зобов’язаний діяти 
за спеціальнодозвільним (дозволено лише те, 
що передбачено законом), а інша, особа в про-
цесі, наприклад, підозрюваний, – за загальнодо-
звільним принципом (дозволено все, що не за-
боронено законом). Як наслідок і виникають 
процесуальні конфлікти. 

Юридичні конфлікти можна розрізняти за 
різними критеріями. Наприклад, за аналогією з 
етнічними506, за інтересами507 та потребами сто-
                                                           
501 Там само. — С. 7. 
502 Кузьменко О. В. Адміністративний процес у парадигмі 
права: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 [Електро-
нний ресурс] / Київський національний ун-т внутрішніх 
справ. — К., 2006. — С. 19. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06kovppp.zip 
503 Там само. — С. 21.  
504 Крівцова В. М. Юридичний конфлікт як феномен правової 
дійсності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Наці-
ональна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. 
— Х., 2005. — C. 4–5. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05kvmfpd.zip 
505 Там само. — C. 4–5.  
506 Котигоренко В. О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучас-
ній Україні: політологічний концепт: Автореф. дис... д-ра 
політ. наук: 23.00.05 [Електронний ресурс] / НАН України; 
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького — К., 2005. — 
C. 25. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05kvoupk.zip 
507 Як відзначалося, конфлікт є «зіткненням протилежних 
інтересів». Інтереси, як усвідомлення та відображення по-
треб і прагнень, відображаються правом, охороняються за-
коном. Зокрема, стверджується, що «для правильного розу-
міння поняття «охоронюваний законом інтерес» важливо 
враховувати й те, що конфлікт інтересів притаманний не 
тільки правовим і неправовим інтересам, а й конгломерату 
власне законних, охоронюваних законом і правом інтересів. 
Йдеться про виключно легітимні, але конкуруючі інтереси 
покупця і продавця, боржника і кредитора, наймача і наймо-
давця, споживача і товаровиробника, прокурора і адвоката, 
слідчого і підозрюваного тощо. Певною конфліктністю харак-
теризуються і охоронювані законом та правом інтереси гро-
мадянина і держави, особи і суспільства, акціонера і акціо-
нерного товариства, національні і загальнолюдські, приватні 
і публічні тощо» (Абзац четвертий пункту 3.5 Рішення Кон-
ституційного Суду України вiд 01.12.2004 № 18-рп/2004 у 
справі про охоронюваний законом інтерес). Плідним є дослі-
дження співвідношення суспільних та особистих інтересів у 
кримінальному праві та процесі, де вирізняють поняття «за-
конні інтереси». Стверджується, що «законні інтереси особи 
не можна зводити до прав, передбачених у законі, і реальної 
можливості користуватися наданими правами, як це іноді 
вважають. … правовим захистом користуються і деякі інтере-
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рін конфлікти поділяють на ресурсні, статусні й 
ціннісні, виявляючи у кожному конфліктному 
випадку відповідну сутність суперечності. 

Розрізняють юридичні конфлікти й за ви-
дами правових відносин та відповідним правом. 
Наприклад, виокремлюють «конституційний» 
та «державно-правовий конфлікт»508 у консти-
туційному праві; трудові конфлікти (спори) в 
трудовому праві; «кримінальний» (криміналь-
но-процесуальний)509 та «процесуальний» кон-
флікти, як такі, що стосується кримінального 
права, юридичного процесу; міжнародно-
правові конфлікти в міжнародному праві (цей 
перелік не є всеохоплюючим і його можна про-
довжити). З-поміж юридичних вирізняють і так 
звані помилкові (рос. ложные) конфлікти510. 

Діалектика «конфлікту» та «спору»511. 
У дослідників немає єдиної думки щодо спів-
відношення понять «конфлікт» і «спір». Ці по-
                                                                                           
си особи, які не одержали прямого закріплення у конкрет-
ному нормативному акті. Не кожен законний інтерес безпо-
середньо закріплюється державою у нормах права, деякі 
випливають із загальних його принципів. Для визнання інте-
ресу законним важливо, щоб він не був протиправним, не 
суперечив закону. Законні інтереси особи, що не виплива-
ють безпосередньо зі змісту нормативного акта, існують і у 
галузі кримінального судочинства (Шпотаківська О. В. Суспі-
льні та особисті інтереси у кримінальному судочинстві: Авто-
реф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] 
/ Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2005. — С. 8–9. — 
Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05soviks.zip).  
508 «Державно-правовий конфлікт» визначається як «катего-
рія науки конституційного права», «гостра форма відкритого 
протистояння (конфронтація), яка виникає між декількома 
владними інститутами, владним інститутом (інститутами) та 
інститутами суспільства, соціальними спільнотами у зв’язку з 
завданнями шкоди (чи загрози завдання шкоди) авторитету 
влади», порушення нормального функціонування державно-
го механізму, суттєвим відхиленням у діях (актах) від існую-
чої конституційної системи організації публічної влади, ухва-
ленням рішення із порушенням процедури, прагненням 
суб’єктів політики, не наділених державно-владними повно-
важеннями, розширити (змінити) свій політико-правовий 
статус» (Барабаш Ю. Г. Державно-правові конфлікти на 
сучасному етапі державотворення: конституційно-правовий 
аспект: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / Націона-
льна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 
2009. — С. 4–5).  
509 Кримінально-правові конфлікти (злочини), чия сутність 
«зіткнення з узаконеними суспільством ідеологічно-
моральними приписами і певними правовими нормами», 
розглядаються як передумова виникнення і реалізації комп-
ромісних норм, які розглядаються в площині «нетрадиційних 
шляхів врегулювання конфліктів, які інколи можуть або мог-
ли б бути більш ефективними, ніж класичні»(«частіше обме-
жується лише притягненням до кримінальної відповідальнос-
ті»). «Компромісні норми – це норми, що гарантують особі, 
яка вчинила злочин, звільнення від кримінальної відповіда-
льності або пом’якшення покарання за умови виконання нею 
визначених законом позитивних посткримінальних вчинків, 
які сприяють реалізації основних завдань кримінально-
правової боротьби зі злочинністю» (С. 9). Проводиться роз-
поділ компромісних норм на дві групи в залежності від того, 
кому було спричинено шкоду злочином (а значить, хто поте-
рпілий): «злочинець – особа» і «злочинець – держава». 
Див.: Усатий Г. О. Компроміс як засіб вирішення криміналь-
но-правового конфлікту: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.08 [Електронний ресурс] / Національна академія внут-
рішніх справ України. — К., 1999. — С. 8–9, 11. — Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/1999/99ugovkk.zip 
510 Помилковість ситуації такого конфлікту «відноситься не 
стільки до змісту, скільки до юридичної форми. На цій основі 
може виникнути конфлікт. Помилка в оцінці ситуації, з одно-
го боку, не усуває позаюридичних мотивів конфлікту, і, від-
повідно, не знижує його гостроти. Наприклад, добросовісний 
набувач майна захищає його від власника, не знаючи ні 
своїх прав, ні прав супротивника і не зважаючи на законо-
давство. Якщо б він знав і дотримувався юридичної форми, 
то в нього б не виникло конфлікту із власником. З іншого 
боку, усвідомлення і виправлення помилки в юридичній 
формі, якщо саме вона породила конфлікт, може його при-
пинити. Так, посадова особа, яка усвідомила законність дій 
представника влади, який штрафує його за екологічне пра-
вопорушення, навряд чи буде продовжувати конфлікт, а 
ймовірно, вживатиме заходів до усунення його причин». 
Юридическая конфликтология. Ч. 2. — М., 1994. — С. 9. 
511 Детальніше про розмежування категорій (понять) «конф-
лікт», «суперечність», «проблема», «колізія», «спір», «кон-
куренція» див.: Єзеров А. Конституційний конфлікт як фе-
номен та процес в Україні. — О., 2008. — С. 20–22. 

няття як розрізняють512, так і ототожнюють513. 
Більш ретельний розгляд цих понять дає під-
стави для розрізнення цих понять для цілей 
аналізу запропонованого смислу правосуддя. 

Наприклад, у випадку розрізнення кон-
ституційний спір визначається як «найбільш 
формалізована форма конституційного конфлі-
кту». Останні вирішуються в особливому по-
рядку, передбаченому конституцією – за допо-
могою конституційних процедур. Тут їх «кон-
ституціоналізація досягає найбільш високого 
рівня», позаяк вони підпадають під «сферу дії 
правила, що має вищу юридичну силу – силу 
конституційної норми»514. 

Водночас, у трудовому праві часто об-
стоюється думка про розрізнення термінів. На-
приклад, з огляду на те, що «в трудовому спорі 
вирішуються в основному проблеми, що ви-
пливають із трудового правовідношення»515, а 
«правовими засобами вирішення трудового 
спору зазвичай є норми діючого законодавст-
ва»516. Також зазначається, що трудовий спір не 
переростає в конфлікт інтересів, що виходить 
за межі трудових», ширших інтересів517. Тобто, 
трудовий конфлікт – це і є конфлікт інтересів, 
засобами вирішення якого є не лише норми 
трудового законодавства, але й інші правові та 
неправі засоби. Між тим, трудовий конфлікт 
може виходити за межі трудового спору (на-
приклад, наслідком звільнення може стати ви-
мога до колишнього працівника звільнити жит-

                                                           
512 У трудовому праві зазначені поняття теж не завжди розрі-
зняють. Так, у найменуванні відповідного законодавства 
використовується термін «трудові спори (конфлікти)»). Об-
стоюється висновок, що «обидва терміни існували на певних 
історичних етапах, але переважно шляхом взаємозаміню-
вання», «спільне правозастосування термінів продиктоване 
реальними потребами віддзеркалення суспільних замовлень і 
правового регулювання»512. Тому, «виходячи із загальнотео-
ретичних і нормативно-правових основ виникнення, існу-
вання та змісту КТС(К)», виглядає можливим і виправданим 
нормативне дуалістичне застосування термінів «конфлікт» і 
«спір» (Запара С. І. Удосконалення процедури вирішення 
колективних трудових спорів (конфліктів) примирними орга-
нами в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 
[Електронний ресурс] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 
К., 2005. — С. 13. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05zsipou.zip) 
513 Не розрізняються поняття «конфлікт» і «спір» в дослі-
дженні Воловик О. А. Господарсько-правове забезпечення 
корпоративних інтересів: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.04 [Електронний ресурс] / НАН України; Інститут еко-
номіко-правових досліджень. — Донецьк, 2005. — 20 с. — 
Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05voazki.zip. Так, у кон-
ституційному праві термін «конфлікт» вживається переважно 
щодо ситуацій, коли суперечка між державними інституціями 
набула відкритого (зовнішнього) характеру і може бути 
розв’язана лише шляхом звернення до відповідних юрисдик-
ційних органів» (Барабаш Ю. Г. Державно-правові конфлікти 
на сучасному етапі державотворення: конституційно-
правовий аспект: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.02 
/ Національна юридична академія України ім. Ярослава Муд-
рого. — Х., 2009. — С. 5). Конфлікт у конституційному зако-
нодавстві України та зарубіжних країн визначається «як спір 
між вищими органами влади, тобто як предмет конституцій-
ного судочинства» (Там само. — С. 13). 
514 А. Єзеров у монографії «Конституційний конфлікт як фе-
номен та процес в Україні» (2008) вирізняє конституційний 
спір як одну з особливих форм (поряд із звичайним конфлік-
том і двома іншими особливими формами – конституційними 
деліктом і кризою) конституційного конфлікту (C. 215). Пе-
релік родів спорів як форми конституційного конфлікту (спо-
ри в сфері правотворчості; пов’язані з тлумаченням Консти-
туції; пов’язані з виборчим процесом або референдумом; у 
сфері організації державної влади та місцевого самовряду-
вання; в сфері правового статусу особи (наприклад, щодо 
громадянства); спори щодо імпічменту) (С. 120–122).  
515 Юридическая конфликтология. Ч. 2 : Юридический конф-
ликт: сферы и механизмы / Дубовик О. Л., Кудрявцев В. Н., 
Кудрявцев С. В., Ларин А. М., Леванский В. А. / РАН; Центр 
конфликтологических исследований. — М., 1994. — С. 74. 
516 Там само. — С. 75 
517 Там само. — C. 74–75. 
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ло)518. Подібні думки нині обстоюються й в 
українській науці трудового права519. Крім того, 
трудовий спір визначається, як «розбіжності 
позовного і непозовного характеру між сторо-
нами трудових і пов’язаних з ними відносин, 
які передані на розгляд компетентного органу з 
вирішення трудових спорів»520. Таким чином, 
не кожен спір переростає в судовий. 

В адміністративному праві теоретично 
обгрунтовується, що адміністративні прова-
дження можна об'єднати за наявністю або від-
сутністю у них спору про право за двома гру-
пами: конфліктною та неконфліктною. До пер-
шої «групи» відносять такі провадження, як 
нормотворче, дозвільне, реєстраційне, контро-
льне, атестаційне, а до групи «конфліктних 
проваджень» – справи про адміністративні де-
лікти, дисциплінарного, з розгляду скарг, адмі-
ністративно-позовного521.  

У земельному праві сутність правового 
спору з’ясовується «у межах категорії соціаль-
ного конфлікту через аналіз понять «спір» – 
«конфлікт», які співвідносяться як конкретне та 
загальне, де конфлікт є ширшим поняттям, а у 
певних випадках може виступати лише елемен-
том останнього. Цей висновок повністю поши-
рюється й на кореляційність таких понять, як 
«земельний конфлікт» – «земельний спір». Від-
так, «земельний конфлікт визначається як фор-
ма максимального загострення соціальних про-
тиріч, пов’язаних із земельними та іншими пра-
вами, які проявляються в зіткненні різних соці-
альних суб’єктів, що призводить до можливості 
виникнення земельних та інших спорів, урегу-
лювання яких вимагає спеціальних правових 
механізмів». А «земельний спір розглядається 
як особливий вид правових відносин, в основі 
яких знаходяться розбіжності суб’єктів, що 
проявляються у процесі виникнення, реалізації, 
зміни чи припинення земельних прав, їх охоро-
ни (захисту) у зв’язку з порушенням прав та 
законних інтересів (чи їх визнанням) власників 
земельних ділянок, землекористувачів, у тому 
числі й орендарів земельних ділянок та інших 
суб’єктів земельних правовідносин»522.  

Окреме питання – розрізнення «конфлік-
ту» та суміжних понять. Так, резоном розмежо-
вування понять «колізія» та «конфлікт» в кон-
ституційному праві зазначається те, що консти-

                                                           
518 Там само.  
519 Кабанець В. О. Теоретичні аспекти удосконалення роз-
гляду трудових спорів (конфліктів) в Україні: автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.05 / Східноукраїнський національ-
ний ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 20 с. 
(«Трудовий спір – це неврегульовані розбіжності між праців-
никами, профспілками чи іншими уповноваженими працівни-
ками органами та роботодавцем, організаціями 
(об’єднаннями) роботодавців з приводу застосування трудо-
вого законодавства або встановлення нових чи зміни існую-
чих умов праці і відпочинку, що вирішуються у передбаче-
ному законодавством порядку» (С. 15).) 
520 Дашутін І. В. Правове регулювання судового захисту 
трудових прав громадян: автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.05 [Електронний ресурс] / Національна юридична 
академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — C. 13. 
— Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2000/00gkvcpp.zip  
521 Кузьменко О. В. Адміністративний процес у парадигмі 
права: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 [Електро-
нний ресурс] / Київський національний ун-т внутрішніх 
справ. — К., 2006. — С. 19, 27. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06kovppp.zip 
522 Лейба Л. В. Правове регулювання вирішення земельних 
спорів: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 [Елект-
ронний ресурс] / Національна юридична академія України ім. 
Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 19 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05llvvzs.zip  

туційний конфлікт – це «не суперечність між 
нормами права, актами та інститутами, це від-
носини між людьми, що є суб’єктами права і 
носіями певних поглядів, позицій у конститу-
ційно-правовій сфері, які є діаметрально проти-
лежними і вимагають конфліктної взаємодії для 
досягнення урівноваженості. Конституційно-
правова колізія як суперечність, безумовно, 
може лежати в основі конфлікту, але не може 
підмінити всієї його сутності, структури та ме-
ханізмів розвитку»523. Конституційно-правові 
колізії інколи називаються «текстуально-
правовими конфліктами в конституції», маючи 
на увазі, що вони охоплюють своїм змістом не-
компетентність правових актів, колізії норм, 
прогалини, суб’єктно-статусний дисбаланс, не-
визначеність змісту норм524.  

Розрізняють й поняття «конфлікт» і «про-
тиріччя» («суперечність»). Так, на думку одно-
го дослідника, якщо за «суперечністю» «допус-
тимо беззастережно визнавати позитивну сус-
пільну функцію», то «конфлікт же як кризову 
форму боротьби протилежностей пропонується 
відносити до відхилень від нормального ево-
люційного розвитку»; подібно до кризи соціа-
льних відносинах, «конфлікт робить їх розви-
ток не передбачуваним, ризикованим, значною 
мірою хаотичним і часто деструктивним»525.  

Судовий розгляд і вирішення спору. На-
ступним окреслимо роль правосуддя, суду, су-
дочинства у вирішенні конфлікту. Зазначимо, 
що у випадку правосуддя йдеться (не про будь-
який, а) про правовий конфлікт, що переріс у 
спір і вирішується судом як судова справа. 

«Багато конфліктів можуть бути успішно 
вирішені юридичними засобами (суд, арбітраж, 
адміністративний акт тощо). При цьому ці за-
соби придатні для вирішення не лише для таких 
конфліктів, які самі собою мають юридичну 
природу, але й для значно більшого кола про-
тиборств»526.  

Розрізняють два аспекти: інструменталь-
ний – судочинство як юридичний спосіб 
розв’язання конфлікту, а також аспект, за яким 
однією із можливих стадій розв’язання конфлі-
кту є «судова стадія правового конфлікту». 
Остання характеризується «якісним перетво-
ренням методів протидії сторін і самої структу-
ри його агентів, з’являються нові учасники» 
(наприклад, представник держави і правопору-
шник, позивач і відповідач)527. Водночас «судо-

                                                           
523 Єзеров А. Конституційний конфлікт як феномен та процес 
в Україні: монографія / Одеська національна юридична ака-
демія. — О. : Юридична література, 2008. — С. 73. 
524 Белкин А. А. Текстуально-правовые конфликты в Консти-
туции Российской Федерации 1993 года и проблемы их пре-
одоления // Избранные работы 90-ых годов по конституци-
онному праву. — С.Пб., 2003. — С. 187. 
525 Котигоренко В. О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучас-
ній Україні: політологічний концепт: Автореф. дис... д-ра 
політ. наук: 23.00.05 [Електронний ресурс] / НАН України; 
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького — К., 2005. — 
C. 8. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05kvoupk.zip  
526 Юридическая конфликтология. Ч. 2 : Юридический конф-
ликт: сферы и механизмы / Дубовик О. Л., Кудрявцев В. Н., 
Кудрявцев С. В., Ларин А. М., Леванский В. А. / РАН; Центр 
конфликтологических исследований. — М., 1994 — С. 3. 
527 Герасіна Л. М., Панов М. І. Проблеми правової конфлікто-
логії: феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний 
аналіз / АПН України; Інститут держ. будівництва та місцево-
го самоврядування. — Х. : Прапор, 2004. — С. 19, цитується: 
«Серед конфліктологів є думка щодо необхідності розведен-
ня понять «правовий» і «юридичний» конфлікт (зокрема в Д. 
Зеркіна), яку ми принципово розділяємо. Зеркин Д. П. Осно-
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ва форма розгляду й розв’язання конфлікту» 
уявляється як така, що відновлює «стан право-
вої справедливості»528. Судовий розгляд справ – 
«юридичний засіб розв’язання соціально-
правових конфліктів» (зокрема конституційних, 
адміністративних тощо)529.  

Процес перетворення конфлікту в юри-
дичний спір, а відтак і справу, можна окреслити 
поняттям юридизація конфлікту. Остання мож-
лива та реалізовується за таких умов: (1) право-
вий підхід до відповідних конфліктів; (2) роз-
гляд, кваліфікація і оцінка учасників конфлікту 
як вільних, незалежних і рівних суб’єкті права 
із своїми інтересами; (3) розуміння, вираження, 
трактування та вирішення фактичного конфлік-
ту як спору про право між встановленими 
суб’єктами права; (4) наявність належного пра-
вопорядку (з юридичними інститутами, норма-
ми, процедурами тощо) як основи, механізму і 
гаранта правого конфлікту і додержання при-
йнятого рішення всіма (В. М. Кудрявцев)530. 

Уважається, що судочинство, як «особ-
лива форма розв’язання конфліктів і спорів», 
має «такі переваги: а) судові рішення спира-
ються не на суб’єктивні уявлення його учасни-
ків, а на систему права і силу суспільної влади; 
б) суд як інститут влади та судді як її носії є 
незалежними і неупередженими у своїх діях і 
рішеннях, керуючись лише законом і внутрі-
шніми переконаннями; в) судовий розгляд здій-
снюється на чітко визначених у законі підста-
вах та за юридично формалізованими процеду-
рами оцінки фактичних обставин прийняття 
рішень; г) постановлені судові рішення є 
обов’язковими для виконання сторонами конф-
лікту»531.  

Тому суд обґрунтовано вважається «ви-
рішальною гілкою влад», адже, «розв’язуючи 
соціальний конфлікт, саме суд ставить крапку в 
розумінні та застосуванні закону», стаючи 
«останньою правовою інстанцією, яка визначає 
правомірність рішень, дій та бездіяльності 
суб’єктів…»532. Саме в судовому спорі форму-
ється предмет спору, правові позиції, які спри-
яють вирішенню справи, відтак врегулюванню 
конфлікту.  

Сутність спору зумовлює сутність судо-
вого вирішення. Наприклад, у трудовому праві, 
«враховуючи особливість поділу колективних 
трудових конфліктів на спори «права» та спори 
«інтересів», пропонується розмежовувати акти 
примирних органів «на рішення та рекоменда-
ції». Гарантією ж вирішення колективного тру-
дового спору, пов’язаного із порушенням нор-
ми права, є обов’язковість виконання держав-

                                                                                           
вы конфликтологии: Курс лекций. — Ростов-на-Дону, 1998. 
— С. 60. 
528 Там само. 
529 Там само. — С. 97. 
530 Єзеров А. Конституційний конфлікт як феномен та процес 
в Україні: монографія / Одеська національна юридична ака-
демія. — О. : Юридична література, 2008. — С. 50. 
531 Герасіна Л. М., Панов М. І. Проблеми правової конфлікто-
логії: феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний 
аналіз / АПН України; Інститут держ. будівництва та місцево-
го самоврядування. — Х. : Прапор, 2004. — С. 102. 
532 Мельник М. І. Роль суду в організації підготовки та про-
ведення виборів Президента України 2004 року // Вибори 
Президента України. — 2004: проблеми теорії та практики: 
Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конфе-
ренції. Київ, 9-10 червня 2005 р. — К., 2005. — С. 68. 

ною виконавчою службою рішення трудового 
арбітражу»533. 

Проте, за будь-яких умов лише розгляд 
(на відміну від вирішення) справи як спору не 
констатує вирішення, відтак здійснення такої 
ідеї правосуддя.  

Аспект одноособовості та колегіально-
сті в прийнятті судового рішення. Постано-
вка проблеми. Суд розглядає справи, приймає 
рішення одноособово чи колегіально. Чи зумо-
влює зазначений кількісний критерій судовий 
процес, його результат? В досліджуваному ав-
тором контексті одноособовість і колегіаль-
ність має філософсько-правове значення для 
розгляду справ і прийняття судових рішень. 
Дослідимо значення та зазначені смисли, обра-
вши предметом дослідження норми процесуа-
льного законодавства та судову практику в 
Україні. Науково-практичне значення проблеми 
полягає в тому, що її філософсько-правове до-
слідження уможливлює специфічний погляд на 
дослідження процесу ухвалення рішення, вико-
нання функцій правосуддя. 

Дослідження питань одноособового та 
колегіального розгляду справ і прийняття судо-
вих рішень висвітлено в низці публікацій, при-
свячених таким питанням, як здійснення право-
суддя колегіально як принцип судочинства534, 
статус і функції одноособового судді в правовій 
державі535, поєднання одноособової і колегіаль-
ної форм правосуддя536 (зокрема правові та со-
ціально-психологічні проблеми такого поєд-
нання537, а також у контексті підсудності538) в 
кримінальному процесі, в господарському про-
цесі539, адміністративному судочинстві540, зна-

                                                           
533 Запара С. І. Удосконалення процедури вирішення колек-
тивних трудових спорів (конфліктів) примирними органами в 
Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 [Елект-
ронний ресурс] / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. 
— С. 6. — Режим доступу: 
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534 Штефан М. Й. Колегіальність // Юридична енциклопедія / 
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України / 
Ю.С. Шемшученко (ред.). — К. : «Українська енциклопедія», 
2001. — Т. 3: К–М. — С. 148. 
535 Бринцев В. Д. Одноособовий суддя у правовій державі, 
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12.00.11 / НЮАУ. — Х., 1995. — 20 с.  
536 Бринцев В. Д. Поєднання одноособової і колегіальної 
форм правосуддя в кримінальному процесі. – Право України. 
– 1995. – №7. — С. 23–25; Ничипоренко Т.Е. О пределах 
подсудности уголовных дел единоличному судье // Вестник 
Московского университета. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. 
– № 5. — С. 91-99; Трофименко В.М. Одноосібна та колегіа-
льна форма здійнення правосуддя по кримінальним справам 
// Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – 
2001. – Вип. 10. — С. 106–113.  
537 Тарасов А. А. Правовые и социально-психологические 
проблемы сочетания единоличных и коллегиальных начал в 
уголовном процессе Российской Федерации / Автореф. дис. 
... докт. юрид. наук / Институт государства и права РАН. — 
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коллегиальное в уголовном процессе. – Самара, 2001.  
538  Оверчук С.В. Поняття та види підсудності в кримінально-
му процесі України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.09 / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2005.  
539 Гукасян Р.Е. Единоличные действия судьи по ГПК РСФСР 
// Материалы конференции по итогам научно-
исследовательской работы за 1963-1964 гг. – Саратов: Изд-
во Сарат. ун-та, 1965. — С. 113-115; Малых Е.Г. Коллегиа-
льное и единоличное рассмотрение гражданских дел в судах 
второй инстанции // Арбитражный и гражданский процесс. 
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540 Павлова Е.С. Единоличный судья и применение мер ад-
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наук. — М., 1981. – 19 c.; Павлова Е.С. Проверка единолич-
ных решений судьи о применении мер административного 
воздействия // Социалистическая законность. – 1979. – № 
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чення колегіальності в оцінці доказів541, особ-
ливості прийняття рішень складом суду під час 
колегіального обговорення542. У зарубіжній лі-
тературі висвітлювалися результати досліджень 
окремих думок суддів543. 

Водночас у юридичній літературі знай-
шли фрагментарне відображення аспекти про-
блем колегіального та одноособового розгляду 
справ, пов’язані з прийняттям, зокрема, обгрун-
туванням судових рішень колегією суддів. 

Завдання цього фрагменту дослідження – 
розкрити правові смисли одноособового та ко-
легіального розгляду справ і прийняття судових 
рішень, продемонструвати їхнє філософсько-
правове значення в контексті наступних пи-
тань, запропонувати можливі шляхи вдоскона-
лення їх регламентації.  

Уявлення про те, що судове рішення мо-
же бути «єдино правильним» емпірично може 
бути перевірене судовою практикою. Так, у 
процесі прийняття судових рішень колегіально 
виникають суперечності, які є предметом одно-
голосного чи колегіального розгляду й вирі-
шення суддями. Які причини суперечностей у 
рішеннях? Наскільки вони ґрунтуються на різ-
них уявленнях, оцінках обставин і тлумаченні 
та застосуванні права? Чи можливе єдино «пра-
вильне», «справедливе» рішення? Чи одноголо-
сність рішення утверджує його певність, а «рі-
шення більшості» – суперечливість? Які право-
ві та позаправові чинники впливають на супе-
речливі рішення? Як може бути вдосконалено 
регламентацію щодо одноосібного та колекти-
вного судового розгляду? На пошук відповідей 
на поставлені запитання і спрямоване дане до-
слідження, окремі результати якого представ-
лені далі.  

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Фрагмент цього дослідження складається з 
двох головних частин: перша розкриває та сис-
тематизує положення процесуального права, 
які регламентують  питання одноособового і 
колегіального судового розгляду; друга частина 
охоплює дискусійні питання, пов’язані з при-
йняттям «одноособових» і «колегіальних» су-
дових рішень.  

Процесуальне право. Передусім системно 
узагальнимо правові положення щодо одноосо-
бового і колегіального судового розгляду, за-
кріплені в Конституції України та чинному за-
конодавстві України з господарського, кримі-
нального, цивільного, адміністративного та 
конституційного судочинства, зокрема відпові-
дних кодексах (зокрема, при розгляді справ у 
Верховному Суді України (ВСУ), Вищому гос-
подарському суді  України (ВГСУ), Вищому 
адміністративному суді України (ВАСУ)).  

Конституцією України встановлено, що 
«судочинство провадиться суддею одноособо-
во, колегією суддів чи судом присяжних» (ч. 2 

                                                           
541 Каракчиев М. Х. Коллегиальность и состязательность в 
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Boston, MA: Beacon Press, 2008.  

ст. 129). Законодавство України регламентує, 
що справи в «судах розглядаються суддею од-
ноособово» чи «колегіально» (ст.ст. 4-6 ГПКУ, 
ст.ст. 23-24 КАС, ст. 17 КПК, ст.ст.18-19 ЦПК). 
Порядок одноособового чи колегіального роз-
гляду справ визначаються положеннями щодо 
«складу суду».  

В окремих випадках «суд» визначається у 
кодексах як «суддя [відповідного] суду, який 
розглядає і вирішує справу одноособово», або 
як «колегія суддів [відповідного] суду» (п. 3 ч. 
1 ст. 3 КАСУ). Встановлюється, що суддя «діє 
від імені суду» (ч. 1 ст. 17 КПК). Процесуальне 
законодавство визнає народного засідателя су-
ддею (п. 5 ч. 1 ст. 32 КПК) й визнає, що «суд» 
діє, наприклад, розглядаючи окремі криміналь-
ні справи, й «у складі двох суддів і трьох на-
родних засідателів, які при здійсненні правосу-
ддя користуються всіма правами судді» (ч. 3 ст. 
17 КПК). 

Чисельність складу суду, що розглядає 
справу, визначається процесуальним законом. 
Як правило, колегіальним є апеляційний та ка-
саційний розгляд справи. Крім того, колегіаль-
ний розгляд у судочинстві може призначатися й 
залежати від таких критеріїв, як «категорія і 
складність» справи (ст.ст. 4-6 ГПКУ), зокрема 
суворість передбаченого кримінальним зако-
ном покарання (у вигляді позбавлення волі на 
строк більше 10 років у суді першої інстанції 
(якщо підсудний заявив клопотання про такий 
розгляд), у виді довічного позбавлення волі (за-
кон встановлює розгляд у складі двох суддів і 
трьох народних засідателів) (чч. 2 та 3 ст. 17 
КПК). При цьому «в справах, зазначених у ч.2 
ст.33-1 КПК України, які за згодою обвинува-
ченого можуть розглядатися суддею одноосо-
бово, суддя повинен з'ясувати у кожного з під-
судних, чи погоджується він на розгляд справи 
суддею одноособово. При незгоді будь-кого з 
підсудних на розгляд справи суддею одноосо-
бово справа розглядається колегіально. Згідно з 
ч. 2 ст. 283 КПК України заява підсудного про 
розгляд справи суддею одноособово чи у складі 
трьох суддів є обов'язковою як для суду, так і 
самого підсудного» (ч. 2 п. 10 Постанови Пле-
нуму Верховного Суду України N 11 від 27 гру-
дня 1985 року «Про додержання судами Украї-
ни процесуального законодавства, яке регламе-
нтує судовий розгляд кримінальних справ», зі 
змінами і доповненнями). 

Крім того, колегіальність передбачена 
при перегляді судових рішень в адміністратив-
них справах у ВСУ за винятковими обстави-
нами (ч. 6 ст. 24 КАСУ). 

Колегіальний розгляд справ і прийняття 
рішень здійснюється: «у складі трьох суддів» 
або «у складі не менше трьох суддів» (при роз-
гляді будь-якої «залежно від категорії і склад-
ності» справи, а також при «перегляді в апеля-
ційному порядку рішень місцевих господарсь-
ких судів [, що] здійснюється апеляційними 
господарськими судами» (ст.ст. 4-6 ГПКУ); при 
розгляді адміністративних справ, предметом 
оскарження в яких є рішення, дії чи бездіяль-
ність Президента України, Кабінету Міністрів 
України, міністерства чи іншого центрального 
органу виконавчої влади, Національного банку 
України, їхньої посадової чи службової особи, 
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виборчої комісії (комісії з референдуму), члена 
цієї комісії розглядаються і вирішуються в 
окружному адміністративному суді колегією у 
складі трьох суддів (ч. 1 ст. 24 КАСУ); при роз-
гляді адміністративних справ в окружному ад-
міністративному суді, а також за клопотанням 
однієї зі сторін про колегіальний розгляд спра-
ви або з ініціативи судді в разі їх особливої 
складності (ч. 2 ст. 24 КАСУ); при перегляді 
судових рішень в адміністративних справах в 
апеляційному порядку (ч. 1 ст. 24 КАСУ). Роз-
гляд кримінальних справ у виключному поряд-
ку здійснюється апеляційними і касаційними 
судами у складі не менше трьох суддів (ч. 4 
ст. 17 КПК). 
1. «у складі не менше п’яти суддів» (касацій-

ному порядку; ст. 24 КАСУ: ч. 4: перегляд 
судових рішень в адміністративних справах 
у касаційному порядку; ч. 5: адміністратив-
ні справи, підсудні Вищому адміністратив-
ному суду України як суду першої інстан-
ції);  

2. в іншому складі, зокрема:  
2.1.  «у складі трьох або більшої непарної 

кількості суддів» здійснюється пере-
гляд Вищим господарським судом 
України у касаційному порядку рішень 
місцевих і апеляційних господарських 
судів (ст. 4-6 ГПКУ); 

2.2.  колегією у складі суддів Судової пала-
ти в адміністративних справах ВСУ за 
участі не менше двох третин її чисель-
ності (але не менше 5 суддів) або коле-
гією у складі суддів відповідних судо-
вих палат ВСУ здійснюється перегляд 
судових рішень в адміністративних 
справах у ВСУ за винятковими обста-
винами (ч. 6 ст. 24 КАСУ);  

2.3. в окремо визначеному за чисельністю 
складі (наприклад, якщо виявлено не-
однакове застосування судами каса-
ційної інстанції одного і того самого 
положення закону, то справа розгляда-
ється колегією суддів на спільному за-
сіданні відповідних судових палат 
ВСУ. Судовий склад спільного засі-
дання палат формується головами від-
повідних палат у рівній кількості. Го-
ловує на спільному засіданні почергово 
голова відповідної палати (ч. 2 ст. 241 
КАСУ в редакції Закону N 2953-IV від 
06.10.2005).  

Якщо в деяких справах передбачено дис-
позитивну можливість колегіального або одно-
особового розгляду (вище зазначалася така мо-
жливість на розсуд і за згодою обвинувачено-
го), то в деяких справах такий розгляд є 
обов’язковим (справи по спорах про визначен-
ня місця проживання і відібрання дитини, вста-
новлення батьківства, виселення у разі скасу-
вання рішення, постановленого одноособово 
суддею, розглядаються колегіально) 544. 

Попри впорядкованість регламентування 
одноособового і колегіального судового роз-
гляду, в судовій практиці виникає неоднакове 
їх застосування. Наприклад, «неоднаковою є 
також практика формування складу суду для 
                                                           
544 Штефан М. Й. Колегіальність // Юридична енциклопедія. 
— К., 2001. — Т. 3: К–М. — С. 148. 

розгляду справ щодо визнання і виконання ви-
років іноземних судів»545. 

Підсумовуючи перший розділ, можна 
зробити висновок про те, що рішення щодо під-
судності справи в порядку одноособового чи 
колегіального судового визначається чинним 
законодавством, зважаючи на складність та ка-
тегорію справи, а такої її розгляд певною інста-
нцією.  

Порядок вирішення питань, справ і при-
йняття судових рішень. Вважається, що «судо-
ве рішення є найважливішим актом правосуддя, 
покликаним забезпечити захист гарантованих 
Конституцією України прав і свобод людини, 
правопорядку та здійснення проголошеного 
Конституцією принципу верховенства пра-
ва»546. 

Згідно з процесуальним законодавством 
України питання вирішуються, судові рішення 
приймаються суддею одноособово чи судом 
при колегіальному розгляді.  

Одноособовий розгляд справ – це розгляд 
справ в суді першої інстанції одноособово суд-
дею, який діє від імені суду547.  

Колегіальність створює необхідні умови 
для всебічного, критичного і повного дослі-
дження матеріалів справи і справедливого її 
вирішення, підвищує авторитет органів право-
суддя і прийнятих ними рішень, вироків, ухвал 
і постанов548. 

У випадку колегіального вирішення гос-
подарської справи чи «питання, що виникають 
у процесі розгляду справи» відбувається «біль-
шістю голосів суддів» (ст. 4-7 ГПКУ). Подібне 
положення діє і в адміністративному судочинс-
тві («усі питання, що виникають при судовому 
розгляді адміністративної справи колегією суд-
дів, вирішуються більшістю голосів суддів» (ч. 
1 ст. 25 КАСУ)) чи в суді загальної юрисдикції, 
зокрема й в Верховному суді України («За нас-
лідками провадження за винятковими обстави-
нами більшістю голосів колегії суддів прийма-
ється постанова Верховного Суду України» (ч. 
1 ст. 242 КАСУ)). 

У деяких випадках при колегіальному 
розгляді судові рішення приймаються й одно-
особово, що на практиці може означати їх при-
йняття меншістю. Так, наприклад, «питання 
про порушення провадження з перегляду Вер-
ховним Судом України постанови чи ухвали 
                                                           
545 Цит. за: Практика застосування судами міжнародних до-
говорів України щодо визнання і виконання вироків інозем-
них судів, підготовлене суддею Верховного Суду України 
В.М. Філатовим і помічником Першого заступника Голови 
Верховного Суду України З.П. Бортновською (джерело: ін-
формаційний сервер Верховного Суду України). Зокрема в 
узагальненні йдеться: «В Апеляційному суді Закарпатської 
області ці справи розглядаються одноособово, а в Апеляцій-
ному суді Житомирської області справу розглянуто колегіа-
льно у складі трьох суддів. У п’яти справах про визнання 
вироків іноземних держав, розглянутих за вказаний період 
Апеляційним судом Харківської області, мав місце колегіаль-
ний розгляд у складі двох суддів і трьох народних засідате-
лів. Із 12 справ, розглянутих Апеляційним судом Львівської 
області, дев’ять розглянуто колегіально судом у складі двох 
суддів і трьох народних засідателів, дві — колегіально у 
складі трьох суддів, одна — одноособово суддею в порядку 
Закону України від 29 листопада 2001 р. № 2860-III «Про 
визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів».)  
546 Частина 1 Постанови Пленуму Верховного Суду України N 
11 від 29.12.76 «Про судове рішення» (зі змінами і допов-
неннями). 
547 Маляренко В. Т. Одноособовий розгляд справ // Юридич-
на енциклопедія. — К., 2002. — Т. 4: Н–О. — С. 245. 
548 Штефан М. Й. Колегіальність // Юридична енциклопедія. 
— К., 2001. — Т. 3: К–М. — С. 148. 
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Вищого господарського суду України вирішу-
ється позитивно при згоді хоча б одного судді 
на засіданні колегії у складі трьох суддів Судо-
вої палати у господарських справах…» (ст. 111-
17 ГПКУ; курсив – В.Б.). 

Як правило, законодавством встановлено, 
що «жодний із суддів не має права утримувати-
ся від голосування. Головуючий суддя голосує 
останнім» (ст. 4-7 ГПКУ; подібними є поло-
ження адміністративного судочинства: «При 
прийнятті рішення з кожного питання жоден із 
суддів не має права утримуватися від голосу-
вання та підписання судового рішення. Голо-
вуючий у судовому засіданні голосує останнім» 
(ч. 2 ст. 25 КАСУ).  

Законом регламентовано дії судді, які не 
згодні з рішенням більшості. Зокрема, в госпо-
дарському судочинстві «суддя, не згодний з 
рішенням більшості складу колегії суддів, зо-
бов'язаний підписати процесуальний документ і 
має право викласти письмово свою окрему ду-
мку, яка долучається до справи, але не оголо-
шується» (ст.ст. 4-7 ГПКУ). «Суддя, не згідний 
із судовим рішенням за наслідками розгляду 
адміністративної справи, може письмово ви-
класти свою окрему думку. Цей документ не 
оголошується в судовому засіданні, приєдну-
ється до справи і є відкритим для ознайомлен-
ня» (ч. 3 ст. 25 КАСУ). У конституційному су-
дочинстві «Суддя Конституційного Суду Укра-
їни, який підписав рішення, висновок Консти-
туційного Суду України, має право, незалежно 
від того, голосував він «за» чи «проти» прийн-
яття рішення або давання висновку, викласти у 
письмовій формі свою окрему думку у справі у 
семиденний строк від дня голосування» (ч. 1 
§56 Регламенту Конституційного Суду Украї-
ни). 

Закон також регламентує повноваження 
суддів при колегіальному розгляді. Зокрема, 
«підготовку проектів судових рішень здійснює 
головуючий колегії суддів або за його доручен-
ням – будь-який суддя цієї колегії» (ст. 4-7 
ГПКУ). 

Положення щодо складу суду є процесу-
альними нормами й частиною процесуального 
права. Порушення або неправильне застосуван-
ня норм процесуального права, зокрема в час-
тині щодо складу суду, може бути підставою 
для скасування або зміни рішення (господарсь-
ким процесуальним законом така можливість 
допускається «лише за умови, якщо це пору-
шення призвело до прийняття неправильного 
рішення»).  

Водночас, «порушення норм процесуаль-
ного права є в будь-якому випадку підставою 
для скасування рішення місцевого господарсь-
кого суду, якщо: 1) справу розглянуто госпо-
дарським судом у незаконному складі колегії 
суддів; 4) рішення не підписано будь-ким із 
суддів або підписано не тими суддями, які за-
значені у рішенні; 5) рішення прийнято не тими 
суддями, які входили до складу колегії, що роз-
глядала справу» (ст. 104 ГПКУ).  

У адміністративному судочинстві також 
закріплено положення щодо незмінності складу 
суду. Зокрема, ст. 26 КАСУ встановлено, що 
«склад суду під час розгляду і вирішення адмі-
ністративної справи в суді однієї інстанції не-

змінний» (ч. 1). У разі неможливості продов-
ження розгляду адміністративної справи одним 
із суддів до розгляду залучається інший суддя. 
Якщо нового суддю залучено під час судового 
розгляду, судовий розгляд адміністративної 
справи починається спочатку (ч. 2).  

КАСУ регламентує наслідки відводу (са-
мовідводу) судді. У разі задоволення відводу 
(самовідводу) комусь із суддів або всьому скла-
ду суду, якщо справа розглядається колегією 
суддів, адміністративна справа розглядається в 
тому самому адміністративному суді тим самим 
кількісним складом колегії суддів без участі 
відведеного судді або іншим складом суддів (ч. 
2 ст. 32 КАСУ). Якщо після задоволення відво-
дів (самовідводів) неможливо утворити новий 
склад суду, суд вирішує питання про передачу 
справи до іншого адміністративного суду в по-
рядку, встановленому статтею 22 цього Кодек-
су (ч. 3 ст. 32 КАСУ). 

Вартим увагу є регламентація окремих та 
особливих думок суддів. Так, наприклад, згідно 
з процесуальним правом Європейського суду з 
прав людини (ЄСПЛ), «кожен суддя, який брав 
участь у розгляді справи, має право долучити 
до ухвали Суду або окрему думку – яка співпа-
дає із думкою більшості або особливу – чи про-
сто заяву про незгоду» (ч. 2 ст. Правила 74 Рег-
ламенту ЄСПЛ, ч. 2 Правила 88 Регламенту 
ЄСПЛ). 

Підсумовуючи, відзначимо, що регламен-
тація можливості окремих думок (які співпада-
ють чи не співпадають із думкою більшості) 
відображає факт суперечливості рішень і думок 
суддів, зокрема їх обґрунтування. 

Висновки з даного фрагменту дослі-
дження можна зробити наступні. По-перше, 
колегіальність чи одноособовість розгляду й 
вирішення справ є принципами судочинства, 
які мають процесуальне значення для судового 
здійснення права. Колегіальність розгляду та 
вирішення справ зумовлена складністю, кате-
горією справи, а також інстанцією суду, де вона 
розглядається. Що складнішим є питання спра-
ви, або що суспільно значиміші в ній питання 
вирішуються, й що вищою є судова інстанція, 
тим більшою є обгрунтованість її колективного 
розгляду. Колегіальність не лише створює не-
обхідні умови для всебічного, критичного і по-
вного дослідження матеріалів справи і справед-
ливого її вирішення, підвищує авторитет орга-
нів правосуддя і прийнятих ними рішень, виро-
ків, ухвал і постанов. Колегіальний розгляд та-
кож уможливлює вироблення та застосування 
різних підходів до застосування матеріального 
права. Зазначене відображається в окремих ду-
мках (які співпадають чи не співпадають із ду-
мкою більшості).  Колегіальні судові рішення 
ухвалюються більшістю голосів суддів. Резуль-
тат такого рішення залежить від уявлень біль-
шості про те, яким має бути рішення, що, на-
приклад, відповідає закону і є обґрунтованим. 
Таким чином, умовно кажучи, «справедли-
вість» рішення безпосередньо залежить від то-
го, чи ухвалить його більшість.  

По-друге, процесуальне законодавство 
України передбачає можливість викладу суд-
дею окремої думки. Водночас доцільно закрі-
пити законодавчо можливість для судді долу-
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чати до рішення, окрім окремої думки, що 
співпадає з думкою більшості, й особливу дум-
ку, що не співпадає з обґрунтуванням (мотиву-
ванням) рішення чи його резолютивною части-
ною. Це відповідатиме принципу індивідуаль-
ної відповідальності судді в колегіальному ви-
рішенні справи. В зв’язку з цим «розголошення 
висловлюваних у нарадчій кімнаті міркувань», 
які зафіксовані в окремих чи особливих думках, 
не доцільно регламентувати як порушення тає-
мниці нарадчої кімнати. Доцільно законодавчо 
запровадити обов’язковість зазначення числа 
(кількості) суддів (народних засідателів, при-
сяжних), які склали більшість у прийнятті су-
дового рішення колегіально (проголосували 
«за» чи «проти» рішення). Це підкреслить пуб-
лічність судового розгляду, виявить і зафіксує 
суперечності щодо застосування матеріального 
права. 

Висновки. Вирішальний (резолютивний) 
смисл правосуддя, як один із смислів правосуд-
дя, полягає у судовому вирішення правового 
спору як формалізованого конфлікту. Суд, здій-
снюючи розгляд і вирішення спору, стає «регу-
люючою формою конфлікту», що змінює на-
силля мовним дискурсом. Об’єктом зазначено-
го смислу правосуддя є спір як формалізований 
конфлікт, юридизований та оформлений в су-
дову справу. Конфлікт, як зіткнення поглядів, 
інтересів, позицій, що супроводжується кон-
фронтацією, суперництвом, конкуренцією чи 
протиборством його учасників, переростає в 
правовий конфлікт, закладаючи основу право-
вому конфлікту (в українському правознавстві 
зустрічається розрізнення правових, більш ши-
рше поняття, і юридичних конфліктів, як вуж-
чого поняття). Правовий конфлікт переростає в 
правовий спір, який може бути судовими та 
позасудовими. Судові спори є об’єктом, а судо-
ві справи – безпосереднім предметом діяльнос-
ті зі здійсненні правосуддя за вирішального 
смислу правосуддя. Судове вирішення перед-
бачає як рішення суду, так і інші способи вирі-
шення спору, санкціонованого судом, як-от ми-
рне судове чи позасудове врегулювання спору.  

Перспективи подальшого дослідження 
вирішального смислу правосуддя пов’язані з 
дослідженням таких аспектів, як балансування 
інтересів, що лежать в основі конфлікту чи 
спору; суб’єкт (суб’єкти) спору та інтер-
суб’єктивний зв'язок об’єкту та суб’єктів спору; 
право, тлумачення джерел права у розгляді та 
вирішенні спору, принципи та підходи до ви-
рішення спорів.  

 
* * 

Зазначений перелік смислів правосуддя 
не єдино можливим. Так, міфологія, чи то як 
«наука про архаїчні уявлення про світ», чи то 
як оповіді та перекази, є яскравим відображен-
ням явищ, що передаються смисли правосуд-
дя.549 З-поміж смислів правосуддя можна виок-
                                                           
549 Чи не найбільш поширений міфічний символ правосуддя – 
Феміда (Теміда, Теміс) – богиня правосуддя в давньогрецькій 
міфології, аналог богині Юстиції в римській міфології. У міфо-
логії донька Урана й Геї, друга дружина Зевса. Доньками від 
Зевса і постійними супутницями Феміди є три Ори: Евномія 
(«благозаконня»), Діке («справедливість») і Ейрена («мир»). 
Зображується з відкритим чи прикритим обличчям (інколи – 
з пов’язкою на очах), що символізувало безсторонність, з 
терезами в одній руці та з мечем або рогом достатку у дру-

ремити й інші, як наприклад, «правореалізацій-
ний смисл» (правосуддя як судова правореалі-
зація, правозастосування); «балансуючий 
смисл» (правосуддя як судове балансування)550; 
                                                                                           
гій. Терези – символ зваженості рішень, меч – покарання, ріг 
— винагорода, які несуть правосуддя. Символізує, персоні-
фікує правосуддя. У переносному значенні Феміда – це за-
кон, правосуддя. Жерці Феміді – слуги закону, судді, юристи.  

Смисли міфічних символів мали й «процесуальне» 
значення. Як відзначає Г. С. Белякова, «вогонь і вода – носії 
правди – підтримували на землі право і порядок. Деякі судо-
ві звичаї слов’ян, як і інших арійців, виходяться з переко-
нання, що вогонь і вологість – мудрі судді чоловіка. На «Бо-
жому суді» розпечене залізо чи кип’яча вода встановлювали 
правоту чи невинуватість підсудних. Праве діло – мудре 
діло: воно має на увазі вбачання (рос. – ведения) найбільш 
справжнього в світі, а таким вбачанням дається дар перед-
бачення. Тому, відповідно до давніх вірувань. вогонь і воді 
повні віщої сили» (Белякова Г. С. Славянская мифология: 
книга для учащихся. — М.: Просвещение, 1995. — С. 54). 
Цікаво, що за міфологічними уявленням слов’ян, вогонь і 
вода – носії правди – покликані підтримувати на землі право 
і порядок. У деяких же джерелах помічницями Приснена, 
богині справедливості, є Правда і Правиця. Символи Правди 
і Правиці – вогонь і вода, що вичищає всяку скверну (Быч-
ков А. Энциклопедия славянской мифологии. — М.: АСТ, 
Олимп, Астрель, 2008. — С. 158).  

В слов’янській міфології зустрічається згадування 
божества Правди як Богині правди істини, чесності, вірності 
клятві. При цьому вона – донька Суду та Долі, старша сестра 
Кривди. Кривда ж – Богиня обману, неправди, донка Суду та 
Недолі. Сином же Суду є Родомисл – Бог красномовства, 
мудрості, законів, порад, що вирішував спори. Відтак суд – 
Бог правосуддя, справедливості, істини, законів; батько 
Правди, Кривди і Родомисла, повелитель Долі та Недолі. В 
казках образи Правді й Кривди згадуються й донині. 

У слов’янській міфології бог обережності і справедли-
вості називається частіше Прове. Вважається, що його було 
в Ольденбурзі. Зображувався він як людина з довгими коня-
чими вухами (вуха Мідаса), зі щитом і списом.  

Згадується й таке божество як Пров). Пров — бог 
правосуддя в слов’янській міфології, зображений в образі 
старця в довгому одязі з великим числом складок і ланцюга-
ми на грудях. Складки символізують таємниці мудрих рі-
шень, які приймає Пров, передбачити які не дано нікому. 
Ланцюг, який Прову суджено носити вічно, — символ послі-
довності та довершеності кожної справи, за яку береться бог 
правосуддя. Він ніколи не зупиняється на півдорозі, не за-
лишає жодної справи незавершеною. І якщо суддя, покрови-
телем якого є Пров, ухвалить нечесне рішення, бог правосу-
ддя з часом покарає його (Пров // Персонажи славянской 
мифологии / Рис. словарь / Сост.: А. А. Кононенко, С. А. 
Кононенко; Художник В. А. Кононенко. — К.: Фирма «Кор-
сар», 1993. — 224 с.).  

В єгипетській філософії згадується Маат. Матт – (1) 
емблема, що символізує істину і гармонію; (2) Маат – дочка і 
око Ра, богиня справедливості, правди і світопорядку. Разом 
із батьком вона брала участь у створенні світу з хаосу. Поді-
бно до свого грецького аналогу, Феміді, Маат зображується 
із зав'язаними очима.  

Голову богині прикрашає страусине перо, яке є її си-
мволом та ієрогліфом. В уявленнях стародавніх єгиптян у 
потойбічному світі на одну чашу терезів клали серце покій-
ного, а на іншу – статуетку Маат. Якщо обидва предмети 
врівноважувалися святилище, то це означало, що померлий 
гідний блаженства на полях очерету Іару (в іншому випадку 
його пожирало чудовисько з головою крокодила і тулубом 
лева). Статуетка Маат на грудях була незмінним атрибутом 
судді. 

Форсеті (з давньо-ісландської Forseti — голова, голо-
вуючий) — бог правосуддя і справедливості в північній міфо-
логії (Див.: Королев К. Скандинавская мифология. Энцикло-
педия / Составитель К. Королев. — СПб.: Мидгард, 2007. — 
С. 568). Зокрема, в германо-скандинавській міфології Форсе-
ті – син Бальдра і Нанни. Його батьки загинули: батька про-
ткнув прутом омели сліпих бог Хед, а мати невдовзі після 
трагічної події померла від горя.  

Форсеті вирішує спори і примиряє тих, хто спереча-
ється. Він – один з мудреців і красномовців. Попри те, що 
Форсеті займає відносно скромне місце в північній міфології, 
існує детальний опис його чертогів Глітнір (Glitnir — «сяю-
чий»), де «колони з червоного золота, а дах вкритий сріб-
лом». Відзначається, що це «прекрасний бог справедливості, 
миротворець, подібний до царя Соломона. Він правив суд у 
золотій палаті Глітнір і вирішував спори богів і людей, заспо-
коював пристрасті і припиняв міжусобиці. Йому завжди вда-
валося примиряти навіть найзлісніших ворогів» (Котерелл А. 
Мифология (античная, кельтская, северная). Энциклопеди-
ческий справочник / Артур Котерелл. — Минск: Белфакс, 
1999. — С. 189). 

550 Правосуддя як спосіб (судового) балансування 
(цінностей) розкриває це явище як примирення, врівнова-
ження цінностей, інтересів, що конфліктують, є суперечли-
вими. На відміну від правосуддя як судового вирішення кон-
флікту (сторін), зазначений смисл полягає в урівноваженні 
більш абстрактного рівня – на, так би мовити, правовому, а 
не фактичному рівні, а також на рівнях більш абстрактних – 
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«антропологічний смисл» (правосуддя як судо-
ва антропологія); ідеологічний551 (правосуддя 
як ідеологічний інструмент), виховний та запо-
біжний (попередження правопорушень)552 то-

                                                                                           
наприклад, ідейних (ідеологічних). Здійснення зазначеного 
смислу правосуддя полягає в умиротворенні, примиренні 
сторін, що означає досягнення мети такого розуміння право-
суддя. При цьому здійснюється не лише «психологічно-
правова» функція правосуддя: судові органи виконують 
функцію регулятора «правових емоцій». Яскравий приклад 
різновиду такого смислу – ідея «космології права», концепції 
за якою кримінальний процес у Тибеті вважається заверше-
ним, коли та якщо сторони досягли (поновили) гармонію у 
стосунках між собою, внутрішнім і зовнішнім світом. У такому 
разі йдеться не лише про вирішення спору між сторонами, 
але й в поновленні певного зовнішнього балансу – за допо-
могою суду. 

Здійснити правосуддя в такому смислі значить поно-
вити втрачений баланс цінностей. В цьому смислі актуаль-
ним є охоплення ідеєю правосуддя ідей так званого «віднов-
ного правосуддя», мета якого не так забезпечити здійснення 
правових норм, притягнення до відповідальності винних 
осіб, як відшкодування нематеріальної та матеріальної шко-
ди та відновлення, за можливості та доброї волі, балансу 
інтересів між конфліктуючими сторонами. 

Проблематика цього смислу правосуддя також зумо-
влена пошуком критеріїв розсудження, формул балансуван-
ня, вирішення антиномій.  

Суд наче полагоджує пошкоджене. Як відзначає О. 
Мироненко, аналізуючи філософію Платона, «справедливий 
суд для держави, за Платоном, нічого не коштує, оскільки 
справа суддів лише «зашивати одежу, що порвалась» (Ми-
роненко О. М. Платон // Юридична енциклопедія. — К., 
2002. — Т. 4. — С. 574).  

В формально-юридичному смислі допустимо вважати, 
«що при виникненні правового конфлікту (колізії) норм різ-
них ієрархічних рівнів в процесі правозастосування, для 
ефективного, обґрунтованого та справедливого вирішення 
спору, правозастосовнику треба, спрямовуючи свої дії, звер-
татися до ієрархічно вищого нормативного рівня: від прин-
ципів права на нижньому рівні, через правові принципи се-
реднього рівня, аж до загальних універсальних принципів, 
верхнього рівня їх ієрархії» (Клименко К. О. Правозастосу-
вання в судовому адміністративному процесі України: авто-
реф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] 
/ Національний ун-т держ. податкової служби України. — 
Ірпінь, 2008. — С. 7. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kkoapu.zip). 

Водночас у випадку колізії (антиномії) цінностей вар-
то звертатися до певних, так званих, формул, як-от «форму-
ла Радбруха». Остання зокрема пропонує вирішення анти-
номії таких взаємопов’язаних компонентів ідеї права (за 
Радбрухом), як справедливість, доцільність і правопевність 
як правових цінностей, що водночас можуть перебувати в 
суперечливому співвідношенні, конфлікті, антиномії (Радбрух 
Ґ. Законне неправо та надзаконне право: Пер. з нім. // Про-
блеми філософії права. — 2004. — Том ІІ. — С. 83–94; Дета-
льніше про «формулу Радбруха»: Бігун В. С. Філософія пра-
восуддя як критерій розмежування неправового та правово-
го законодавства (прикладна філософія права Г. Радбруха) 
// Юридична Україна. — 2009. — № 11–12. — С. 4–9).  

У плані ціннісних колізій та збалансування цінностей 
варто розглянути такий напрям юридичної (й не лише) дум-
ки та практики як нагородне право, що пов’язане з так зва-
ною нагородною юстицією. Так, за парадигмою антиномії 
нагорода за заслугу є антиномією покарання за злочин. 
Практика застосування антиномії покарання і відзнак у вій-
ськовій справі стала традиційною. Антиномія злочину і пока-
рання, заслуги і відзнаки – як державної політики – розгля-
далася й обґрунтовувалася й раніше, зокрема, як відзнача-
ється, І. Бентамом (1748-1832) і П. О. Сорокіним (1889-
1968). У ХІХ столітті І. Бентам у праці «Обґрунтування вина-
городи» (The Rationale of Reward), виданої вперше 1811 року 
французькою мовою як «Покарання та винагорода» у збір-
нику праць і 1833 року (як окреме видання), обґрунтував 
доцільність паралельного розгляду покарання та винагоро-
ди, цим створивши передумови для теоретико-практичного 
обґрунтування нагородної юстиції, мета якої, на противагу 
системі кримінальної юстиції (судочинства), – позитивне 
санкціонування заслуги через відзначення нагородами.  
551 Ідеологічний смисл правосуддя яскраво проявлявся в 
радянську епоху України – часи здійснення «радянського 
правосуддя». «Мета і завдання радянського правосуддя в 
період будівництва комунізму чітко визначені Програмою 
КПРС, Конституцією СРСР і Конституціями союзних і автоно-
мних республік, Основами законодавства про судоустрій 
Союзу РСР, союзних і автономних республік, прийнятих Вер-
ховною Радою СРСР 25 грудня 1958 року» (Зайчук В. Г. 50 
років радянського правосуддя. — Киев: То-ва «Знання», 
1967. — 47 с. — С. 11). 
552 Виховний та запобіжний (щодо правопорушень) смисл 
правосуддя домінував у різний час, залишаючись постійно 
актуальним. Так, у радянський час, «радянський суд відіграє 
важливу роль у діяльності нашої держави по вихованню 
членів суспільства. Це цілком відповідає тим вимогам, які 
ставив до суду В. І. Ленін, розглядаючи його як знаряддя 
виховання до дисципліни» [Див.: В. І. Ленін. Твори. Т. 27. С. 

що. Таким чином ідеї правосуддя властива 
смислова множинність.  

 
 

                                                                                           
231]. Головним напрямом діяльності судових органів по ви-
коріненню злочинів і дрібних правопорушень є розробка і 
здійснення профілактичних заходів. Обсяг поняття «профі-
лактична (запобіжна) робота суду значний. У широкому ро-
зумінні – це вся діяльність суду по кримінальних справах або 
з приводу таких справ, у більш вузькому – це сукупність 
спеціальних заходів суду по усуненню виявлених конкрет-
них причин злочинів і умов, що сприяли їх вчиненню» (Зай-
чук В. Г. Роль радянського суду в запобіганні правопору-
шенням. — К.: Політвидав України, 1970. — 51 с. — С. 8). «… 
в запобіганні злочинності велику роль відіграють добре ор-
ганізовані судові процеси, особливо виїзні судові засідання 
по найбільш актуальних справах. Не тільки у винесеному 
вироку чи рішення треба бачити результат судової діяльнос-
ті, але й у досягненні судом виховного впливу судового про-
цесу» (Там само. — С. 17). «Розглядаючи справу, кожний 
суддя повинен мати на увазі, що не тільки він судить інших, 
але й сам держить екзамен перед громадськістю» (Там само. 
— С. 17). «Окрема ухвала … є важливим засобом, за допомо-
гою якого суд реагує на встановлені під час судового роз-
гляду справи причини й умови, що сприяли вчиненню пра-
вопорушення. Окрема ухвала, як процесуальний документ, 
відображає профілактичну роботу по конкретній справі». 
«Постановлення в необхідних випадках окремої ухвали – не 
тільки право, а й обов’язок суду» (Там само. — С. 22–23). 
«Товариські суди… головним у їх роботі є запобігання право-
порушенням і вчинкам, які завдають шкоди суспільству (Там 
само. — С. 40). Передбачалися й інші форми профілактики: 
узагальнення судової практики, контроль за поведінкою 
осіб, засуджених до мір покарання, не пов’язаних з позбав-
ленням волі, правова пропаганда. 
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ВИСНОВКИ 

 
Головні результати дослідження узагаль-

нюються такими висновками.  
Актуальність філософсько-правового 

осмислення правосуддя (зокрема як об’єкта на-
укового дослідження) зумовлена теоретичним 
(наукознавчим) і практичним значенням явища 
правосуддя. Наукознавче значення, охоплюючи 
дослідження в межах філософії права як юри-
дичної та філософської дисципліни, полягає у 
потребі постійного філософсько-правового 
осмислення та переосмислення явища правосу-
ддя. Практичне значення виявляється в доціль-
ності та можливості використання результатів 
такого осмислення для удосконалення правосу-
ддя як державно-правового інституту, зокрема 
в сучасному право- й державотворенні України.  

З’ясовуючи стан дослідження пробле-
матики правосуддя в юридичній науці553, вар-
то деталізувати її зміст як об’єкта правового 
дослідження. Так, у межах новітньої українсь-
кої юридичної науки в розрізі різних спеціаль-
ностей за період із 1990 року з позицій методо-
логічного плюралізму правознавцями перегля-
нуто та частково переосмислено доробок юри-
дичної науки попереднього, зокрема радянсь-
кого, періоду, окремих іноземних джерел, 
уможливлюючи використання дослідницького 
матеріалу як теоретичної бази й даного дослі-
дження. Реферативний огляд дисертаційних 
досліджень із проблематики правосуддя, як у 
межах філософії права, як окремої спеціальнос-
ті, так і в межах решти спеціальностей, резю-
мує низкою висновків. 

Так, у межах спеціальності «теорія та 
історія держави і права; історія політичних і 
правових учень» (12.00.01) правосуддя дослі-
джується в контексті загальнотеоретичних та 
історичних засад правосуддя. Зокрема, в межах 
теорії держави і права досліджуються загально-
теоретичні засади судової влади, принципи 
права (пов’язані також із здійсненням правосу-
ддя), тлумачення в правозастосуванні, консти-
туційному правосудді (юстиції), захисті прав 
людини, суддівському розсуді тощо.  

Історико-правові дослідження відтворю-
ють генезу, устрій, процес розвитку і функціо-
нування судочинства, судових систем, процесу 
на українських землях. Вони виявляють, що 
традиційним є існування, поряд із державними 
судами, судів недержавних (наприклад, церко-
вних), інших інституцій, яким доручалося здій-
снення функцій правосуддя. Для прикладу: до-
ведено історичні факти здійснення судової вла-
ди на рівні територіальної громади (наприклад, 
війтівсько-лавничий суд Львова як носій судо-
вої влади територіальної громади). Виявляється 
й істотність впливу політичних та ідеологічних 
чинників на здійснення правосуддя (створення 
надзвичайних судів як знаряддя політичного 
переслідування; ідеологічний критерій в доборі 
суддів, формування суддівського «внутрішньо-
го переконання»; обмеження за етнічним кри-
терієм складу суду присяжних, суддівського 
корпусу тощо). Загалом, історико-правові до-
слідження виявляють еволюцію явища, позна-

                                                           
553 Висновки відображають аналіз дисертаційних досліджень, 
наведених у додатку.  

чуваного як «суд», у такій його формі, як судо-
чинство, наповнюючи різним змістом поняття 
«правосуддя». Цей процес нерозривно пов'яза-
ний і безпосередньо зумовлений формуванням 
та поступом філософсько-правової думки про 
правосуддя, яка тривалий час розвивалася в 
межах таких напрямків, як «історія філософії 
права», політико-правова думка тощо. 

У межах спеціальності «конституційне 
право» (12.00.02) досліджується конституційно-
правове регулювання судової системи, зокрема 
система судів загальної юрисдикції, конститу-
ційні гарантії діяльності суддів, конституційні 
засади судочинства; процедури розгляду справ 
органом конституційного правосуддя. У межах 
спеціальності «цивільне право та цивільний 
процес» (12.00.03) досліджується підвідомчість 
цивільних справ і її види. У межах спеціальнос-
ті «господарське право; господарсько-
процесуальне право» (12.00.04) останнє дослі-
джується як право, що регулює здійснення пра-
восуддя в господарських відносинах. У межах 
цієї ж спеціальності досліджується й розгляд 
справ третейськими судами. У межах спеціаль-
ності «адміністративне право і процес; фінан-
сове право; інформаційне право» (12.00.07) у 
галузі адміністративного права і процесу дослі-
джується адміністративне судочинство в усій 
його проблематиці. У межах спеціальності 
«кримінальне право та кримінологія; криміна-
льно-виконавче право» (12.00.08) досліджується 
ціла низка проблем, пов’язаних із здійсненням 
правосуддя. Зокрема йдеться про дослідження 
вчення про покарання та судимість; значення 
судової практики в зв’язку із вченням про кри-
мінальну відповідальність за окремі види та 
групи злочинів.  

У межах спеціальності «кримінальний 
процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність» (12.00.09), 
яка об'єднує юридичні науки, які вивчають кри-
мінально-процесуальні відносини та криміна-
льно-процесуальну діяльність і їх зміст, дослі-
джується, з-поміж іншого, оцінювання та вико-
ристання доказів; прийоми, методи та засоби 
судового розгляду і запобігання злочинам; ви-
користання спеціальних знань у кримінальному 
судочинстві. В частині дослідження предмету і 
методу науки кримінального процесу дослі-
джується співвідношення та взаємозв’язок 
кримінального процесу та правосуддя. За окре-
мим напрямком досліджуються стадії криміна-
льного процесу, зокрема попередній розгляд 
справи суддею, судовий розгляд, судові акти в 
кримінальному процесі. В аспекті міжнародних 
стандартів у кримінальному процесі досліджу-
ється гармонізація кримінально-
процесуального права з міжнародними догово-
рами у сфері кримінального судочинства; про-
блеми захисту прав людини в кримінальному 
судочинстві; альтернативні механізми вирі-
шення кримінально-правових конфліктів тощо. 
У галузі криміналістики досліджується, з-
поміж іншого, використання сучасних інфор-
маційних технологій у слідчій і судовій діяль-
ності, науково-технічне оснащення органів до-
судового слідства та судів; форми, методи та 
засоби фіксації доказової інформації. У галузі 
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судової експертизи проводяться дослідження 
концептуальних основ судової експертизи. У 
галузі оперативно-розшукової діяльності дослі-
джується тематика дотримання конфіденційно-
сті при отриманні негласної інформації, про-
блеми її реалізації в кримінальному судочинст-
ві; реалізація негласно отриманої інформації в 
кримінальному судочинстві; форми, принципи і 
підстави взаємодії слідчого, прокуратури і суду 
з оперативними підрозділами; режим таємності 
та конспірації при взаємодії з судом і прокуро-
ром. 

У межах найбільшої за масивом тематики 
правосуддя спеціальності «судоустрій; проку-
ратура та адвокатура» (12.00.10) проводяться 
дослідження правової природи судової влади, 
проблем розвитку законодавства щодо завдань і 
структури судової системи, правового статусу 
суддів і органів, що складають інфраструктуру 
судової влади, а також адвокатури та інших 
правозахисних об'єднань. За напрямками дослі-
джень цієї спеціальності розглядаються про-
блеми наукових досліджень у сферах організа-
ції та функціонування судової влади, прокура-
тури й інших правоохоронних органів і право-
захисних об'єднань; природа, ознаки, функції 
судової влади в Україні; місце судів у держав-
ному механізмі, їх взаємозв'язок з іншими гіл-
ками й органами державної влади; конститу-
ційні засади судоустрою та судочинства. Серед 
проблематики: система та структура судів зага-
льної юрисдикції, компетенція судів; правовий 
статус місцевих, апеляційних судів, вищих спе-
ціалізованих судів і Верховного Суду України; 
шляхи вдосконалення судової системи України 
в межах судово-правової реформи, забезпечен-
ня доступності правосуддя; розвиток спеціалі-
зації судів. Досліджуються й засоби удоскона-
лення статусу суддів, добору кадрів на суддів-
ські посади, зміцнення гарантій незалежності 
суддів і посилення їх відповідальності за доде-
ржання прав учасників судового розгляду й ін-
тересів держави та суспільства; організація під-
готовки професійних суддів; шляхи підвищен-
ня рівня професійної етики суддів, адвокатів і 
співробітників правоохоронних органів. Про-
водяться й дослідження таких аспектів, як пра-
вовий статус органів, що становлять інфрастру-
ктуру судової влади; порівняльний аналіз зако-
нодавства про судоустрій, прокуратуру й інші 
правоохоронні органи та правозахисні інститу-
ції України й інших держав. Розглядаються 
проблеми розвитку цих інститутів у світлі євро-
інтеграційних прагнень України. 

У межах спеціальності міжнародне право 
(12.00.11) досліджуються судові рішення як 
джерела міжнародного права, розглядається 
проблематика юрисдикції в міжнародному пра-
ві, зокрема законодавча, виконавча та судова 
юрисдикція. Досліджується міжнародне право 
стосовно прав людини, міжнародні суди і три-
бунали, міжнародне процесуальне право.  

У межах спеціальності «філософія права» 
(12.00.12), про дослідження проблематики пра-
восуддя в межах якої йтиметься детальніше, 
окремим напрямком досліджується філософія 
правосуддя, а також філософія реалізації та за-
стосування права. 

У межах спеціальності «правові проблеми 
політичних інститутів і процесів» (12.00.13) 
досліджуються політико-правові аспекти суду 
як політико-правової інституції.  

У межах спеціальності «юридична психо-
логія» (19.00.06), з-поміж іншого, проводиться 
аналіз проблем удосконалення нормативно-
управлінської, організаційної, навчально-
виховної практики професіографії в юридичній, 
зокрема судовій, діяльності; розроблення мето-
дик професійно-психологічної підготовки від-
повідних фахових напрямків, попередження й 
усунення професійної деформації юристів. 

Відзначимо, що термін «правосуддя» зрі-
дка зустрічається у темах дисертаційних дослі-
джень (зокрема, в 7 дисертаціях 2003-2009 ро-
ків, поданих на здобуття наукового ступеня ка-
ндидата наук за різними спеціальностями юри-
дичної науки); між тим, у 2002-2009 роках за-
тверджено більше ніж 15 тем, які містять різно-
види терміна «правосуддя». Щоправда, й відсу-
тність цього терміна не є свідченням відсутнос-
ті досліджень явища, позначеного як правосуд-
дя, його проблематики. 

Загалом дослідження проблематики пра-
восуддя в межах певної спеціальності зумовле-
но її предметом, що закономірно обмежує до-
сліджуваний аспект явища.  

Розглядаючи та підсумовуючи огляд ди-
сертаційних досліджень у межах спеціальності 
«філософія права» (12.00.12), відзначимо таке. 
Правосуддя як об’єкт не досліджувалося взага-
лі, а як предмет – фрагментарно в окремих до-
слідженнях. Відтак і судова проблематика до-
сліджувалася фрагментарно. Проблематику фі-
лософських засад, філософії судочинства чи 
правосуддя поки що не виокремлено й не до-
сліджено як окремий об’єкт чи предмет філо-
софсько-правового осмислення в українській 
філософсько-правовій думці, недостатньо ви-
світлено різні аспекти цієї проблеми. Слід, що-
правда, відзначити, що низка авторів розпочала 
філософсько-правове дослідження правосуддя 
на рівні докторської дисертації, розглядаючи 
таку проблематику, як феноменологія правосу-
ддя, герменевтика правосуддя тощо. Проте на-
разі не сформовано самостійного філософсько-
правового дискурсу проблематики правосуддя, 
незважаючи на потребу формування концепції 
філософії правосуддя, актуальної для відобра-
ження та вдосконалення української правової 
реальності.  

Отож ступінь наукової розробленості фі-
лософських проблем правосуддя можна вважати 
недостатнім, вартим подальшого розвитку.  

Окремо означимо джерельні теоретич-
ні та практичні основи цього дослідження. 
Теоретичну джерельну основу дисертаційного 
дослідження становлять наукові праці вчених, 
які попередньо досліджували проблематику 
правосуддя в контекстах, відповідно, об’єкта та 
предмета їхніх досліджень. Такими, зокрема, є 
концептуальні підходи, положення, наукові 
розробки, ідеї щодо вирішення окремих про-
блем, окреслених темою дисертаційного дослі-
дження. Пропоноване дослідження носить і 
практичний характер, тому джерельна база 
охоплює й такі джерела, як матеріали судової 
практики. Використано й доробок юридичної 
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журналістики, кінематографу (зокрема так зва-
ні «юридичні фільми»), особливо ті, які відо-
бражають так звані резонансні судові процеси. 

Здійснюючи філософсько-правове осмис-
лення правосуддя як правознавче досліджен-
ня, варто виокремити підходи та деталізу-
вати проблематику правосуддя. Правосуддя 
як об’єкт правознавчого дослідження та зокрема 
філософсько-правового осмислення доцільно 
розглядати, а проблематику – конкретизувати за 
допомогою трьох загальнонаукових підходів – 
дескриптивного, атрибутивного та сутнісного. 
Якщо дескриптивний (описовий) підхід полягає 
у виокремленні й описі тих рис, які вирізняють 
явище правосуддя з-поміж інших (як-от судо-
чинство, самосуд тощо), то атрибутивний підхід 
полягає у виокремленні визначальної риси пра-
восуддя (певного атрибуту, як, наприклад, судо-
вої діяльності, судового здійснення права), що 
конечно характеризує й решту ознак явища. То-
ді як сутнісний підхід полягає у спробі сформу-
вати уявлення про сутність правосуддя як яви-
ща, відтак – засади певної концепції правосуд-
дя.  

Наукова проблема філософії правосуддя 
може бути далі конкретизована через дослі-
дження правосуддя як філософсько-правового 
явища. В цьому процесі виявляється філософ-
сько-правова проблематика правосуддя. Ви-
значаючи правосуддя об’єктом філософсько-
правового дослідження, можна виокремити ни-
зку підходів до його дослідження за різними 
критеріями, як-от, наприклад: проблемний під-
хід (постановка певної проблеми правосуддя, 
наприклад, проблема незалежності суду, про-
блема судового розсуду); за напрямком філо-
софії права (відтак дослідження правосуддя за 
певним напрямком філософії права – аксіологі-
єю правосуддя, онтологією правосуддя, антро-
пологією правосуддя); за видом судочинства 
(відтак філософсько-правове дослідження пев-
ного виду судочинства); за роллю (функцією) 
(відтак дослідження правосуддя в певній його 
функції). Зазначений перелік можливих підхо-
дів до дослідження філософсько-правових про-
блем правосуддя не є вичерпним, водночас ви-
являє певні напрямки дослідження, за якими 
можливо окреслити проблематику дослідження 
правосуддя в юридичній науці.  

Формування філософсько-правових основ 
методології дослідження правосуддя слід про-
водити, зважаючи на загальний доробок мето-
дології юридичної науки та «спеціальної» філо-
софсько-правової методології, спрямованої на 
філософсько-правове осмислення правосуддя. 

На основі загальноприйнятих методоло-
гічних положень методологія дослідження фі-
лософії правосуддя визначається як система 
принципів, підходів, методів і способів науко-
вого дослідження правосуддя як філософсько-
правового явища, а також теоретичні засади їх 
використання. 

У структурі «загальної» методології ви-
різняють такі елементи «вертикальної структу-
ри», як загальні методи мислення (притаманні 
як теоретичному пізнанню, так і практичній 
діяльності); філософсько-світоглядні підходи 
(або філософські методи); загальнонаукові ме-
тоди (використовуються усіма науками, поді-

ляються на теоретичні та емпіричні); конкрет-
но-наукові (групові) методи (застосовуються 
окремими групами наук); та спеціальні методи 
(використання обмежене окремою наукою).  

З-поміж філософсько-світоглядних під-
ходів обґрунтовується застосування таких із 
них, як матеріалістичний або ідеалістичний, 
діалектичний та метафізичний. Зазначені під-
ходи закладають основи різновидів й інших 
підходів, доречних у дослідженні зокрема пра-
восуддя, як-от матеріалістичний та ідеалістич-
ний емпіризм. 

Конкретно-наукові (групові) методи за-
стосовуються за релевантністю. Серед інших у 
дослідженні правосуддя застосовуються такі 
методи, як спеціально-юридичний, теоретико-
юридичний, конкретно-соціологічний, матема-
тичний, статистичний методи та інші.  

Спеціально-наукові методи доцільно ви-
користовувати в даному дослідженні, напри-
клад, для з’ясування способів судового тлума-
чення, зокрема й тлумачення юридичних норм. 

Перелік зазначених загальноприйнятих 
методів юридичної науки, які традиційно вико-
ристовуються у правових дослідженнях, не є 
вичерпними. У науково-методичній літературі 
наводяться й інші методи, а також їх класифі-
кації, які можуть використовуватися й у дослі-
дженні правосуддя. 

У дослідженні правосуддя пропонується 
й низка методологічних підходів (розуміється 
як методологічна категорія, більш загальна ніж 
метод, що застосовується до проблеми на осно-
ві певних теоретичних тез, припущень чи по-
нять із метою пошуку оптимального метода в 
межах певного підходу). Зокрема, йдеться про 
антропологічний, герменевтичний та інші під-
ходи. 

Повноцінне дослідження філософії пра-
восуддя покликане забезпечити множинність 
методології. Проте методологічний плюралізм 
не повинен призводити до «методологічного 
анархізму» чи еклектики, антидотом чого є 
«методологічна дисципліна», положення якої 
теж розкриваються.  

Філософсько-правова методологія дослі-
дження правосуддя – за об’єктом і предметом – 
вирізняється від методології здійснення право-
суддя. 

Філософсько-правовою методологічною 
засадою даного дослідження виступають два 
розуміння філософії права, за яким предметом 
філософії права є: (1) право, яким воно повинно 
бути, зокрема, в даному випадку, ідея права та 
її судове здійснення; (2) філософсько-правовий 
дискурс, що ґрунтується на співвідношенні та 
розмежуванні «права» і «закону». Зазначені 
методологічні засади водночас носять діалек-
тичний характер, вони не протиставляються, а 
розвиваються, забезпечуючи можливість пере-
ходу з «сущого» в «дійсне».  

Філософсько-правова методологія дослі-
дження правосуддя спирається на методологію 
філософії права. Специфіка методології дослі-
дження філософії правосуддя зумовлена філо-
софсько-правовими підходами. Останні доціль-
но вирізняти за певними напрямками філософії 
чи філософії права.  
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Плідним у цьому зв’язку є вироблення 
певних підходів (у даному випадку філософсь-
ко-правових) до дослідження правосуддя. За-
значені підходи можна розрізняти, наприклад, 
за такими напрямками філософії права, як ан-
тропологія права (відповідно, антропологічно-
правовий підхід до правосуддя, філософсько-
антропологічний підхід), онтологія права (он-
тологічно-правовий підхід), аксіологія права 
(аксіологічний підхід), феноменологія права 
(феноменологічний підхід) тощо. У такий спо-
сіб виокремлюються певні аспекти, риси право-
суддя, які й досліджуються.  

Варто також виокремити низку підходів 
до дослідження правосуддя. Наприклад, еконо-
мічний та соціологічний підходи до осмислення 
правосуддя. У цьому ж зв’язку, поряд і соціо-
логічним підходом, вартим уваги є й дослі-
дження правосуддя за допомогою текстуально-
го та контекстуального підходів, поєднання 
яких сприяє більш повноцінному дослідженню 
філософії правосуддя. 

Окремим методологічним за характером 
фрагментом дослідження правосуддя є методо-
логія його здійснення (здійснення правосуддя).  

Філософія правосуддя наукознавчо по-
стає як напрямок філософії права. Філософсь-
ке осмислення правосуддя здійснюється за до-
помогою філософських підходів до правосуддя 
як методологічного інструментарію. Обраний 
методологічний інструментарій сприяє розкрит-
тю істотних характеристик правосуддя як філо-
софсько-правового явища. Вирішення, пропо-
новане в цьому дослідження, ґрунтується на 
осмисленні філософії правосуддя як прикладної 
філософії права, її напрямку. В основі пропоно-
ваних підходів до осмислення філософії право-
суддя – певне розуміння філософії права, що 
формує, відповідно, певну філософію правосуд-
дя. Запропоновані підходи до розуміння філо-
софії права і правосуддя ґрунтуються на зага-
лом суміжних засадах: праворозуміння; співвід-
ношення та розрізнення понять «право» і «за-
кон»; розмежування «сущого» і «належного»; 
певного філософського розуміння права; розу-
міння філософії як науки про закономірності 
або пошуку смислів. Запропоновані розуміння 
філософії правосуддя як прикладної філософії 
права, які може бути розширено, виявляють го-
ловні специфічні змісти (смисли) філософського 
осмислення правосуддя в контексті філософії 
права. 

Розглядаючи етимологію слова «право-
суддя», виявляємо відповідні смисли позначу-
ваного явища. Щоб з’ясувати зміст явища, по-
значеного словом «правосуддя», звернімося до 
етимології як науки, що встановлює, «чому і 
від чого з'явилися слова» (як визначав цю науку 
давньоримський граматист Варрон). Так, в 
українській мові «правосуддям» позначають 
«правильний, справедливий суд» чи «суд за 
правом», «суд за справедливістю».  

В інших мовах теж виявляємо зв'язок 
смислів справедливості та правосуддя. Так, в 
англійській мові слово justice означає водночас 
«справедливість», «правосуддя», «юстиція». 
При цьому існують й інші слова, синонімічні до 
значення слова «справедливість» (як-от fairness 
– справедливість як «чесність», equity – справе-

дливість від equality – «рівність», rightness із 
коренем right – «правота» тощо). У німецькій 
мові теж одне слово – Gerechtigkeit позначає 
водночас «справедливість» і «правосуддя», а 
слово Justiz – «юстиція», «правосуддя». І у схі-
дних мовах прослідковується зв'язок понять 
«правосуддя» та «справедливість».  

Загалом етимологічний аналіз слова «пра-
восуддя» виявляє взаємозв’язок понять, які мо-
жна умовно позначити як смислове поле «спра-
ведливість – право – суд». При цьому припуска-
ємо, що суд та право є знаряддями досягнення 
справедливості.  

З’ясування ж значення змісту фахового 
слова (терміна) «правосуддя» за допомогою ен-
циклопедичних, науково обґрунтованих визна-
чень виявляє особливі риси позначуваного яви-
ща. Зокрема, дослідження дає підстави для гіпо-
тези: терміни «правосуддя» та «судочинство» є 
різними за змістом, й тому їх слід розмежовува-
ти. 

Співвідношення і розмежування понять 
«судочинство» і «правосуддя» можна провес-
ти на основі філософсько-правового обґрунту-
вання. Гіпотеза про обґрунтованість розмежу-
вання термінів «правосуддя» та «судочинство» 
обстоюється, зважаючи на різний зміст понять, 
позначений цими термінами. Якщо «судочинст-
вом» можуть позначати діяльність суду, що не 
обов’язково спрямована на здійснення ідеї пра-
ва, то «правосуддям» позначають винятково 
діяльність, спрямовану на таке здійснення. Від-
так «правосуддя» тлумачиться не як будь-яка 
судова діяльність, а як така, що спрямована на 
здійснення ідеї права. У цьому сенсі судочинст-
во не може ототожнюватися з правосуддям. 
Якщо правосуддя розглядається як категорія, 
що змістовно відображає судове здійснення ідеї 
права, то судочинство – як категорія, що робить 
це змістовно. Тому судочинство треба розгляда-
ти як форму здійснення правосуддя. Осмислен-
ня правосуддя і судочинства виявляє діалектич-
ний зв'язок цих понять, які хоч і розмежовують-
ся, не завжди заперечуються. 

Правосуддя є феноменом права в його 
розвитку. Явище, відображене терміном «пра-
восуддя» (його семантичними аналогами), має 
давню історію. Деконструкція поняття «право-
суддя» виявляє: з початку існування людства 
люди вчиняли певні дії, позначувані як суджен-
ня, природа яких – застосування певного крите-
рію до складних обставин, що заклали основу 
сучасному поняттю правосуддя. Згодом окремі з 
цих критеріїв, наприклад, виражені певними 
нормами чи правилами, почали позначати, як 
«закон», «право» тощо, а сам процес описувати, 
як судження за правом чи законом. Етимологія 
слова justice, що має водночас значення «спра-
ведливість», «правосуддя», а в деяких випадках 
в історії цього слова – й види покарання (як, 
наприклад, страта на шибениці), доводить сми-
словий зв'язок між зазначеними поняттями 
(справедливість, правосуддя, покарання тощо) 
та водночас зв'язок із розвитком права. Розвиток 
права як явища виявляє еволюцію поняття пра-
восуддя. Еволюція правосуддя – частина ево-
люції ідеї права: розвиток поняття права та його 
здійснення. Поява терміна «правосуддя» в юри-
дичній науці має відносно недавню історію, яка 
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пов’язана з прагненням належного здійснення 
саме ідеї права. В процесі реалізації ідеї права й 
виявлялися нові ознаки явища, що з одного боку 
відображали поступ поняття права, а з другого – 
ставали частиною ідеї права вже з новим зміс-
том. Явище, сутністю якого є судження в най-
більш складних ситуаціях, здійснюване відпові-
дно до певних критеріїв, позначуваних, як «пра-
во», й стало відтак позначатися, як «правосуд-
дя». Водночас, правосуддя як явище розвивало-
ся відповідно до власної ідеї, її розвиток зумо-
вив набуття нового змісту (специфічні ознаки 
якого пропонується позначати як «смисли пра-
восуддя»). Загалом правосуддя є явищем права 
в його розвитку.  

Філософія правосуддя та правосуддя як 
судове здійснення ідеї права. З позицій філо-
софії права правосуддя постає як судове здійс-
нення ідеї права. Традиційно одним із розумінь 
предмету філософії права вважалася ідея права, 
поняття та його здійснення. Однією з форм 
здійснення права є здійснення судове. Предмет 
такого здійснення можна окреслити як окремий 
предмет філософії правосуддя, ідею правосуддя 
– основою філософії правосуддя. Ключове пи-
тання ідеї правосуддя – її зміст.  

Ідея правосуддя конкретизується в смис-
лах правосуддя. Смисл (смисли) правосуддя 
визначається як особливий зміст, який відо-
бражає сутність (сутності) явища дійсності, по-
значуваного терміном «правосуддя». Вирізня-
ють різні смисли правосуддя, наприклад, у 
цьому дослідженні, такі, як «антропологічний 
смисл» (правосуддя як судова антропологія); 
«владний смисл» (правосуддя як форма здійс-
нення судової влади); «правореалізаційний 
смисл» (правосуддя як судове здійснення пра-
ва); «правозахисний смисл» (правосуддя як су-
довий захист); «резолютивний смисл» (або 
«вирішальний смисл») (правосуддя як судове 
вирішення конфлікту); «балансуючий смисл» 
(правосуддя як судове балансування); інші 
смисли правосуддя (ідеологічний, телеологіч-
ний, виховний, відповідальний, економічний). 
Оскільки зазначені смисли є обґрунтованими, 
виявляється, що ідеї правосуддя властива смис-
лова множинність.  

Мета запропонованого підходу – не сті-
льки детальний аналіз, анатомізація правосуддя 
(зокрема за допомогою дескриптивного підхо-
ду), скільки виявлення спеціального змісту – 
смислів того явища, яке називається правосуд-
дям. Смисли правосуддя, формуючи ідею пра-
восуддя, закладають підґрунтя основам філо-
софії правосуддя, що може розглядатися як дія-
льнісна юридична філософія. Немає підстав 
вважати запропонований перелік смислів ідеї 
правосуддя ідеальним чи вичерпним, його мо-
же бути піддано критичному аналізу. Також 
додамо, що на практиці можливі суміщення 
різних смислів правосуддя, зазначених у цьому 
огляді (наприклад, правосуддя як судового за-
хисту та правосуддя як справедливого судочин-
ства, приміром, у контексті судової практики 
ЄСПЛ права людини на ефективний юридич-
ний засіб захисту (ст. 13 ЄКПЛ) та права на 
справедливий судовий розгляд (п. 1 ст. 6 
ЄКПЛ). Крім того, перелік і проблематику сми-
слів правосуддя може бути розширено. Склад-

ним і таким, що потребує додаткового дослі-
дження, є питання співвідношення смислів пра-
ва, їх формалізація в принципах. Проблематика 
смислів правосуддя актуалізується, наприклад, 
у випадку, коли одні смисли підміняються ін-
шими, коли відбувається маніпуляція ними чи 
зловживання правосуддям, тобто коли система 
правосуддя використовується для цілей, які не 
охоплюються змістом ідеї правосуддя. Все це 
може слугувати предметом подальшого осмис-
лення філософських проблем правосуддя.  

У процесі філософсько-правового аналізу 
відслідковується діалектика правосуддя як 
«належного» та «сущого», «можливого» та 
«дійсного». Правосуддя водночас може вира-
жатися як належне, так і суще. Як належне пра-
восуддя відображається в понятті – це уявлення 
про правосуддя як ідеальне (у вузькому розу-
мінні – це ідея правосуддя). Як суще правосуд-
дя є частиною дійсності, що відповідає (чи не 
відповідає) поняттю правосуддя. Як належне 
поняття правосуддя відображається в уявленні 
про належне, справедливе судочинство, «суд за 
правом». Це підтверджує й етимологія слова 
«правосуддя» в слов’янських мовах. Як суще 
поняття правосуддя постає як діяльність суду, 
судочинство, якому можуть некритично при-
своювати властивості поняття правосуддя як 
належного. Так, «правосуддям» може познача-
тися будь-яка правозастосувальна діяльність 
суду з вирішення справ. При цьому таке «пра-
восуддя» може відповідати, а може й не відпо-
відати уявленню (поняттю) про «правосуддя як 
належне». Зазначені уявлення правосуддя доці-
льно розрізняти, позначаючи, відповідно, тер-
мінами «правосуддя як належне» та «правосуд-
дя як суще». Ці уявлення також можна відо-
бражати поняттями «ідеальна концепція право-
суддя» та «номінальна концепція правосуддя». З 
позицій об’єктивного ідеалізму поняття «пра-
восуддя як належного» та «правосуддя як су-
щого» перебувають у діалектичному взаємо-
зв’язку. «Суще правосуддя» породжує «належ-
не правосуддя», а «належне» – «суще». Зв'язок 
«належного» та «сущого» правосуддя виявляє в 
логічному смислі взаємозв’язок «можливого» 
та «дійсного» правосуддя. Цей взаємозв’язок 
розвивається у межах ідеї правосуддя, яка ро-
зуміється як поняття правосуддя та його здійс-
нення. 

У контексті здійснення ідеї правосуддя 
слід розглянути проблематику герменевтики 
правосуддя. Правосуддя як об’єкт філософсько-
правового дослідження тлумачиться не як будь-
яка судова діяльність, а як така, що спрямована 
на здійснення ідеї права. У цьому смислі судо-
чинство не ототожнюється з правосуддям, воно 
є його формою здійснення. Інтерпретація пра-
восуддя і судочинства в нашому дослідженні 
пов’язані герменевтично: у виявленні певних 
смислів, істотних для дослідження, в спробі 
вироблення філософсько-правової концепції 
правосуддя.  

Подібно до того, як об’єктом історико-
правового дослідження є не тільки держава і 
право, а й широке коло історичних подій, полі-
тичного, соціально-економічного, ідеологічно-
го, етичного, етнографічного та іншого харак-
теру, за яких держава і права існували і без 
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яких їх неможливо правильно витлумачити, так 
і правосуддя має досліджуватися як сутність і 
явище з огляду на «широке герменевтичне ко-
ло», пояснюватися й тлумачитися в ширшому 
контексті, на кожному з етапів свого здійснен-
ня.  

У контексті втілення ідеї правосуддя ва-
рто розглянути проблематику сутності судової 
влади в режимах її здійснення. Сутність, зок-
рема соціальну, судової влади пропонується 
виявляти за допомогою її аналізу за типом ре-
жиму здійснення – способом організацій та 
здійснення влади певними методами. Судова 
влада – поняття, яке в межах доктрини поділу 
влади позначає одну з гілок державної влади, 
основне завдання якої – здійснення правосуддя. 
Правосуддя постає як форма реалізації судової 
влади. Судова влада як самостійна державна 
влада за типом режиму може поставати, з-
поміж інших, як судова демократія, судова ари-
стократія, судова олігархія.  

Судова аристократія розуміється як та-
кий режим здійснення судової влади суддями, 
коли статус судді носить ознаки аристократиз-
му. Аристократизм судді вбачається в числен-
них привілеях (довічне чи безстрокове перебу-
вання на посаді, недоторканність, високий рі-
вень фінансових гарантій і соціального забез-
печення). З одного боку, ці привілеї покликані 
забезпечити незалежність суддів, а з іншого 
можуть слугувати передумовою відчуження 
суддів від народу як джерела влади.  

Судова демократія розуміється як режим 
здійснення судової влади, за якого народ бере 
участь у її здійсненні безпосередньо або опосе-
редковано, зокрема у таких процесах, як, на-
приклад, вибори суддів, «народний контроль» 
над судами, анулювання закону присяжними 
(розглянемо останнє окремо).  

Судова олігархія – тип режиму судової 
влади, який здійснюється суддями як окремою 
групою, що діє у власних інтересах. Як наслі-
док може виникати напруження між різними 
«гілками влади» не лише щодо того, хто є дже-
релом влади – народ чи судді, але й щодо того, 
чиї інтереси представляють і повинні представ-
ляти судді. Оскільки судді не підзвітні нікому 
та підкоряються лише закону, то виникає пи-
тання про те, чи можуть вони вважатися повно-
цінними безпосередніми представниками наро-
ду, здатними представляти всі його інтереси, а 
не лише ті, які опосередковано представлені в 
законі. Зазначені типи режиму судової влади 
доцільно розглядати, співвідносячи їх між со-
бою.  

Правосуддя може розглядатися як 
сфера поєднання різних підходів до праворо-
зуміння. Праворозуміння, як усвідомлення 
явища, що позначається терміном «право», змі-
стовно розкривається на основі спеціальних 
уявлень: правових теорій, доктрин, понять. 
Праворозуміння відрізняють від правоназиван-
ня, юридичного тлумачення. Поряд із розріз-
ненням праворозуміння за підходами доцільно 
вирізняти й праворозуміння за сферами діяль-
ності. В цьому зв’язку тематично доцільно ви-
різняти судове праворозуміння – уявлення про 
право, сформоване в процесі судової діяльнос-
ті, зокрема судового правозастосування. Крім 

того, допустимо розрізняти праворозуміння за 
суб’єктами (судове праворозуміння судді, ад-
воката, прокурора, присяжних тощо). Функціо-
нально судове праворозуміння конкретизується 
через судове тлумачення (тлумачення при су-
довому правозастосуванні). Оскільки зазначені 
підходи до праворозуміння змістовно різняться, 
допустимим є висновок про те, що правосуддя 
є сферою дії та поєднання різних підходів до 
праворозуміння.  

Традиційно юснатуралізм і юридичний 
позитивізм вважають домінуючими праворозу-
міннями. Інтерпертивізм уявляється, як «третій 
шлях» між теорією природного права і юриди-
чним позитивізмом. Під інтерпретивізмом та-
кож розуміють європейську юридичну герме-
невтику. Головні положення (твердження) ін-
терпретивізму полягають у тому, що право не є 
певною сукупністю даних (данності), правил чи 
фактів, а те, що юристи мають на меті витлума-
чити чи отримати в своїй юридичній діяльності. 
Крім того, не проводиться розмежування між 
правом і моральністю. Водночас уявляється, що 
право не є іманентним природі, а правові цін-
ності та принципи існують не незалежно. Пер-
ше уявлення протиставляє інтерпретивізм юри-
дичному позитивізму, друге – теорії природно-
го права.  

У судовій діяльності за умов інтерпре-
тивізму «змиваються» кордони праворозумінь, 
відтак і відбуваються колізії між ними. Все це 
відбувається як в світлі пошуку оптимального 
рішення для сторін, законного чи правомірного 
рішення – згідно з діючим правом, так і справе-
дливого рішення – згідно з уявленнями про 
справедливість як ідею права та ідею правосуд-
дя. По суті, не лише юридична герменевтика 
стає методологією здійснення правосуддя, але й 
здійснення правосуддя стає методологією по-
шуку та здійснення права. 

Окремо варто розглянути проблемати-
ку правосуддя як мети та мету правосуддя. 
Питання мети правосуддя в філософії правосу-
ддя може розглядатися в контекстах мети пра-
восуддя та правосуддя як мети. У першому ро-
зумінні правосуддя розглядається як процес 
(інструмент досягнення певної мети), в другому 
– як ціль (результат). 

Загалом питання про те, що мається на 
увазі під процесом правосуддя, досліджується 
процесуальним правом. Окреслюючи головні 
правознавчі погляди на мету правосуддя, роз-
криємо такі з них. По-перше, мета правосуддя 
з’ясовується (визначається) через конкретиза-
цію завдання (завдань) судочинства як специ-
фічної форми державної діяльності. Особли-
вість такого визначення – мета правосуддя ви-
значається залежно від виду судочинства (циві-
льного, кримінального, адміністративного то-
що). Метою правосуддя є здійснення, захист і 
поновлення порушеного права (в правах). Спе-
ціальний орган (зазвичай, суд як державний 
орган) уповноважується на здійснення право-
суддя. Цей підхід до визначення мети правосу-
ддя є конкретизуючим, оскільки фактично мета 
правосуддя конкретизується у різних формах 
судочинства. Зазначений підхід є поширеним і 
використовується у науках процесуального 
права, відображений у процесуальному законо-
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давстві в частині мети, завдань, функцій судо-
чинства загалом і відповідного виду судочинс-
тва зокрема. По-друге, метою правосуддя ви-
значається справедливість. Таке визначення та 
думка поширені на практиці, коли будь-яке рі-
шення суду чи інший результат судової діяль-
ності оцінюється з позицій їх відповідності 
справедливості, її критеріям. Погляди тому різ-
няться за ступенем зв’язку правосуддя та спра-
ведливості: від невіддільного зв’язку («Право-
суддя не може бути відділеним від справедли-
вості» (А. Ф. Коні) до уявлення про те, що пра-
восуддя не може вважатися здійсненим, якщо 
воно не відповідає вимогам справедливості 
(окреслено в рішеннях та окремих думках Кон-
ституційного Суду України та його суддів).  

Існують підстави стверджувати про наяв-
ність формальних і змістовних сутнісних ознак 
правосуддя. Формальною ознакою правосуддя є 
його здійснення в формі судочинства судами як 
державними органами, а змістовною – відпові-
дність вимогам справедливості та забезпечення 
ефективного поновлення в правах. Формальна 
ознака правосуддя конкретизується у функціо-
нальному розумінні правосуддя, яке ототожнює 
його з судочинством, судовим розглядом справ, 
тоді як друге, змістовне розуміння акцентує на 
внутрішніх характеристиках судової діяльності, 
наприклад, справедливості як меті правосуддя. 
Досягнення мети й може слугувати основою 
телеологічного розуміння правосуддя. Подаль-
ші дослідження правосуддя як мети і мети пра-
восуддя полягають у дослідженні здійснення 
ідеї правосуддя, виявленні її смислів. 

Розглядаючи співвідношення і розмежу-
вання понять правосуддя і самосуд, слід про-
аналізувати зазначені явища. Аналіз самосуду 
як явища виявляє додаткові підстави для роз-
межування понять «правосуддя» та «судочинс-
тво». Самосуд за формою не є правосуддям, 
оскільки не передбачає форми судового здійс-
нення, встановленої чи санкціонованої держа-
вою. Якщо правосуддя зазвичай здійснюється 
винятково державними судами, то самосуд – 
приватними особами. У цьому розумінні само-
суд постає як вчинення розправи над особою 
без належних на те правових підстав і в позасу-
довому порядку. Самосуд за змістом має озна-
ки, характерні для явища правосуддя – аналогія 
мети (наприклад, відновлення прав, компенса-
ція нездатності чи неефективності державних 
судів у покаранні винних). Ще одним ключо-
вим елементом аналізу самосуду є залежність 
його оцінки від праворозуміння (домінування 
легізму означатиме визнання самосуду поза 
правовим полем, тоді як природно-правове чи 
соціологічне праворозуміння може сприяти ви-
знанню самосуду правовим і навіть правомір-
ним чи легітимним явищем). Таким чином, ви-
являється діалектичний зв'язок понять «само-
суд» і «правосуддя», явища якого можуть мати 
й ознаки «узаконеної помсти, яку називають 
правосуддям» (П. О. Кропоткін). 

У контексті проблематики співвідношен-
ня та розмежування понять «право» та «закон» 
у правосудді показовим є інститут анулювання 
закону присяжними (присяжне анулювання 
закону) (jury nulification). Останній розгляда-
ється, як концепція і процесуальна дія присяж-

них суду присяжних, в результаті якої за рі-
шенням присяжних (журі) закон визнається фа-
ктично анульованим. Цей інститут започатко-
ваний в Англії та розвинутий у США. Присяжні 
(журі) виступають окремим носієм судової вла-
ди, частиною суду присяжних, наділеними 
окремими повноваженнями. З позицій розме-
жування понять «право» і «закон» присяжні 
анульовують закон, а не право. Таке анулюван-
ня може розглядатися, як інструмент протидії 
«несправедливим законам», несправедливому 
(на думку журі) застосуванню законів право-
охоронними органами та судом. Відтак, прися-
жне анулювання в більшості (не в усіх) випад-
ків не заперечує, а утверджує верховенство 
права в розумінні панування права над законом. 
В Україні присяжне анулювання закону може 
вважатися таким, що суперечить принципу за-
конності в діяльності органів судової влади (ст. 
6 Конституції України), але може обґрунтову-
ватися як практично доцільне з позицій прин-
ципу верховенства права.  

Ідея правосуддя як поняття та його 
здійснення розглядається на прикладі філо-
софії права Гегеля. Г.-В.-Ф. Гегель розглядав 
судочинство і правосуддя в контексті ідеї пра-
ва, поняття права та його здійснення (що є 
предметом філософії права). В цьому ж світлі 
існують підстави для окреслення в Гегеля ідеї 
правосуддя як поняття і його здійснення. Судо-
чинство і правосуддя Гегель розглядав, як 
окремі поняття, пов’язуючи їх здійснення з дія-
льністю держави, зокрема у зв’язку з формою 
правління. Порівнюючи такі форми правління, 
як олігархія (Швейцарія) та монархія (Німеч-
чина), Гегель схилявся до конституційної мо-
нархії, за якої ідеї публічності суду, суду при-
сяжних, й, зрештою, правосуддя можуть бути 
краще здійснені. Мету правосуддя Гегель уба-
чав не лише в захисті, але й у «викоріненні» 
порушень прав власності та прав людини. Роз-
глядаючи правосуддя та суди, як частину гро-
мадянського суспільства, він убачав супереч-
ність між ним і державою, вважав, що суди по-
винні відповідати інтересам громадянського 
суспільства. При цьому він не виключав важ-
ливості ролі держави в здійсненні правосуддя, 
але не будь-якої держави, а монархії з консти-
туційною формою правління. У філософії права 
Гегеля правосуддя постає як діалектичне яви-
ще, що розглядається в контексті ідеї права в її 
розвитку.  

В цьому зв’язку підкреслимо, що право-
суддя як функція, делегована державі грома-
дянським суспільством. Теорія і практика 
держави і права виробила думку: здійснення 
правосуддя – головна функція судової влади. 
Водночас судова влада є частиною влади дер-
жавної. Джерелом влади, зокрема і державної, 
як визначено, наприклад, і в Конституції Укра-
їни, є народ. Тому не випадково в деяких теоре-
тичних і філософських концепціях суди не 
вважаються частиною держави (як-от у філо-
софії права Гегеля, за якою суди – «уповнова-
жені держави в цілях управління державою 
проти громадянського суспільства»).  

Правосуддя постає як сфера врівнова-
ження інтересів. Аби урівноважити інтереси 
держави і громадянського суспільства й не до-



Бігун В. С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення  

 

 

137 

пустити децентралізації влади, держава санкці-
онувала форми представництва народу в формі 
відправленні так званого правосуддя: суди при-
сяжних, мирові судді, народні засідателі (дета-
льніше – в наступній тезі). Хоча сьогодні й те-
оретично допускається й практично наявна пе-
вна участь народу в здійсненні правосуддя, за 
Конституцією, «делегування функцій судів, а 
також привласнення цих функцій іншими орга-
нами чи посадовими особами не допускаються» 
(ч. 1 ст. 124). Тому діалектично має відбуватися 
рух у напрямі, коли або «громадянське суспіль-
ство переходить, таким чином, у державу» 
(К. Неволін), або коли створюється така стадія 
розвитку держави, як «державне суспільство – 
громадянська держава» (О. Б. Костенко), або в 
напрямі «правового суспільства» 
(С. І. Максимов). Загалом же, суцільне одержа-
влення функції правосуддя загострює проти-
стояння між державою і громадянським суспі-
льством, оскільки правосуддя є функцією, де-
легованою державі громадянським суспільст-
вом.  

Соціальне здійснення ідеї правосуддя 
розкривається на прикладі соціології права Є. 
Ерліха. Критикуючи позитивістську юриспру-
денцію через вузькість у вивченні правознавст-
вом лише державного права, законодавства, за 
«перебільшений культ закону» (О. Бюлов), Є. 
Ерліх акцентував на зусиллях правознавства 
вдосконалити правову дійсність. Рушійною си-
лою цього покликана стати соціологія права як 
основа правознавства. Уособленням новітньої 
свого часу методології права став напрямок 
юридичної думки, який отримав назву «рух ві-
льного права» (Freirechtsbewegung), «вільне 
вчення про право», «вільне правознавство», 
одним із засновників якого був Ерліх (вчений 
вважав себе автором терміна «вільне правозна-
ходження», першим, хто обґрунтував засади 
вільного правознавства). Школа «вільного пра-
ва» (Freirechtsbewegung) як впливовий напря-
мок юридичної думки першої чверті ХХ ст. в 
Німеччині, Австрії та, певною мірою, Франції 
(Ф. Жені) заклав основи для подальшого розви-
тку соціологічної юриспруденції. Це право «ві-
льне» в тому розумінні, що воно не є форма-
льним правом: його не було формалізовано, 
воно поки що знаходиться в перехідному стані, 
подібно до законопроектів, політичних прин-
ципів, торгових звичаїв, невисловлених пере-
конань, емоційних преференцій. Багато з них 
сформульовано спеціально для вирішення су-
дами конкретних правових справ, керуючись 
судовим розсудом, актами волі, що надає їм 
характеру ціннісних суджень, а відтак робить 
судовим правом. Їхня чинність є меншою за 
чинність формального права й часом ніякою, 
але їхнє практичне значення часто є навіть бі-
льшим, бо існує менша ймовірність наявності 
правових суперечок при чіткому й всебічному 
формальному праві. Загалом, поряд із «правом 
юристів» (das Juristenrecht), з-поміж інших ти-
пів права Є. Ерліх вирізняв державне право (das 
staatliche Recht) та соціальне право (das 
gesellschaftliche Recht). Він також вирізняв три 
істотні чинники впливу на прийняття судових 
рішень у здійсненні правосуддя. Перший – цін-
нісні судження у судовій інтерпретації (наяв-

ність нормативного припущення про необхід-
ність «правильного» рішення); другий – соціа-
льно-історичний контекст справи (кожна спра-
ва розглядається з огляду на її історико-
соціальний контекст); третій – «особистість 
судді» (істотний чинник реалізації волі судді, 
будь-якого й зокрема «вільного правосуддя»). 
При цьому воля, свобода судді, за Ерліхом, не є 
суб’єктивним інтуїтивізмом, а «консерватив-
ною свободою відповідального ставлення до 
правового розвитку», турбота судді про належ-
ність своєї особистості. 

Розлядаючи положення про особистість 
судді як гарантію правосуддя слід відзначити, 
що подібно до того, як педагоги відіграють ви-
рішальну роль у формуванні особистості, судді 
відіграють вирішальну роль у формуванні об-
разу правосуддя. Думка про те, що особистість 
судді – гарантія здійснення правосуддя, розгля-
дається як альтернативна іншій поширеній ду-
мці (й почасти обґрунтованій): матеріально-
технічне забезпечення діяльності судів і суддів 
– це гарантія і один із принципів належного 
функціонування судової системи. Втім, оскіль-
ки здійснення правосуддя в розумінні розсу-
дження (вирішення спорів), поновлення в пра-
вах не є лише й передусім матеріально-
технічною, механістичною функцією, ключо-
вим є питання того, хто саме і як здійснює пра-
восуддя. В юридичній науці, зокрема філософії 
права як елегантній юриспруденції, суддя в од-
ній з теорій уявляється як Геркулес (презумпція 
«судді-Геркулеса» Р. Дворкіна). Така роль від-
водиться судді як тому, хто віднаходить «най-
краще вирішення справи», тлумачить і застосо-
вує закон, вишукуючи в ньому право, засадою 
якого є справедливість, що є змістовною осно-
вою і метою правосуддя. Саме суддя, як особи-
стість, керуючись своїм внутрішнім переконан-
ням, здійснює пошук норми закону, яка пови-
нна застосовуватися до конкретних обставин 
справи, аби здійснилося право. Тому в юридич-
ній науці вважається, що, в ідеалі, «саме в суді 
право існує в усій його повноті» (C. Максимов). 
А здійснює це право суддя, як гарант правосуд-
дя. У цьому зв’язку подальше науково обґрун-
товане вдосконалення здійснення правосуддя 
може пролягати в площині вдосконалення осо-
бистості судді. 

Судове здійснення ідеї права відбуваєть-
ся і шляхом скасування неправового законо-
давства (на основі «формули Радбруха»). Так 
звана «формула Радбруха» є теоретичним при-
писом завершеного логічного судження, розро-
бленим німецьким правознавцем Густавом Ра-
дбрухом для вирішення практичних правових 
проблем. Формула стала наслідком філософсь-
ко-правової рефлексії філософа права на ідео-
логію і практику соціал-націоналізму. В основі 
формули, як і філософії права Г. Радбруха, ле-
жить «ідея права». Ідея права, ототожнювана 
Радбрухом з ідеєю справедливості в широкому 
розумінні, засновується на трьох взаємо-
пов’язаних, але часом конфліктуючих правових 
цінностях, які її реалізовують: справедливість 
(у вузькому розумінні), доцільність і правопев-
ність. Подолати антиномію ідеї права й покли-
кана так звана «формула Радбруха». Порівняно 
з першим варіантом «формули Радбруха» (до 
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1930 року), зміненою під впливом злочинів ре-
жиму націонал-соціалізму, у другій надається 
більше значення справедливості як елементу 
ідеї права, відтак антиномія ідеї права вирішу-
ється на користь пріоритетності справедливості 
над правопевністю і доцільністю. Формула за-
стосовується лише «…коли суперечність дію-
чого закону та справедливості сягає настільки 
нестерпного масштабу, що закон як «несправе-
дливе право» поступається справедливості…». 
Положення Радбруха реконструюються у двох 
«формулах» про статус несправедливих зако-
нів, що частково збігаються: перша щодо «не-
стерпного» відходу від справедливості, друга 
щодо відсутності «навіть прагнення» до вста-
новлення справедливості. За першою форму-
лою те, що за формальними ознаками видається 
законом, вважається «несправедливим зако-
ном» і відтак повинно поступитися справедли-
вості (перша формула), або ж є «не лише «не-
справедливим правом», а більше того — «не-
правовим за своєю природою» (друга формула).  

«Формула Радбруха» має практико-
правове значення, зокрема в правозастосуванні 
судами, а саме при визнанні «несправедливи-
ми» нацистських законів, у судових процесах 
1989-1999 рр., пов’язаних із охороною Берлін-
ської стіни за фактами, які мали місце до 
возз’єднання Німеччини. «Ідея права», ідея 
«надзаконного права», спрямовані на критику 
юридичного позитивізму, сприяли росту теоре-
тичного та практичного інтересу до ідей при-
родного права, їх повоєнному «відродженню».  

Окремо в контексті здійснення ідеї права 
варто розглянути судову герменевтику як 
судову філософію здійснення правосуддя. Су-
дова герменевтика як напрям юридичної гер-
меневтики також може визначатися як методо-
логія здійснення правосуддя. В одній з інтер-
претацій здійснення правосуддя передбачає 
«суд факту» (встановлення істини як дійсних 
обставин справи) та «суд права» (встановлення 
права та його застосування), що супроводжу-
ються процесами тлумачення (зокрема судово-
го тлумачення), які є предметом розгляду гер-
меневтики.  

Загалом суд, аби ухвалити судове рішен-
ня, повинен вирішити низку ключових судових 
питань, зокрема три такі: «питання факту», 
«питання права», «питання політичної мораль-
ності чи відданості». «Питання факту» перед-
бачають встановлення обставин (зокрема спра-
ви) як емпіричних даних. У цьому смислі суд 
функціонує як «суд факту». «Питання права» 
передбачають визначення правозастосування – 
яке право (правовий принцип, норму) і в який 
спосіб слід застосовувати до питання факту. В 
цьому смислі суд діє як «суд права». «Питання 
політичної моральності чи відданості» перед-
бачають визначення ставлення політичної сис-
теми до права (політики права) в частині 
обов’язку судді чи судового юриста, й значення 
цього в конкретній справі. «Питання права» 
вирізняються особливим характером «теорети-
чних розбіжностей» (попри наявність кількох 
підходів до вирішення, нема єдино правильного 
критерію «правильного вирішення» певного 
питання права. Теоретична розбіжність як осо-
блива характеристика цих розбіжностей відріз-

няється від емпіричних питань, які зазвичай не 
є складними для вирішення). Наявність таких 
розбіжностей – вихідна основа вироблення різ-
них теорій прийняття судових рішень. Спосо-
бом та водночас процесом вироблення таких 
теорій можна назвати суддівський розсуд. 
Останній можна визначити, як межі свободи 
судді в судовому вирішенні; спосіб реалізації 
судової влади суддею.  

Предметом діяльності судового розсуду є 
судове тлумачення як спосіб правопошуку для 
судового правозастосування. У правовій теорії 
та конституціоналізмі США розрізняють 
interpretation (інтерпретація, тлумачення) та 
construction (буквально «конструювання»). Як-
що interpretation означає «діяльність із визна-
чення лінгвістичного значення чи семантично-
го змісту правового тексту», то construction – 
«діяльність із перекладу семантичного змісту 
правового тексту на юридичні правила». Відтак 
інтерпретується значення тексту, а конструю-
ються юридичні правила для застосування тек-
сту до конкретних фактичних ситуацій (Л. Со-
лам). Зазначене розмежування має практичним 
наслідком розвиток різних теорій тлумачення, 
зокрема конституційного тлумачення в США 
на базі «конструктивізму». Судове тлумачення 
найширше застосовується для цілей тлумачен-
ня конституції, законодавства у «суді права»: 
конституційному, вищому – апеляційному, ка-
саційному тощо. Виокремлюють такі види тлу-
мачення, як судовий активізм (характеризуєть-
ся судовою нормотворчістю) на противагу су-
довій летаргії (judicial lethargy), а також «судо-
ву стриманість» (обмеження) (judicial restraint) 
серед них. Поширене в США, де в процесі тлу-
мачення Конституції вироблені різні теорії су-
дового тлумачення: текстуалізм, оригіналізм, 
суворе тлумачення (strict constructionism), фун-
кціоналізм, доктриналізм, девелопменталізм 
(developmentalism), контекстуалізм (історичний 
чи фактичний), структуралізм; поєднання цих 
теорій. Так, наприклад, одні тлумачать консти-
туцію, керуючись уявленням про те, що вона – 
це «жива конституція», тоді як інші тлумачать 
її, як «моральну конституцію». 
 Різні теорії суддівського тлумачення є пе-
вним самообмеженням суддів. Суддівське са-
мообмеження відтак можна визначити як прин-
цип і наслідок діяльності судді щодо викорис-
тання суддівського розсуду в питаннях права та 
факту, зокрема в правозастосуванні, за яким 
суддя самостійно обмежується відповідно до 
обґрунтованих філософсько-правових, інших 
теоретичних чи практичних положень. Цей 
принцип може ґрунтуватися на положеннях 
доктрини «поділу влади» (завдання судді бути 
суб’єктом здійснення судової влади, а не зако-
нодавчої – тобто творити право), доктрини 
«політичного питання» (в Україні – концепція 
«політичної доцільності», для цілей самообме-
ження суддів Конституційного Суду України); 
таких видах тлумачення, як суддівський міні-
малізм, оригіналізм, текстуалізм тощо. Відсут-
ність суддівського самообмеження може при-
звести до зловживань, «суддівської сваволі» 
тощо. 
 Системний розгляд судової герменевтики 
дає підстави стверджувати про можливість фо-
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рмування судової філософії чи то судової філо-
софії права. У вузькому розумінні – це сукуп-
ність ідей та переконань, які передбачають, як 
суддя вирішуватиме справи. До речі, таке його 
розуміння має й практичне значення: у США 
при призначенні чи виборах суддів намагають-
ся з’ясувати відповідну філософію судді. 
Остання ж, у вужчому розумінні цього слова, 
зокрема структурно, складається із філософії 
судді (особистісний світогляд, який може 
включати й професійний) та суддівської філо-
софії (професійний світогляд, підходи), філо-
софії інших учасників, задіяних у здійсненні 
правосуддя. Судова філософія може розрізня-
тися за ідеологією в зв’язку зі способами судо-
вого тлумачення. Розрізняють, з-поміж інших, 
такі три види судової філософії судді (суддівсь-
кої філософії): консерватор (схильний до судо-
вого текстуалізму); ліберал (схильний до моде-
рнізації правових норм, судової правотворчос-
ті); поміркований (анг. judicial moderate) – схи-
льний до посередньої позиції між консервато-
ром і лібералом. 
 Суддівську філософію можна визначити, 
як елемент системи судової філософії, чинник 
філософії правосуддя, що позначає певний осо-
бистісний світогляд та професійну правосвідо-
мість судді. 
 Філософію правосуддя можна визначити, 
як прикладний напрямок філософії права, 
об’єктом осмислення якого є явище правосуд-
дя, предметом – ідея правосуддя, поняття пра-
восуддя та його здійснення. Змістовно філосо-
фія правосуддя формується з різних елементів – 
залежно від критеріїв: за напрямками філософ-
сько-правової думки - онтологічна філософія 
правосуддя; антропологічна філософія право-
суддя; аксіологічна філософія правосуддя, фе-
номенологічна філософія правосуддя тощо. 
Структурно визначається за сферами діяльнос-
ті: філософсько-теоретична – судова філософія 
і практична (прикладна) – судова політика. 
Ключові категорії філософія правосуддя – су-
дова влада, судове праворозуміння, судова фі-
лософія, суддівська філософія, судове тлума-
чення, судовий процес, судова діяльність тощо.  
 Судова політика може розумітися в двох 
значеннях. У першому розумінні це судова дія-
льність у сфері політики як сфері реалізації 
влади загалом. У цьому зв’язку виникають пи-
тання співвідношення судової влади з іншими 
«гілками» влади та домінування однією чи кі-
лькох із них. Так, судовою політикою в цьому 
розумінні може вважатися реалізація за допо-
могою судової законодавчої влади, наприклад, 
коли судді замість законодавця вирішують пи-
тання, віднесені до повноважень останнього.  
 У другому розумінні, більш вузькому, су-
дова політика може бути визначена, як прикла-
дна філософія правосуддя, спрямована на за-
безпечення практичного здійснення правосуддя 
як сфери застосування, окресленого межами 
судової влади. В широкому розумінні – це по-
літика, пов’язана з судовою правозастосуваль-
ною діяльністю; у вузькому – (зазвичай) держа-
вна політика, складова правової політики в су-
довій сфері, спрямована на досягнення встано-
вленої мети та відповідних завдань. Метою дер-
жавної судової політики може визначатися за-

безпечення такого режиму здійснення судової 
влади, за якого правосуддя вважається реально 
здійсненим. Теоретичні засади судової політи-
ки – доробок філософії правосуддя, що має різ-
ні види та форми виявлення і яскраво виявля-
ється при проведенні судової реформи. 
 З-поміж питань судової політики – фор-
мулювання та забезпечення принципів судо-
чинства.  
 Філософсько-правове значення має і од-
ноособовість та колегіальність у здійсненні 
правосуддя. Колегіальність чи одноособовість 
розгляду й вирішення справ мають істотне про-
цесуальне значення для судового здійснення 
права. Колегіальність розгляду та вирішення 
справ зумовлена складністю, категорією спра-
ви, а також інстанцією суду, де вона розгляда-
ється. Що складнішим є питання справи або що 
суспільно значиміші в ній питання вирішують-
ся й що вищою є судова інстанція, тим більшою 
є обґрунтованість її колективного розгляду. 
Колегіальність не лише створює необхідні умо-
ви для всебічного, критичного і повного дослі-
дження матеріалів справи і справедливого її 
вирішення, підвищує авторитет органів право-
суддя і прийнятих ними рішень, вироків, ухвал 
і постанов. Колегіальний розгляд також умож-
ливлює вироблення та використання різних 
підходів до застосування матеріального права. 
Зазначене відображається в окремих думках 
(які збігаються чи не збігаються із думкою бі-
льшості). Колегіальні судові рішення ухвалю-
ються більшістю голосів суддів. Результат та-
кого рішення залежить від уявлень більшості 
про те, яким має бути рішення, що, наприклад, 
відповідає закону і є обґрунтованим. У питан-
нях права (суду права) істотним є й значення 
прихильності більшості суддів до певного пра-
ворозуміння, в результаті чого може виробля-
тися певне домінуюче праворозуміння. Таким 
чином, умовно кажучи, «справедливість» рі-
шення безпосередньо залежить від того, чи ух-
валить його більшість.  
 Процесуальне законодавство України пе-
редбачає можливість викладу суддею окремої 
думки. Водночас доцільно закріпити законода-
вчо можливість для судді долучати до рішення, 
окрім окремої думки, що сходиться з думкою 
більшості, й особливу думку, що не сходиться з 
обґрунтуванням (мотивуванням) рішення чи 
його резолютивною частиною. Це відповідати-
ме принципу індивідуальної відповідальності 
судді в колегіальному вирішенні справи. В 
зв’язку з цим «розголошення висловлюваних у 
нарадчій кімнаті міркувань», які зафіксовані в 
окремих чи особливих думках, недоцільно рег-
ламентувати як порушення таємниці нарадчої 
кімнати. 
 Доцільно законодавчо запровадити 
обов’язковість зазначення числа (кількості) су-
ддів (народних засідателів, присяжних), які 
склали більшість у прийнятті судового рішення 
колегіально (проголосували «за» чи «проти» 
рішення). Це підкреслить публічність судового 
розгляду, виявить і зафіксує суперечності щодо 
застосування матеріального права. 
 Філософсько-правове осмислення мате-
ріального, зокрема конституційного, права 
дозволяє констатувати формальні та змістові 
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ознаки правосуддя, визначені положеннями 
Конституції України, їх тлумаченням чи конк-
ретизацією. Конституційний зміст термінів 
«судочинство» та «правосуддя» дає можливість 
стверджувати: в України правосуддя, здійсню-
ване в формі судочинства, може провадитися 
винятково судами як державними органами.  

Правосуддя в Конституції України ви-
значається як спеціальний вид державної діяль-
ності, що здійснюється винятково судами Укра-
їни як державними органами. Оскільки зазна-
чену діяльність однаковою мірою (принаймні, 
термінологічно) можна назвати судочинством, 
то залишається питання про підстави називати 
зазначену діяльність судів правосуддям. Існу-
ють підстави для твердження про наявність фо-
рмальних і змістових ознак правосуддя, що ха-
рактеризують його сутність. Відзначається іс-
тотність для розуміння предмета філософії пра-
ва розрізнення понять право і закон. У цьому 
зв’язку з певною умовністю можна стверджу-
вати: правосуддя є не законосуддям. 
 З одного боку, з позицій поділу державної 
влади та її використання чітке встановлення і 
регламентація судової влади є обґрунтованим: 
за Конституцією «державна влада в Україні» в 
частині «її поділу на судову», реалізовується 
«винятково судами» як «органами судової вла-
ди», що «здійснюють свої повноваження у 
встановлених цією Конституцією межах і від-
повідно до законів України» (ч. 1 та ч. 2 ст. 6 
Конституції). З іншого боку, з філософсько-
правової точки зору, виникає питання про те, 
чи лише діяльність судів може відповідати 
(слідуючи тлумаченню КСУ) «вимогам справе-
дливості і забезпечує ефективне поновлення в 
правах». В Україні відповідні положення Кон-
ституції, їх текстуальне тлумачення не дають 
підстав називати таку діяльність «правосуд-
дям». Водночас більш коректно з позицій філо-
софії права та їх урахування в конституційному 
праві України стверджувати про «судочинство» 
як «форму здійснення правосуддя».  
 Обмеження здійснення правосуддя винят-
ково судами як державними органами поясню-
ється, з одного боку, намаганням держави об-
межити використання державної влади (зокре-
ма примусу), аби не допустити її зловживання. 
Недержавне й несудове ж здійснення того, що 
може називатися правосуддям, не знаходить 
визнання держави в Україні. Разом із тим, за-
лишається питанням, чи воно в частині змісто-
вих, а не формальних, зокрема суб’єктних ха-
рактеристик, припинить існування, не претен-
дуючи в конституціоналізмі на охоплення зміс-
ту поняття правосуддя. Ключовим у вирішенні 
поставленого питання є праворозуміння, що 
використовується при визначенні правосуддя, 
можливі колізії форми та змісту реалізації ідеї 
правосуддя. Адже якщо під правом розуміти не 
лише правові норми, встановлені державою, то 
постає питання про те, чи є держава винятко-
вим суб’єктом правозастосування в формі того, 
що називається правосуддям – діяльності, здій-
снюваної винятково судами.  
 Розкриттю цих та інших питань можуть 
бути присвячені подальші філософсько-правові 
дослідження. 
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ДОДАТКИ 
 

1. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ПРАВОСУДДЯ В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ 
 
Наступне наукове завдання дослідження – окреслити стан дослідженості проблеми, виклавши 

його в огляді. На нашому дослідницькому шляху ми не очікуємо надзвичайних відкриттів у пошуку 
сутності правосуддя (хоча й не виключаємо). Проте, відкриття й не є нашим завданням. Натомість, як 
відзначається, «науковий працівник не повинен задаватися метою зробити відкриття, його завдання – 
глибоке і всебічне дослідження в галузі своєї науки. Відкриття виникає тільки як побічний продукт 
цього дослідження» (І. І. Мечников). 

  
Вступні зауваги. Щоби виявити змістов-

ні ознаки правосуддя, актуальні проблеми пра-
восуддя, а також, водночас, з’ясувати ступінь 
наукової розробленості проблеми, звернімося 
до останніх досліджень, зокрема в межах укра-
їнського праводержавознавства (юридичної на-
уки) в межах різних спеціальностей за період із 
1990 року.  

Зосередимося саме на дослідженнях цьо-
го періоду, й передусім на дисертаційних до-
слідженнях, проведених в Україні, зокрема з 
огляду на наступні причини.  

По-перше, дисертація за характером є до-
слідницькою науковою роботою, підготовле-
ною для прилюдного захисту та одержання на-
укового ступеня (кандидата, доктора наук). 
Особливий порядок, вимоги до її підготовки 
зумовлюють цінність дисертації для подальших 
досліджень, зокрема в межах науки554.  

По-друге, як припускається (та відтак 
підтверджується), за двадцять років у період 
1990-2010 років у дисертаційних дослідженнях 
розкрито та переосмислено доробок юридичної 
науки попереднього, зокрема радянського, пе-
ріоду, а також іноземні джерел (йдеться, у на-
шому випадку, про дослідження правосуддя як 
об’єкту та предмету дослідження). 

По-третє, припускається (та відтак під-
тверджується), що зазначені дисертаційні до-

                                                           
554 Дисертація (лат. Dіssertatіo — дослідження, розвідка, 
доповідь) – наукова робота, підготовлена для прилюдного 
захисту та одержання наукового ступеня. Обов’язковими 
вимогами до дисертаційних праць є те, щоб вони відповідали 
актуальним завданням сучасного розвитку науки і практики, 
поглиблювали дослідження закономірностей природи і 
суспільства. Мурашин І. О. Дисертація // Юридична енцик-
лопедія. — К., 1999. — Т. 2. — С. 192. 
Детальніше вимоги до дисертацій регламентуються «Поряд-
ком присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 
звання старшого наукового співробітника» (2007, зі зміна-
ми). Так, дисертація на здобуття наукового ступеня є квалі-
фікаційною науковою працею, виконаною особисто здобува-
чем у вигляді спеціально підготовленого рукопису або опуб-
лікованої монографії. Підготовлена до захисту дисертація 
повинна містити висунуті здобувачем науково обґрунтовані 
теоретичні або експериментальні результати, наукові поло-
ження, а також характеризуватися єдністю змісту і свідчити 
про особистий внесок здобувача в науку(п. 11 Порядку). 
Кандидатська дисертація «повинна містити нові науково 
обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, 
які розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне 
значення для певної галузі науки» (ч. 2 П. 13 Порядку). 
Докторська дисертація «повинна містити наукові положення 
та науково обґрунтовані результати у певній галузі науки, 
що розв'язують важливу наукову або науково-прикладну 
проблему і щодо яких здобувач є суб'єктом авторського пра-
ва» (ч. 2 п. 12 Порядку).  
Основні наукові результати дисертації повинні відображати 
особистий внесок здобувача в їх досягнення та обов'язково 
бути опубліковані ним у формі наукових монографій, посіб-
ників (для дисертацій з педагогічних наук) чи статей у нау-
кових (зокрема електронних) фахових виданнях України або 
інших держав. Перелік наукових фахових видань України 
затверджує ВАК (п. 14 Порядку). Постанова Кабінету Мініст-
рів України від 07.03.2007 № 423 «Про затвердження По-
рядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 
звання старшого наукового співробітника». 

слідження проведено на засадах методологіч-
ного плюралізму (радше ніж монізму тощо)555 у 
руслі реалізації принципу свободи наукової 
творчості556. Це вможливлює використання 
здобутого дослідницького матеріалу як теоре-
тичної бази й нашого дослідження. 

По-четверте, зазначені дослідження, як 
правило, повинні відображати особистий вне-
сок дослідника в юридичну науку.  

По-п’яте, як відзначалося, перегляд за-
значених досліджень спрямований на виконан-
ня одного з поставлений завдань дослідження – 
з’ясувати ступінь наукової розробленості про-
блеми. 
 

                                                           
555 Як відзначає В. М. Литвин, «у нашому недалекому мину-
лому ритуально-протокольні посилання на марксистко-
ленінський метод діалектичного та історичного матеріалізму 
були найперше іспитом на лояльність, який мав скласти 
кожен вчений» (Литвин В. М. Методологічні проблеми дер-
жавно-правового розвитку України // Методологічні пробле-
ми правової науки. Матеріали міжнародної наукової конфе-
ренції. Харків, 13-14 грудня 2002 р. — Х., 2003. — С. 13–35. 
— С. 14. 
556 З-поміж основних завдань Закону України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність» (1992, зі змінами), зазначаєть-
ся визначення: економічних, соціальних та правових гаран-
тій наукової і науково-технічної діяльності, свободи наукової 
творчості. З-поміж принципів державного управління у сфері 
наукової і науково-технічної діяльності академій, зокрема 
Національної академії наук України, відзначається, що 
управління здійснюється згідно з законодавством України у 
межах, що не порушують їхньої самоврядності у вирішенні 
питань статутної діяльності і свободи наукової творчості (п. 4 
ст. 15). З-поміж основних принципів державного управління 
та регулювання у науковій і науково-технічній діяльності (ст. 
32) передбачено «визнання свободи творчої, наукової і нау-
ково-технічної діяльності», «принцип свободи поширення 
наукової та науково-технічної інформації»; «відкритості для 
міжнародного науково-технічного співробітництва, забезпе-
чення інтеграції української науки в світову в поєднанні із 
захистом інтересів національної безпеки». 
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1.1. ЗАГАЛЬНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
Наступним пропонується огляд дисерта-

ційних досліджень у частині «юридичної нау-
ки» згідно з переліком спеціальностей (за виня-
тком спеціальності «філософія права» щодо 
якого подано окремий огляд), за якими прово-
дяться захист дисертацій на здобуття наукових 
ступенів кандидата наук і доктора наук, прису-
дження наукових ступенів і присвоєння вчених 
звань557. 

У межах спеціальності «12.00.01 –теорія 
та історія держави і права; історія полі-
тичних і правових учень» таку загальнотеоре-
тичну проблематику питань правосуддя та су-
дочинства досліджено в дисертаціях, з-поміж 
інших, наступних авторів. 

Проблематика судової влади – одна з 
ключових у загальнотеоретичних досліджен-
нях.  

В. С. Смородинський (к. ю. н., 2001) у 
дисертації «Судова влада в Україні (загально-
теоретичні проблеми)», досліджуючи зазна-
чені проблеми, «пов’язані з владною природою 
судової системи, що виникають у процесі її 
становлення, функціонування та розвитку в 
умовах розбудови правової держави України», 
з-поміж іншого, визнає «правозахисну і право-
охоронну функції складовими єдиної функції 
судового захисту прав і свобод людини і гро-
мадянина, яка є головною, владоформуючою 
функцією судової влади»558. 

У межах теорії держави і права проблему 
судової влади досліджено у низці дисертацій-
них досліджень із питань конституційного су-
дочинства (юстиції) (І. Г. Алєксєєнок, П. В. Во-
лвенко, Г. О. Христова).  

                                                           
557 У частині «12 Юридичної науки» затверджено наступний 
перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисер-
тацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і докто-
ра наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вче-
них звань:  
12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політич-
них і правових вчень 
12.00.02 Конституційне право 
12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право 
12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне 
право 
12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення 
12.00.06 3емельне право; аграрне право; екологічне право; 
природоресурсне право 
12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право 
12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право 
12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова 
експертиза 
12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура 
12.00.11 Міжнародне право 
12.00.12 Філософія права 
12.00.13 Правові проблеми політичних інститутів і процесів 
Джерело: Наказ ВАК від 23.06.2005 № 377 «Про затвер-
дження Переліку спеціальностей, за якими проводяться за-
хист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата 
наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і при-
своєння вчених звань» (зі змінами) 
558 Смородинський В. С. Судова влада в Україні (загальноте-
оретичні проблеми): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.01 [Електронний ресурс] / Національна юридична 
академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2001. — 20 с. 
— Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01svssvu.zip 

Зокрема, обстоюється думка про виокре-
млення «контрольної влади», як окремої «гілки 
влади».  

Так, І. Г. Алєксєєнко (к. ю. н., 2001) в ро-
боті «Європейська модель конституційної 
юстиції: теоретико-правові проблеми ста-
новлення та розвитку», досліджуючи «інсти-
тут конституційної юстиції як правову катего-
рію», приходить до висновку, що цей інститут 
«європейської моделі, містить ознаки, властиві 
кожному із різновидів влад і в сучасній право-
вій державі може мати характер самостійної 
четвертої гілки влади — контрольної»; тоді як 
«особливістю судового конституційного конт-
ролю є поєднання двох відносно самостійних 
різновидів діяльності: контролю і правосуддя, 
причому, обидві вони у своїй єдності поро-
джують нову якість організаційно-правової фо-
рми здійснення державної влади»559. 

Л. Г. Матвєєва (к. ю. н., 2005) у дослі-
дженні «Юридична природа та місце офіцій-
них інтерпретаційних актів у правовій сис-
темі України»560, «визначаючи юридичну при-
роду та місце офіційних інтерпретаційних актів 
у правовій системі України», з-поміж іншого, 
стверджує, що «відмова від жорстко нормативі-
стського підходу до права та аналіз діяльності 
Конституційного Суду України та Верховного 
Суду України дозволили зробити висновок про 
те, що на сучасному етапі розвитку правової 
системи України судова практика фактично 
виступає як джерело національного права».  

«Автор розрізняє правотворчу і правоза-
стосовчу інтерпретацію права. Правотворче 
тлумачення є засобом і результатом судового 
контролю за законністю дій та нормативних 
актів органів виконавчої і законодавчої влади. 
У процесі розгляду конкретної юридичної 
справи вища судова інстанція проводить своє-
рідну наукову експертизу сумнівних з погляду 
на законність норм права, використовуючи при 
цьому весь арсенал спеціальних способів і при-
йомів пізнання змісту права та його інтерпре-
тації». Автор подає характеристику властивос-
тей правотворчих інтерпретаційних актів КСУ 
та ВСУ, пропонує авторське визначення право-
творчого інтерпретаційного акта. Акти інтер-
претації, ухвалені КСУ та ВСУ, слід розглядати 
як самостійне, хоча й вторинне, джерело права. 
Автор вважає, що правозастосовче тлумачення 
є обов’язковим етапом правозастосовчої діяль-
ності. Акти правозастосовчого тлумачення мо-
жуть виступати як самостійний правовий акт, і, 
навпаки, можуть бути вплетені до тканини акта 
застосування права, зазвичай, до його мотиву-
вальної частини». 

                                                           
559 Алєксєєнко І. Г. Європейська модель конституційної юс-
тиції: теоретико-правові проблеми становлення та розвитку: 
Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний 
ресурс] / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. 
Корецького. — К., 2001. — 16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01aigpsr.zip 
560 Матвєєва Л. Г. Юридична природа та місце офіційних 
інтерпретаційних актів у правовій системі України: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національний універси-
тет внутрішніх справ. — Х., 2005. — 20 с. — [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05mlgpsu.zip 
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Г. О. Христова в роботі (к. ю. н., 2004) 
«Юридична природа актів Конституційного 
Суду України» теж вважає, що «КСУ посідає 
особливе місце в системі судової влади Украї-
ни. Сутність діяльності органу конституційної 
юрисдикції України, його основне призначення 
складають конституційний контроль та інсти-
тут тлумачення Конституції та законів України, 
які реалізуються через конкретні повноваження 
КСУ».  

Досліджуючи «акти КСУ в системі юри-
дичних актів України» (як об’єкт) та їхні «юри-
дичні властивості» («нормативний або ненор-
мативний характер, юридична сила, сфера дії, 
форма актів) як елементу їх юридичної приро-
ди» через поєднання вихідних положень зага-
льної теорії тлумачення права та доктрини су-
дового прецеденту, дослідниця вважає, що 
«КСУ розглядає виключно питання права та не 
виступає правозастосовчим органом. Його акти 
не є актами правозастосування та не містять 
правоположень», вони не є «актами правотвор-
чості, у тому числі «негативної»; не належать 
до нормативно-правових актів; не входять до 
системи законодавства України (за винятком 
Регламенту КСУ, який є відомчим підзаконним 
нормативно-правовим актом)»561. 

Загальнотеоретичні дослідження судово-
го тлумачення права та судового прецеденту 
поглиблюються іншими дослідниками. Так, Б. 
В. Малишев (к. ю. н., 2002) у праці «Судовий 
прецедент у правовій системі Англії (теоре-
тико-правовий аспект)», згодом розвинуті в 
однойменній монографії 2008 року562, розгля-
даючи «англійський судовий прецедент як со-
ціальне явище» (об’єкт) та, зокрема, досліджу-
ючи, з-поміж іншого, «співвідношення і взає-
модію судового прецеденту та закону в сучас-
ному англійському праві», приходить висновку, 
що «при існуванні судового прецеденту судді 
одночасно застосовують, створюють та пізна-
ють право». Правознавець також стверджує, що 
«майбутнє розвитку правової системи окремої 
держави – за поєднанням закону та судового 
прецеденту, що призведе до ефективності дії 
всього механізму правового регулювання». 
Цьому, на його думку, сприяють і «світові тен-
денції у напрямку зближення основних право-
вих сімей, яке виражається у зростанні ролі су-
дів у правоутворенні у країнах романо-
германської правової сім‘ ї»563. 
                                                           
561 Христова Г. О. Юридична природа актів Конституційного 
Суду України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 
[Електронний ресурс] / Національна юридична академія 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2004. — 20 с. — Режим 
доступу: http://lawbook.org.ua/aref/1044570.shtml. На думку 
дослідниці, «рішення та висновки КСУ виступають допоміж-
ними джерелами права, оскільки спираються на первинні 
правила поведінки, однак мають нормативний характер», 
«акти КСУ щодо офіційного тлумачення Конституції та зако-
нів України є інтерпретаційними актами та належать до актів 
нормативного характеру». «Правові позиції є результатом 
системного тлумачення КСУ Конституції, законів та інших 
правових актів України, які у концентрованому вигляді ви-
ражають не тільки «букву», а й «дух» відповідних законода-
вчих положень, мають загальнообов’язковий, нормативний 
характер та містяться в усіх видах його актів, окрім внутрі-
шньо організаційних». 
562 Малишев Б. В. Судовий прецедент у правовій системі 
Англії. — К.: Праксіс, 2008. — 344 с. 
563 Малишев Б. В. Судовий прецедент у правовій системі 
Англії (теоретико-правовий аспект): Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / Київ. нац. ун-т 
ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 19 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02mbvtpa.zip  

П. В. Волвенко (к. ю. н., 2006) у роботі 
«Діяльність Конституційного Суду України 
щодо тлумачення Конституції України: те-
оретичний аспект», розглядаючи «діяльність 
КСУ щодо тлумачення Конституції та законів 
України» (об’єкт), досліджує «когнітивний та 
дискурсивний (мовно-комунікативний) аспекти 
тлумачення права, з позицій яких аналізується 
діяльність КСУ щодо тлумачення Конституції 
та законів України».  

Зокрема, автор, методологічно розгляда-
ючи правову систему як «мовну правову кому-
нікацію (правовий дискурс) демократичної 
правової держави, у структурі якої правоінтер-
претаційна діяльність виконує мовно-логічні 
(комунікативні) функції», вважає, що «виснов-
ки та рішення КСУ є публічною мовною фор-
мою юридичної аргументації, тобто є демон-
страцією «смислу» норми права, який реально 
застосовується для вирішення справи». При 
цьому дослідник обґрунтовує, що «базовим 
елементом застосування способів, прийомів 
тощо тлумачення Конституції виступає право-
вий та політичний контекст; результат тлума-
чення норм Конституції залежить від таких 
компонентів: а) політичних цілей та цінностей, 
б) правових теорій, в) концепцій тлумачення, у 
контексті яких застосовуються способи тлума-
чення». Крім того, обґрунтовується, що можли-
вість (та ефективність) реалізації права на су-
довий захист порушених прав і свобод 
пов’язана не лише з наявністю законодавчих 
норм, але й з певним (належним) стилем та 
традиціями юридичної практики, основним 
компонентом якої є «юридична мова та логіка» 
інтерпретаційної діяльності»564. 

Д. Ю. Хорошковська (к. ю. н., 2006) в до-
слідженні «Роль судової практики в системі 
джерел права України: теоретико-правове 
дослідження», розглядаючи «судову практику 
як соціально-правове явище» (об’єкт), дослі-
джує «роль та місце судової практики в системі 
джерел права, що включає в себе розкриття за-
гальнофілософських та теоретико-правових ос-
нов судової практики, обумовленості судової 
практики праворозумінням; форми прояву суд-
дівського розсуду в діяльності судів та специ-
фічні результати судової практики, а також 
роль і місце судової практики вищих судових 
інстанцій України та міжнародних судів». До-
слідниця, з-поміж іншого, відзначає, що «ви-
значення ролі судової практики в системі дже-
рел права залежить, насамперед, від типу пра-
ворозуміння, що притаманне тій чи іншій пра-
вовій системі, форми держави та політичного 
режиму, встановленого в ній; традиційного ста-
влення до суду в суспільстві у тій чи іншій пра-
вовій системі». При цьому автор підкреслює, 
що «традиційне уявлення, що виключними 
джерелами права в романо-германській право-
вій сім’ ї (зокрема в національній правовій сис-
темі) є нормативно-правовий акт та норматив-
ний договір (інколи правовий звичай), потребує 

                                                           
564 Волвенко П. В. Діяльність Конституційного Суду України 
щодо тлумачення Конституції України: теоретичний аспект: 
Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний 
ресурс] / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 24 с. — 
Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06vpvuta.zip 
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переосмислення», для чого «сьогодні існують 
вагомі та актуальні історичні й теоретичні пе-
редумови – відхід від юридичного позитивізму 
і повернення домінування природно-правових 
концепцій; розширене праворозуміння…»565. 

Т. І. Дудаш (к. ю. н., 2006) у дисертації 
«Праворозуміння: герменевтичне досліджен-
ня» подає «загальну характеристику праворо-
зуміння як герменевтико-мисленнєвого процесу 
і його результату, який об’єктивується у мові 
через правоназви, а також встановлення герме-
невтичного механізму впливу праворозуміння 
на офіційне судове тлумачення юридичних 
норм». За твердженням автора, «праворозумін-
ня – це герменевтико-мисленнєвий процес по-
будови та перевірки інтерпретаційної гіпотези 
стосовно можливості відображення поняттям 
права одного чи декількох явищ, а також ре-
зультат цього процесу». У правоназиванні ж у 
досліджених авторах мовах (більше 50 мов) 
простежуються, віддзеркалюються принаймні 
два основні типи (різновиди) праворозуміння, 
які згодом було названо, відповідно, «природ-
ним» і «позитивістським». Автор також дослі-
джує праворозуміння суддів КСУ, ФКС, ВС, 
ЄСПЛ, яке «конституюється – відкрито (текс-
туально) чи приховано (латентно) – у герменев-
тичному акті розуміння. Воно завжди входить у 
передрозуміння відповідного колективного ін-
терпретуючого суб’єкта. Загальне праворозу-
міння часто виступає визначальною детерміна-
нтою інтерпретаційної діяльності цих суб’єктів. 
А саме тоді, коли: 1) КСУ аргументує свою по-
зицію принципом верховенства права; 2) ВС 
обгрунтовує свою позицію через посередницт-
во таких методів-принципів як матеріальна та 
процесуальна справедливість, рівний захист з 
боку закону; 3) ФКС аргументує свою позицію 
через посилання на принцип справедливості. 
Праворозуміння ВС і ФКС майже ніколи не 
обмежується суто текстом закону, а зазвичай 
виходить за його формальні (буквальні) межі 

                                                           
565 Хорошковська Д. Ю. Роль судової практики в системі 
джерел права України: теоретико-правове дослідження: 
Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний 
ресурс] / Інститут законодавства Верховної Ради України. — 
К., 2006. — 20 с. — Режим доступу: 
http://lawbook.org.ua/aref/1065283.shtml. Д. Ю. Хорошков-
ська також підкреслює, що «правоположення як специфічні 
результати судової практики формуються внаслідок прояву 
суддівського розсуду. Суддівський розсуд проявляється в 
діяльності судів у різних формах: створення нової норми 
права; застосування аналогії права і аналогії закону; конк-
ретизація норми права як шляхом тлумачення, так і шляхом 
застосування альтернативної норми; застосування факульта-
тивної норми права». При цьому «скасування дії норматив-
но-правових актів за рішенням суду адміністративної юрис-
дикції є прецедентом тлумачення права судовим органом у 
найбільш яскраво вираженій формі. Суддівський розсуд про-
являється в формі конкретизації вищестоящої норми права в 
тих обставинах, які регламентуються спірною нижчестоя-
щою. Судове рішення стосовно скасування дії нижчестоящої 
норми права знімає протиріччя в діючому праві між конкрет-
ними нижчестоящими і загальними вищестоящими нормами в 
ієрархії права, що регулюють однакові суспільні відносини. 
Такі рішення суду є джерелом права, адже ними скасовують-
ся або визнаються недійсними рішення суб’єкта владних 
повноважень, що фактично дорівнює прийняттю нової пра-
вової норми». На думку ж дослідниці, «рішення Конституцій-
ного Суду в силу своєї специфічної правової природи і зна-
чущості, безумовно, входять у систему джерел права Украї-
ни. Їх зміст як джерел права складає: негативна правова 
норма (в рішеннях щодо визнання того чи іншого норматив-
но-правового акта неконституційним); обов’язкове тлума-
чення Конституції та законів України, що виступає в якості: 
або правової підстави незастосування положень правових 
норм, аналогічних за змістом до тих, які визнано неконсти-
туційними, або взірця розуміння конкретної правової норми, 
обов’язкового для всіх судів».  

(причому стосовно ФКС це прямо закріплено в 
одному з його рішень). Праворозуміння ФКС 
відповідає тому первинному праворозумінню, 
яке було покладено в основу першопочаткового 
німецькомовного правоназивання. Що ж до 
ЄСПЛ, то право у його розумінні – це всі ті 
явища, які забезпечують і виявляють (виража-
ють) збалансованість інтересів учасників суспі-
льного життя. Це свідчить про домінування у 
ЄСПЛ соціологічно-позитивістського різнови-
ду праворозуміння». «При прийнятті рішень 
кожним з означених органів його судді не зав-
жди виходять з однакового праворозуміння, 
чим насамперед і пояснюється наявність окре-
мих думок деяких із них стосовно ухвалених 
судових рішень»566. 

С. В. Шевчук (д. ю. н., 2008) у дослі-
дженні «Загальнотеоретичні проблеми нор-
мативності актів судової влади», розглядаю-
чи «міжнародно-правові та внутрішньонаціона-
льні юрисдикційні відносини, що складаються 
у результаті здійснення судами правосуддя», 
досліджуючи «загальні закономірності участі 
суддів у процесі формування права» (предмет), 
має на меті «визначення закономірностей ви-
никнення та збільшення нормативного впливу 
актів судової влади у процесі правотворення та 
правозастосування у світовій та українській 
практиці, а також посилення ролі суду при фо-
рмуванні права»567. Дослідник стверджує, що 
                                                           
566 Дудаш Т. І. Праворозуміння: герменевтичне дослідження: 
автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний 
ресурс] / Львівський національний університет ім. Івана 
Франка. — Л., 2008. — 16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08dtipgd.zip.  
На думку дослідниці, «офіційне тлумачення юридичних 
норм, здійснюване цими органами, підпорядковується так 
званій герменевтиці буття. Хоча у теорії тлумачення юриди-
чних норм нерідко декларується необхідність (чи принаймні 
можливість) встановлення змісту справжньої волі законодав-
ця на момент прийняття закону (а таке встановлення мало б 
підпорядковуватись, навпаки, так званій герменевтиці свідо-
мості), однак на практиці спроби реалізувати цей підхід ро-
билися хіба що у правотлумачній діяльності ВС (але й у цих 
випадках скоріше декларативно, аніж реально)». 
Офіційне тлумачення юридичних норм КСУ, ВС, ФКС та ЄСПЛ 
засновується зазвичай на такому різновиді онтичної сутності 
процесу розуміння як «проникнення у текст сам по собі», а її 
результатом насправді є смислотворення. Це забезпечується 
застосуванням таких інструментів правоінтерпретації, котрі 
допомагають аргументувати пристосування тлумачення пев-
ної юридичної норми до нових конкретно-історичних обста-
вин. А тому навіть декларування таких різновидів мети тлу-
мачення як встановлення «справжнього», «дійсного» смислу 
норми або ж встановлення «волі її автора», не перешкоджає 
свідомо чи несвідомо для інтерпретатора корекції смислу 
витлумачуваних норм для їх пристосування до нових умов 
розвитку суспільства. Отже, так зване еволюційне їх тлума-
чення стає можливим завдяки використанню герменевтичних 
закономірностей та механізмів. 
«Іманентною ознакою діяльності з офіційного судового тлу-
мачення юридичних норм є можливість переінтерпретації 
результату офіційного тлумачення під впливом зміни соціо-
культурного контексту. Така можливість, зокрема, підтвер-
джує спіралеподібність процесу розуміння (хоча вона прояв-
ляється не в однаковій мірі) у діяльності різних офіційних 
інтерпретаторів. Стосовно таких органів як ВС, ФКС, ЄСПЛ 
переінтерпретація норми у процесі розвитку суспільства 
офіційно визнається допустимою і реалізовується на практи-
ці. А ось можливість такої переінтрпретації з боку КСУ поки 
що здійснювалась під виглядом формального «уточнення» 
його попередніх рішень. Усе це й свідчить про відсутність 
єдино можливого «об’єктивного» смислу юридичної норми».  
567 Шевчук С. В. Загальнотеоретичні проблеми нормативності 
актів судової влади: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 
12.00.01 [Електронний ресурс] / Національна юридична 
академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 38 с. 
— Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08ssvasv.zip. На думку 
С. В. Шевчука, «нормативність актів органів конституційної 
юрисдикції визнається за умов конституційної демократії, яка 
заснована на легітимації права з позицій основних (фунда-
ментальних) прав та свобод відповідно до політико-правових 
ідей європейського лібералізму та ґрунтується на природно-
правових підходах щодо юридичної природи конституційних 
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для позначення «явища нормативності актів 
судової влади в юридичній літературі вжива-
ється також термін «судова правотворчість» та 
зазначає, що така нормативність «не заснову-
ється на нормах права як нормативності право-
вих актів та походить від актів судової влади як 
правозастовчих актів, що складають судову 
практику, усталену судову практику 
(jurisprudence constante), або в яких міститься 
судовий прецедент, правова позиція, правопо-
ложення; актам судової влади нормативного 
характеру належать притаманні певні спільні 
ознаки»568.  

Ще в одному загальнотеоретичному до-
слідженні «Правовий статус жертв правосу-
ддя та зловживання владою як особливий вид 
правового статусу людини» А. М. Смирнов (к. 
ю. н., 2004), розглядаючи «теоретичні пробле-
ми правового статусу людини» (як об’єкт до-
слідження), досліджує «загально-теоретичні 
закономірності існування, розвитку та функці-
онування інституту правового статусу жертв 
зловживання владою та правосуддям».  

Дослідник з-поміж іншого, приходить до 
висновку, що виникненням зазначений інститут 
«зобов’язаний науці кримінального права (ін-
ститут «загладжування шкоди»), але подаль-
ший природно-історичний розвиток публічно-
правових відносин між державою та жертвами 
розширив рамки цих відносин і вийшов за межі 
кримінального права». Автор пропонує визна-
чати правовий статус жертви правосуддя та 
зловживання владою «як комплекс системи 
спеціальних прав, свобод, гарантій, пільг, ком-
пенсацій та законних інтересів, встановлених 

                                                                                           
прав та свобод. Відповідно до вимог конституційної демокра-
тії та концепції правової держави судді здійснюють правосу-
ддя не тільки відповідно до формальних, попередньо вста-
новлених положень нормативно-правових актів, а й застосо-
вують ці акти у контексті правової системи, включаючи її 
фундаментальні принципи, які є своєрідними посередниками 
між цінностями правової системи та правовими нормами. 
Принципи слугують основою для належного застосування 
правових норм. Встановлення їх змісту досягається судовою 
владою у своїх актах у процесі здійснення правосуддя, що 
набувають нормативного значення. Принципи права можуть 
міститься у текстах конституції та інших правових актах; 
формулюватися судами у процесі здійснення судочинства у 
своїх актах; шляхом судової діяльності розкривається їх 
додатковий обсяг та зміст. Визнання за актами судової влади 
нормативного характеру, відсутність обмежень щодо здійс-
нення судової влади можуть призвести до узурпації влади 
законодавця, й тим самим порушити принцип поділу влади, 
втрутитися у сферу діяльності іншої гілки влади. Для запобі-
гання цьому існують концепції самообмеження суду, що ма-
ють практичне значення у сучасних демократичних країнах, 
до яких відносять доктрину «політичного питання», «поля 
розсуду держави», теорію «нейтральних принципів», кон-
ституційну доктрину «захищених прав» тощо. Конституцій-
ний Суд України також розуміє важливість самообмеження, 
для чого він став формулювати у своїх рішеннях концепцію 
«політичної доцільності»… 
568 З-поміж «спільних рис» актів судової влади нормативного 
характеру С. Шевчук зазначає такі: 1) приймаються у про-
цесі здійснення правосуддя, тобто є актами судової влади; 
2) нормативне значення має не акт судової влади загалом, а 
саме та його частина (як правило, мотивувальна), де міс-
титься судовий прецедент (правова позиція, правоположен-
ня тощо); 3) вони мають загальнообов’язковий характер, 
тобто їх дія поширюється не тільки на сторони у справі, але 
стосується й інших суб’єктів права; 4) їх нормативна сила 
походить із необхідності забезпечення інтересів правосуддя 
при вирішенні аналогічних справ та заснована на правових 
позиціях, які здебільшого формулюються у процесі застосу-
вання та тлумачення норм права у процесі розгляду конкре-
тної справи та містяться у мотивувальній частині судового 
рішення; 5) забезпечуються державою через діяльність дер-
жавної виконавчої служби; 6) їх нормативний зміст встанов-
люється на підставі аналізу в судовому засіданні юридичних 
фактів та життєвих обставин; 7) залежить від професійної 
правосвідомості суддів та рівня розвитку правової доктрини; 
8) в умовах романо-германської правової сім’ї мають додат-
ковий характер щодо основних джерел права. 

нормами цивільного, кримінального, криміна-
льно-процесуального, адміністративного права, 
а також права соціального забезпечення, для 
особи, яка зазнала протиправні переслідування 
з боку держави та її посадових осіб, та системи 
зобов’язань держави щодо відновлення пору-
шених нею прав та законних інтересів потерпі-
лого внаслідок таких переслідувань»569. 

Також окремі аспекти судової тематики 
розкрито низці інших досліджень. Зокрема в 
дослідженні «Юридична практика в правовій 
системі України» М. І. Кагадій (к. ю. н., 2005). 
Автор, маючи на меті «комплексний аналіз 
юридичної практики, як елемента правової сис-
теми України, її поняття, змісту та видів, уза-
гальнення її в діяльності судових та правоохо-
ронних органів», намагалася «узагальнити за 
функціональною спрямованістю юридичну 
практику судових і правоохоронних органів, а 
саме: а) КСУ та судів загальної юрисдикції; б) 
прокуратури України; в) органів внутрішніх 
справ; г) інших правоохоронних органів» і 
«встановити шляхи вдосконалення юридичної 
практики судових і правоохоронних органів та 
організацій». Одне із загальних висновків дисе-
ртаційного дослідження – юридична практика – 
це не тільки елемент правової системи, але й 
джерело вдосконалення функціональної діяль-
ності всіх суб’єктів права570. 

С. Є. Федик (к. ю. н., 2002) у роботі «Осо-
бливості тлумачення юридичних норм щодо 
прав людини (за матеріалами практики Єв-
ропейського суду з прав людини та Консти-
туційного Суду України)» здійснює загально-
теоретичний аналіз принципів та особливостей 
способів тлумачення міжнародних та націона-
льних актів щодо прав і свобод людини, вста-
новлює «зумовлені зазначеними принципами 
спільні та відмінні риси використання кожного 
з відомих способів тлумачення, а також специ-
фіку відповідної правотлумачної діяльності 
(тлумачення-з'ясування та тлумачення-
роз'яснення) на матеріалах практики Євросуду 
та КСУ щодо з'ясування ними змісту прав і 
свобод людини». На думку дослідника, «процес 
тлумачення юридичних норм щодо прав і сво-
бод людини, зокрема положень Конвенції та 
національного законодавства, підпорядкований 
системі взаємозалежних принципів, які «зада-
ють тон» цій діяльності. До останніх належать 
принципи: пропорційності, ефективності, за-
безпечення певної свободи національного роз-
суду, автономності тлумачення».  

Автор визначає особливості тлумачення 
за «обсягом», здійснюваного стосовно юридич-
них норм і прав людини та зазначає, що «засто-
сування Євросудом та КСУ тлумачення норм за 
«обсягом» спрямоване на пошук і забезпечення 
справедливого балансу між інтересами окремо-
го індивіда та суспільства, гарантуючи переду-
                                                           
569 Смирнов А. М. Правовий статус жертв правосуддя та зло-
вживання владою як особливий вид правового статусу лю-
дини: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електро-
нний ресурс] / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 
2004. — 19 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04sampsl.zip 
570 Кагадій М. І. Юридична практика в правовій системі Укра-
їни: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електро-
нний ресурс] / Київський національний ун-т внутрішніх 
справ. — К., 2005. — 16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05kmipsu.zip 
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сім максимально ефективний захист прав лю-
дини. Передбачене Конвенцією право людини 
необхідно тлумачити настільки широко, наскі-
льки це не покладатиме на держави-учасниці 
такі додаткові обов’язки, які не мались на увазі 
ними при її укладенні або ратифікації». «Аналі-
зуючи акти тлумачення-роз’яснення КСУ свід-
чить, що останній в окремих випадках виконує 
роль своєрідного правотворчого органу з нега-
тивною (скасувальною) функцією. Його інтер-
претаційні рішення класифікуються на імплі-
цитні (латентні, «приховані») та експліцитні 
(явні)». «Юридична природа рішень Євросуду 
та правове забезпечення їх виконання не є од-
нозначними і залежать від рівня імплементації 
Конвенції у національне законодавство держав 
– учасниць Ради Європи. Разом з тим, ці рішен-
ня є вагомим джерелом приведення національ-
ного законодавства держав-учасниць у відпові-
дність із європейськими стандартами захисту 
прав людини»571. 

Т. І. Пашук (к. ю. н., 2006) в однойменній 
роботі досліджує «Право людини на ефектив-
ний державний захист її прав та свобод»572 з 
метою «визначення засад та основних елемен-
тів загальнотеоретичної концепції юридичних 
засобів захисту прав людини, зокрема ефектив-
ності таких засобів та шляхів її встановлення».  

Як відзначає дослідник, «при розмежу-
ванні державно-юридичної охорони та держав-
но-юридичного захисту прав людини видається 
підставним виходити з того, що така охорона 
здійснюється без юрисдикційної діяльності 
компетентних органів, тобто без процедури ви-
рішення правового спору, і спрямована на по-
передження порушення прав людини. А ось 
державно-юридичний захист здійснюється вже 
в процесі юрисдикційної діяльності (тобто в 
порядку вирішення правового спору), результа-
том якої є застосування будь-якого різновиду 
державного примусу, в тому числі заходів від-
новлення, заходів юридичної відповідальності, 
заходів присікання (припинення), заходів попе-
редження».  

Власне правозахисна діяльність, окрім 
попередніх критеріїв, залежно від суб’єкта її 
здійснення автором класифікується так: 
1) наднаціональна; 2) національна: 
а) державно-юридична; б) »самостійна» (са-
мозахист). Залежно від сфери діяльності, в якій 
використовуються такі засоби захисту, їх кла-
сифікують на: а) засоби державно-юридичної 
правозахисної діяльності (зокрема, юрисдик-
ційної діяльності судів); б) засоби самостійної 

                                                           
571 Федик С. Є. Особливості тлумачення юридичних норм 
щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського 
суду з прав людини та Конституційного Суду України): Авто-
реф. дис. канд... юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] 
/ Київський національний університет ім. Т. Шевченка. — К., 
2002. — 20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02fseksu.zip  
572 Пашук Т. І. Право людини на ефективний державний 
захист її прав та свобод: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.01 [Електронний ресурс] / Львівський національний 
ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2006. — 16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06ptizps.zip. Див. також: 
Пашук Т.І. Право людини на ефективний державний захист її 
прав та свобод. Праці Львівської лабораторії прав людини і 
громадянина Науково-дослідного інституту державного буді-
вництва та місцевого самоврядування Академії правових 
наук України / Редкол.: П.М. Рабінович (голов. ред.) та ін. – 
Серія І. Дослідження та реферати. Випуск 15. – Львів: Край, 
2007. – 220 с. 

(недержавної) правозахисної діяльності (юри-
дично значущої захисної діяльності самого 
суб’єкта, права якого порушуються). 

При цьому ефективність юридичного за-
собу захисту права людини — це така його вла-
стивість, яка полягає у теоретичній спроможно-
сті та реальній здатності забезпечити досягнен-
ня його основної соціальної мети — захистити 
право людини.  

С. Д. Гусарєв (д. ю. н., 2007) «Юридична 
діяльність: методологічні та теоретичні 
аспекти» розглядає юридичну діяльність, «як 
складне соціальне явище», виявляючи три мо-
жливі рівні її пізнання – філософський, теоре-
тико-правовий та прикладний (або галузевий). 
Зокрема на філософському рівні автором сфор-
мовано філософську базу досліджень, обґрун-
товано засади домінуючої парадигми праворо-
зуміння. На теоретико-правовому – розроблено 
методологічну основу, сконструйовано модель 
та поняття юридичної діяльності, досліджено 
аспекти її взаємодії з іншими правовими яви-
щами. На галузевому рівні досліджено прикла-
дні завдання, що зумовлені проблемами право-
вого регулювання та походять із фактичної 
професійної спеціалізації діяльності юристів. 

Особливими властивостями, які дозволя-
ють автору виділити юридичну діяльність із 
загального кола правової діяльності є її профе-
сійність та юридизм. У співвідношенні за обся-
гом категорій «соціальна діяльність», «правова 
діяльність», «юридична діяльність» склалася 
певна ієрархія, де кожна наступна категорія 
охоплюється обсягом змісту попередньої. 

Як відзначає правознавець, «практична 
діяльність юристів, як основна форма здійснен-
ня юридичної діяльності, у вузькому її розу-
мінні за обсягом співпадає зі змістом поняття 
юридичної практики. Будучи невід'ємним та 
інтегруючим фактором суспільних відносин, 
окремою сферою застосування праці юристів, 
вона перебуває у взаємодії з такими сферами, 
як юридична наука та юридична освіта та разом 
із ними становить єдине ціле – поняття юриди-
чної діяльності. Разом із цим юридична прак-
тична діяльність характеризується рисами про-
фесійності, законності, формальності, процеду-
рності, обов'язковості прийнятих владних рі-
шень, а також чесності, порядності, справедли-
вості тощо, які закріплюються нормативно. Се-
ред інших ознак виокремлюються такі, що тео-
ретично сформульовані, зокрема,: системність, 
престижність, колективність праці, конфлікт-
ність, віднесеність до внутрішньої будови пра-
вової системи. 

Вчений вирізняє поняття принципи та 
функції юридичної діяльності. Під принципами 
юридичної практичної діяльності потрібно ро-
зуміти вихідні засади, основні положення, на 
яких ґрунтується порядок її організації та здій-
снення. Виокремлюються загальноправові, 
принципи системи та структури права, а також 
принципи юридичної практичної діяльності та 
її окремих видів. Незважаючи на існування 
принципів окремих видів практичної діяльності 
юристів, існують принципи незалежності, об-
ґрунтованості рішень, професійності у роботі, 
справедливості, гуманізму, демократизму тощо, 
які виконують роль об'єднуючого фактора для 
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всіх юридичних спеціальностей. Разом із тим 
тенденції євроінтеграції, демократизації украї-
нського суспільства зумовили визнання нових 
стандартів-принципів юридичної роботи, зоріє-
нтованих на ідеї верховенства права, пріорите-
ту прав та свобод людини тощо. 

Під функціями юридичної практичної ді-
яльності слід розуміти основні напрями її впли-
ву на інші явища правової дійсності, що нале-
жать до переліку її об'єктів. Основним джере-
лом визначення обсягу та змісту функцій прак-
тичної діяльності юристів є нормативно-
правовий акт. При цьому розширене тлумачен-
ня функцій не припускається. Основними дія-
ми, які становлять зміст функцій та відповіда-
ють завданням юридичної практичної діяльнос-
ті є аналіз фактичних обставин справи, вибір та 
аналіз правових норм, вирішення юридичної 
справи, що складається з тлумачення правових 
текстів, консультування з правових питань, 
представництва інтересів тощо.573 

М. Б. Рісний (к. ю. н., 2006) у дослідженні 
«Правозастосувальний розсуд (загальнотео-
ретичні аспекти)»574 з метою «комплексного 
загальнотеоретичного аналізу проблем, які ви-
никають у процесі реалізації правозастосуваль-
ного розсуду державними органами», обирає 
об’єктом «правозастосувальну діяльність наці-
ональних державних органів, у процесі якої 
останні реалізують належний їм розсуд» 
(об’єкт обмежено такою правозастосуваль-
ною практикою, яка має місце лише у правових 
системах романо-германського (європейсько-
континентального) типу

575; предмет дослі-
дження визначаються «закономірності правоза-
стосувальної діяльності національних держав-
них органів, складовим елементом якої є реалі-
зація належного їм розсуду»576. 

Дослідник розглядає проблему правоза-
стосувального розсуду в аспекті загальної тео-
рії права та держави, значну увагу приділяючи 
визначенню сутності загального поняття право-
застосувального розсуду, сфери його існування, 
обсягу та класифікації за різними критеріями. 
Детально розглянуто питання реалізації право-
застосувального розсуду. З-поміж інших дослі-
дник робить низку висновків577.  

Так, під правозастосувальним розсудом 
автор пропонує розуміти «передбачене юриди-
чними нормами повноваження правозастосува-
                                                           
573 Гусарєв С. Д. Юридична діяльність: методологічні та тео-
ретичні аспекти: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 
[Електронний ресурс] / С. Д. Гусарєв; НАН України. Інститут 
держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2007. — 35 с. — 
Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07gsdmta.zip  
574 Рісний М. Б. Правозастосувальний розсуд (загальнотеоре-
тичні аспекти): Дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Львівсь-
кий національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2006. — 189 
арк. — Бібліогр.: арк. 175-189; Правозастосувальний розсуд 
(загальнотеоретичні аспекти): Автореф. дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / Львів. нац. ун-т ім. І. 
Франка. — Л., 2006. — 16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06rmbzta.zip 
575 На думку дослінидника, «у правових системах прецеден-
тного, англо-саксонського типу правозастосувальні рішення 
деяких судових органів набувають безпосереднього право-
творчого характеру і тому там проблема правозастосуваль-
ного розсуду має розв’язуватися дещо інакше (і це потребує 
окремого дослідження)». Рісний М. Б. Правозастосувальний 
розсуд (загальнотеоретичні аспекти): Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / Львів. нац. ун-
т ім. І. Франка. — Л., 2006. — С. 6. 
576 Там само. — С. 4. 
577 Там само. — С. 11–13. 

льного суб’єкта обирати один з декількох до-
зволених ними варіантів рішення щодо встано-
влення застосованої норми, з’ясування (тлума-
чення) її змісту, або визначення міри конкрети-
зації суб’єктивних юридичних прав і 
обов’язків, яке реалізується у визначеній про-
цесуальній формі, з огляду на зміст цієї норми 
та конкретні обставини справи й інші юридич-
но значимі факти з метою забезпечення закон-
ності, справедливості, доцільності та ефектив-
ності державно-правового регулювання». До 
ознак розсуду при правозастосуванні пропону-
ється відносити наступні: правовий характер; 
варіативність; лімітованість; належність його 
певному виду правозастосувальних суб’єктів; 
процесуальна форма його реалізації; визначе-
ність сфери його існування; обґрунтованість 
здійсненого вибору; спрямованість розсуду на 
забезпечення законності, справедливості, доці-
льності та ефективності правового регулюван-
ня.  

Обсяг правозастосувального розсуду ви-
значається як «кількість альтернативних варіа-
нтів, з-поміж яких правозастосувальний суб’єкт 
уповноважений здійснювати вибір свого рі-
шення». Уявляється, що саме залежно від обся-
гу розсуду, який делегується, можна здійсню-
вати порівняльну класифікацію юридичних 
норм, зважаючи на те, що норма, яка передба-
чає обсяг розсуду кількісно менший від обсягу 
розсуду, встановленого іншою нормою, закріп-
лює вужчий розсуд аніж остання.  

Реалізацією правозастосувального розсу-
ду дослідник пропонує вважати «процес вибору 
одного з декількох дозволених юридичними 
нормами варіантів рішення щодо встановлення 
норми, котра застосовуватиметься, чи 
з’ясування (тлумачення) її змісту, або визна-
чення міри конкретизації суб’єктивних юриди-
чних прав і обов’язків».  

Підставами розсуду визначаються 
«об’єктивно існуючі елементи правової систе-
ми, які безпосередньо зумовлюють можливість 
вибору одного з юридично дозволених варіан-
тів правозастосувального рішення. Такими під-
ставами виступають: а) відносна визначеність 
змісту застосовуваної юридичної норми, б) 
прогалини у законодавстві та в) колізії норма-
тивно-правових приписів».  

Також визначаються детермінанти роз-
суду «як юридичні й неюридичні явища соціа-
льної дійсності, які тією чи іншою мірою впли-
вають на процес реалізації правозастосувально-
го розсуду». До них відносять: зміст юридич-
них норм, обставини конкретної справи, свідо-
мість правозастосувального суб’єкта й інші со-
ціальні фактори, якими характеризується ситу-
ація правозастосування. Зовнішньою формою 
вияву результату впливу таких детермінант на 
правозастосувальне рішення є його мотивація 
(обґрунтування), в якій компетентний суб’єкт 
зобов’язаний викласти свої аргументи стосовно 
причин, котрі спонукали його до прийняття са-
ме такого, а не інакшого, рішення578.  

                                                           
578 Як відзначає автор, детермінанти розсуду, які закріплені 
законодавством, є формально обов’язковими для правоза-
стосувального суб’єкта і визначають обсяг розсуду, можна 
вважати межами останнього. Іншими словами, межі розсуду 
є, зазвичай, чіткими, жорстко встановленими рамками вибо-
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На думку дослідника, створення Євро-
пейського суду з прав людини та надання йому 
повноважень із вирішення усіх питань щодо 
застосування і тлумачення норм Конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод 
створює для цього органу методологічну про-
блему оцінки ним реалізації державами-
членами належного їм розсуду, зокрема право-
застосувального, у сфері обмеження прав лю-
дини та основоположних свобод. Існування цієї 
проблеми пояснюється політичною, економіч-
ною та культурною різноманітністю держав-
членів Ради Європи, необхідністю для них по-
стійно балансувати (з огляду на високий рівень 
оціночності конвенційних норм) між належним 
застосуванням Конвенції, з одного боку, і не-
допущенням їх надмірного втручання у права 
та свободи людини, з іншого. 

П. В. Куфтирєв (к. ю. н., 2009) у дослі-
дженні «Суддівський розсуд у теорії права» з 
метою «виявлення основних ознак і характери-
стик та формулювання інтегрованого загально-
теоретичного визначення суддівського розсуду, 
а також розроблення на цій основі рекоменда-
цій, які можуть мати значення для правозасто-
совчої діяльності суддів у процесі застосування 
розсуду», обирає об'єктом дослідження «суд-
дівський розсуд як складне, багатоаспектне 
явище, що являє собою непересічний юридич-
ний феномен для усвідомлення ролі та значен-
ня судової системи у соціальних відносинах», 
предметом –»наукові концепції, позиції, докт-
рини суддівського розсуду, історичний та емпі-
ричний матеріал, норми вітчизняного та зару-
біжного законодавства, які визначають повно-
важення суду на здійснення розсуду»579. 

Зокрема, у дослідженні, з-поміж іншого, 
запропоновано низку висновків580. Зокрема, 
«положення, згідно з яким практика українсь-
кого нормотворення ототожнює поняття суду і 
судді у процесуальних правовідносинах судо-
чинства і диференціює їх у правовідносинах 
судоустрою, а тому, з точки зору дискреції у 
процесуальних правовідносинах, поняття «суд-
дівський» та «судовий» розсуд є тотожними 
юридичними категоріями»; установлено, що 
«суддівський (судовий) розсуд (дискреція) – це 
вихідний принцип здійснення правосуддя, що 
полягає у гарантуванні суб’єктові правозасто-
сування (судді) правомочностей щодо обрання 
найбільш оптимального варіанту вирішення 

                                                                                           
ру, вийти за які правозастосувальний суб’єкт не має права, 
аби не порушувати законодавство.  
Детермінанти розсуду, які передбачені юридичними норма-
ми, є формально обов’язковими і підлягають врахуванню 
суб’єктом правозастосування при здійсненні ним вибору 
оптимального рішення у рамках обсягу розсуду, слід вважа-
ти його критеріями. Таким чином, критерії розсуду «спону-
кають» правозастосувального суб’єкта до ухвалення певного 
з тих варіантів рішення, які можливі у визначених межах 
розсуду. 
Детермінанти розсуду, котрі хоча й не закріплені в юридич-
них нормах, однак фактично впливають на процес ухвален-
ня «розсудового» рішення, варто визначити як загальносо-
ціальні фактори розсуду. Їх належне, хоча формально і не 
обов’язкове врахування є, зазвичай, однією з передумов 
нескасування ухваленого ним рішення вищими інстанціями 
(Там само. — С. 12–13). 
579 Куфтирєв П. В. Суддівський розсуд у теорії права: авто-
реф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] 
/ П. В. Куфтирєв; Інститут законодавства Верховної Ради 
України. — К., 2009. — С. 4–5. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09kpvrtp.zip 
580 Там само. — С. 6–7.  

правового питання, відповідно до нормативно 
визначених меж, вихідних засад та цілей права, 
конкретних обставин справи». Автором також 
надано дефініцію поняттю «меж суддівського 
розсуду» як «визначених системою права рам-
кових умов правомірності обрання найбільш 
оптимального варіанту вирішення правового 
питання, відповідно до нормативно визначених 
принципів, засад і цілей права та конкретних 
обставин справи». Також запропоновано «нау-
кову «класифікацію видів суддівського розсуду 
за типами судження судді на: атрибутивний, 
релятивний та екзистенційний розсуд, що до-
зволяє пов'язати логіко-психологічні аспекти 
суддівського розсуду із правовою складовою 
даної категорії і більш глибоко зрозуміти архі-
тектоніку феномену судової дискреції»; підхід, 
«згідно якого функціонально-правової точки 
зору суддівський розсуд у системі правовідно-
син виступає загально-правовим принципом, 
який є гарантією незалежності суду та 
об’єктивності суддівських рішень». 

Крім того, в дослідженні дістала подаль-
шого розвитку низка положень. Зокрема, об-
ґрунтовується поняття «правосудний розсуд». 
На думку автора, праксеологічний підхід ви-
значення дискреції через діяльність суду (судді) 
більш точно відображає зміст та правову при-
роду суддівського розсуду, аніж «суб'єктивно-
правове» розуміння дискреції; при цьому дово-
диться, що суддівський розсуд набуває ознак 
конкретно-правового явища на відміну від ін-
ших форм розсуду саме при здійсненні право-
суддя як специфічної форми застосування пра-
ва спеціальним суб’єктом – судом, а тому може 
мати право на існування категорія «правосуд-
ний розсуд». Також стверджується положення 
про те, що «компетенція суду на реалізацію 
розсуду є однією з визначальних умов форму-
вання громадянського суспільства та самодо-
статньої суддівської влади, яка б відповідала 
демократичному принципу верховенства пра-
ва». 

Дослідником також пропонується науко-
ве уявлення про суддівський розсуд в історії 
правничої думки, яке пройшло стадію від без-
межного наднормативного розширення і фак-
тичної підміни ним процедури правосуддя (у 
khadi-розсуді найдавніших часів) до повного 
заперечення свободи суддівського розсуду вна-
слідок ототожнення його із суддівським свавіл-
лям і, зрештою – діалектичне розуміння дис-
креції, як парної категорії із поняттям законно-
сті, що перебуває у стані «єдності-
протилежності» з останньою». 

Підсумовуючи огляд теоретико-
правових дисертаційних досліджень питань 
правосуддя та судочинства, проведених у нові-
тній Україні, можна зробити такі висновки. 

1. Проблематика правосуддя досліджу-
валася в контексті питань та проблематики су-
дової влади, тлумачення, конституційного пра-
восуддя (юстиції), юридичної діяльності, захис-
ту прав людини, судової та правозахисної юри-
дичної діяльності чи юридичної практики, суд-
дівського розсуду.  

Термін «правосуддя» зрідка зустрічається 
у темах дисертаційних загальнотеоретичних 
досліджень. Проте відсутність терміна «право-
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суддя» в темах досліджень чи назвах публіка-
цій автоматично не означає відсутності дослі-
джень того явища, яке позначається нині як 
правосуддя та її проблематики. Зокрема, остан-
ні досліджувалися в загальнотеоретичних робо-
тах із таких тем (об’єктів дослідження), як су-
дова влада, статус суддів, суддівський розсуд 
тощо. 

 
У межах історії держави і права, істо-

рії політичних і правових учень відзначимо 
наступні дослідження авторів.  

«Еволюція судової системи і судочинс-
тва на українських землях Великого князівс-
тва Литовського» досліджена в роботі С. Г. 
Ковальової (к. ю. н., 2004). Дослідниця ствер-
джує, що «судова система Великого князівства 
Литовського в основі своїй мала давньоруське 
походження. Проголошений владою принцип 
збереження старовини сприяв збереженню на-
ціонального характеру судової системи, однак 
водночас зумовлював її певну архаїчність». Ав-
тор підкреслює, що «як у ранньофеодальній, 
так і в станово-представницькій монархії суд 
знаходився в руках державної адміністрації. 
Литовсько-Руська держава не була винятком, 
отже, в ній діяли суд великого князя і суди його 
намісників. Однак державна влада, змушена 
зосередитися на військових справах і 
пов’язаних з ними фінансових, прагнула звіль-
нитися від другорядних справ, якими в той пе-
ріод вважалося судочинство. Отже, протягом 
XV ст. влада практикувала делегування права 
суду як окремим особам, так і цілим верствам. 
Так виникають третейські, доменіальні суди, 
суди для інородців. З тих же причин влада 
сприяє розвиткові вже існуючих церковних су-
дів, судів у містах на магдебурзькому праві, 
копних судів. Формується окрема система не-
державних судів».  

Автор обстоює думку про те, що «свій 
внесок у формування судової влади зробили і 
недержавні суди: на відміну від державних, змі-
ни в них відбувалися «знизу», що сприяло вко-
ріненню в суспільстві поваги до права».  

При цьому «вказана категорія судів фун-
кціонувала незалежно від державної влади. Од-
нак через відсутність судової влади як окремої 
владної гілки на українських землях до прове-
дення судової реформи 1564-1566 рр. державні 
і недержавні суди не були чітко розмежовані: в 
обох категоріях судів судили непрофесіонали, 
які отримали право суду від держави; не існу-
вало постійно діючих судових установ, а пра-
восуддя відправлялося лише у разі потреби; і 
державні, і недержавні суди мали керуватися 
діючим правом; існувала можливість переносу 
розгляду справи з недержавного в державний 
суд на будь-якій стадії процесу. Але поруч з 
цими спільними рисами існували принципові 
відмінності, які дозволяють констатувати факт 
розподілу судів на державні і недержавні в до-
реформений період: в державних судах право-
суддя відправляли не приватні, а державні по-
садові особи, які несли певну відповідальність 
за свою діяльність перед державною владою; 
підсудність державним судам визначалася за 
територіальним принципом, тоді як у недержа-

вних судах – за становим або територіально-
становим».581  

«Судова система української держави 
(Гетьманщини) 1648-1657 рр.», тобто періоду 
правління Б. Хмельницького, досліджена в ро-
боті О. І. Биркович (к. ю. н., 2004). Як відзначає 
дослідник, «період української історії з 1648 по 
1657 рік знаменується створенням української 
державності з усіма характерними для неї дер-
жавно-правовими інституціями», зокрема й 
«власної судової системи та судочинства». При 
цьому, «в цей період розвиток процесуальних 
форм здійснення правосуддя в українській дер-
жаві знаходився як для того часу на досить ви-
сокому рівні». Автор аргументує, що судовий 
процес Гетьманщини був заснований на демок-
ратичних засадах змагальності, диспозитивнос-
ті, виборності суддів, гласного й відкритого 
судового розгляду, колегіального вирішення 
справ та доступності судових засобів; в судо-
вому процесі завжди брали участь дві сторони: 
обвинувачення і захист. Судочинство в Гетьма-
нщині здійснювалось за принципами, які є важ-
ливими й у сучасному процесі. 

Дослідник теж відзначає «високий авто-
ритет суду та значний рівень правової свідомо-
сті українського народу в часи Гетьманщини. 
За допомогою до суду зверталися навіть для 
вирішення незначних кримінальних справ (про 
словесну образу, наклеп тощо). Принцип від-
шкодування матеріальних та моральних збитків 
був домінуючим у правосудді всього періоду 
Гетьманщини. Судові засідання завжди були 
багатолюдними, а за порушення порядку в суді 
передбачалися жорсткі санкції». 

Автор вказує, що «в період визвольної 
війни українського народу значних змін зазнав 
і процес судочинства. Були змінені не лише 
форми судового процесу, але й сам соціальний 
зміст права, що було пов’язано з широким за-
провадженням в судочинстві Гетьманщини се-
редини XVII століття норм звичаєвого права. 
Як показав аналіз опрацьованих матеріалів, 
найбільш активно норми звичаєвого права за-
проваджувалися стосовно розгляду справ, 
пов’язаних із земельною власністю, становою 
незалежністю, козацьким і місцевим самовря-
дуванням тощо». 

Дослідник, характеризуючи судовий 
процес середини XVII століття виділяє в ньому 
цілий низку як позитивних, так і негативних 
рис. До числа позитивних він відносить: глас-
ність і демократизм процесу судочинства; спо-
відування ідеї рівності всіх перед законом; ви-
значення основних критеріїв правосуддя, які 
базувалися на ідеї гуманізму та християнської 
моралі; централізованість і структурованість 
судової системи, яка дозволяла оперативно ви-
рішувати питання, пов’язані з розглядом справ 
про правопорушення. До негативних рис дослі-
дник зараховує відсутність кодифікованих за-
конодавчих актів, низький рівень правової осві-
ти суддів та учасників судового процесу, зали-

                                                           
581 Ковальова С. Г. Еволюція судової системи і судочинства 
на українських землях Великого князівства Литовського: 
Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний 
ресурс] / Одеська національна юридична академія. — О., 
2004. — 20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04ksgvkl.zip 
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шки феодально-кріпосницьких відносин, які 
проявлялися перш за все у збереженні судочин-
ства доменіальних та церковних судів; інститут 
колективної відповідальності за вчинки своїх 
близьких, коли відповідальність могла бути 
покладена на безневинних осіб582. 

О. О. Патяка (к. ю. н., 2005) дослідив 
«Гродський суд у системі владних структур 
Київського, Брацлавського та Волинського 
воєводств (XVI–XVII ст.))», встановив взаємо-
зв’язки гродських судів з земським, підкомор-
ським, а також копним і доменіальним судами. 
Авто прийшов до висновку: «проаналізований 
актовий матеріал дає підстави стверджувати 
про досить високий рівень правової культури 
українців, які прекрасно знали норми діючого 
законодавства і активно його використовували, 
відстоюючи у суді власні інтереси (особливо 
прокуратори чи умоцовані). Разом з нормами 
Статутів 1566 і 1588 рр. широко використову-
валися норми звичаєвого права. При цьому не-
ма жодних підстав стверджувати про те, що 
«право посполите» мало якісь переваги, скорі-
ше навпаки: воно повністю визнавало автори-
тет давніх звичаєвих норм у багатьох юридич-
них питаннях. 

 Автор також зазначає, що «у функціо-
нуванні гродського суду було багато позитив-
них моментів: складна, чітко унормована стру-
ктура судового процесу, який включав в себе 
інститути заступництва і адвокатури, розвине-
ну доказову систему, тісна співпраця як з ін-
шими повітовими судами, так і з копним, лав-
ничим і доменіальним судом. Водночас були й 
недоліки, основними серед яких були слабкість 
виконавчої судової влади і живучість у суспіль-
стві давніх звичаєвих норм (право шляхетської 
помсти, незаперечна воля сильного магната чи 
князя). Через це, не зважаючи на існуючу зако-
нодавчу базу, в реальному житті рішення грод-
ського суду часто залишалися не виконаними. 
Однією з причин цього було те, що в умовах 
значної мілітаризації тодішнього суспільства, 
кількості сил для примусового характеру вико-
нання своїх рішень у гродського суду явно бра-
кувало583.  

 С. М. Білостоцький (к. ю. н., 2009) ґрун-
товно досліджував «Кримінальне судочинство 
міста Львова XVI-XVIII ст. (за матеріалами 
війтівсько-лавничого суду міста Львова)», як 
носія судової влади територіальної громади та 
його місця в загальнодержавній судовій систе-
мі; принципів тогочасного кримінального судо-
чинства; впливу судової влади на розвиток пра-
восвідомості та стан правової культури тогоча-
сного суспільства.  

Зокрема, досліджуючи як предмет «зако-
нодавство Речі Посполитої, збірники магдебур-
зького права, які застосовувалися в практиці 
війтівсько-лавничого суду Львова, судові спра-
                                                           
582 Биркович О. І. Судова система української держави (Ге-
тьманщини) 1648-1657рр.: Автореф. дис... канд. юрид. на-
ук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / Національна академія 
внутрішніх справ України. — К., 2004. — 19 с. — Режим до-
ступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04boidgr.zip 
583 Патяка О. О. Гродський суд у системі владних структур 
Київського, Брацлавського та Волинського воєводств (друга 
половина XVI – перша половина XVII ст.): Автореф. дис... 
канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / Інститут 
історії України НАН України. — К., 2005. — 22 с. — Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05pooppp.zip 

ви», дослідник, з-поміж іншого, відзначив, що 
«суттєвою рисою тогочасного суспільства була 
відсутність особистої свободи людей. Вони бу-
ли «приречені» дотримуватись правил, визна-
чених для них соціальним порядком. По суті, 
особистість ототожнювалась із призначенням 
людини в спільноті. Разом з тим, у межах своєї 
соціальної групи, вони були достатньо вільні 
щодо самовираження в праці та духовній сфері. 
Судова влада була покликана виявляти хиби 
людської поведінки, виправляти їх та не допус-
кати повторення подібних вчинків в майбут-
ньому, для спасіння людської душі та людства 
загалом». 

Автор відзначає, що «в основу розуміння 
злочину в XVI-XVIII ст. у Львові було покла-
дено теологічну концепцію права. Основними 
ознаками злочину були: протиправність, небез-
пека для спільноти (громади), заподіяння шко-
ди чи можливість її заподіяння, караність». При 
цьому «кримінальне право XVI-XVIII ст. ви-
значало мінімальний набір соціальних правил, 
яким люди в суспільстві мали коритись. Їх по-
рушення кваліфікувалося як злочин. Його нас-
лідком було посягання на права і свободи поте-
рпілого, добробут, благополуччя людської спі-
льноти та нехтування Божими приписами». 

Як зазначає дослідник, «Львів XVI-XVIII 
ст. – місто у якому кримінальне судочинство 
будувалося на усталених в Європі нормах пра-
ва, що характеризувалися жорстокістю та част-
ково контраверсійністю. На відміну від міст 
Речі Посполитої та Європи, практика застосу-
вання цих норм війтівсько-лавничим судом 
Львова характеризувалася більшою гуманністю 
та розважливістю. Підтвердженням зазначено-
му є відсутність «чорної книги злочинців», ви-
років у справах, так званого, «удаваного зла» 
(чаклунство, знахарство, єретицтво). Львів та 
його система права становили невід’ємну скла-
дову європейської правової системи та культу-
ри»584. 

М. В. Никифорак (д. ю. н., 2004) вивчав 
«Державний лад і право на Буковині в 1774-
1918 рр.», «двадцять п’ятого «клаптику» Авст-
рії», що був «восьмою у Ціслейтанії за терито-
рією і чисельністю населення, дев’ятою – за 
густотою населення, але найпослушнішою в 
політико-адміністративному плані…». Автор 
зазначає, що «на Буковині була створена роз-
винута система судових, правоохоронних та 
правозахисних органів; станові суди були замі-
нені загальними, судова влада відокремилася 
від адміністрації, утвердився суд присяжних; у 
тісному зв’язку із судами розвивалися адвока-
тура і нотаріат, судова та фінансова прокурату-
ри; важливу роль в охороні правопорядку віді-
гравали поліція і жандармерія, процес форму-
вання яких пройшов ряд послідовних етапів, 
що визначалися особливостями загальноавст-
рійського підходу до завдань та організації цих 
державних інститутів; основною метою всіх 
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правоохоронних органів було забезпечення ві-
рнопідданості населення краю Габсбургам». 

«Після виходу конституційних законів 
від 21 грудня 1867 р. про судову владу та про 
організацію імперського суду, правосуддя було 
відокремлене від адміністрації у всіх інстанці-
ях. Судові органи проголошувалися незалеж-
ними і самостійними у здійсненні своєї судової 
влади. Правда, при визначенні поняття «судова 
влада» австрійське державне право було далеке 
від втілення ідеї Монтеск’є про поділ влад. Во-
но виходило з того, що цісар був носієм всієї 
державної влади, а отже і судової, яка розгля-
далася як особлива функція державної влади, 
спрямована на забезпечення правового поряд-
ку. Вже ст. 1 Закону про судову владу прого-
лошувала, що все правосуддя в державі здійс-
нюється в ім’я цісаря».585  

«Судова система та судочинство в Га-
личині у складі Австро-Угорщини (1867-1918 
рр.)» досліджена в дисертації  Кондратюк О. В. 
(к. ю. н., 2006). Дослідник, з-поміж іншого, ви-
явив, що «особливістю австро-угорської судо-
вої системи, що діяла, зокрема, у Галичині, був 
поділ судів на загальні та спеціальні, в основі 
якого їх деконцентрація. Це сприяло ефектив-
нішому функціонуванню судової системи, під-
вищення якості розгляду цивільних, криміна-
льних та інших справ». 

Автор проводить аналіз правового стату-
су суддів, що засвідчує: хоча австрійська Кон-
ституція 1867 року проголосила принцип суд-
дівської незалежності, однак навіть у цьому 
правовому полі такий принцип мав деякі полі-
тичні й ідеологічні межі. Добираючи суддів, 
австрійська влада зважала передусім не стільки 
на їхній професіоналізм, скільки на політичну 
благонадійність, національність. Існували й ін-
ші обмеження щодо добору складу суддів (зок-
рема суддею не могла бути жінка)». Крім того, 
автор аналізував «тенденцію обмежити незале-
жність суддів за допомогою законодавства, ре-
акційність якого виявилась у формуванні суд-
дівського корпусу, у призначенні та переведен-
ні суддів, а також у так званих «чистках» суд-
дівських кадрів». 

Автором встановлено характерну ознаку 
функціонування австро-угорської судової сис-
теми і судочинства в Галичині – «фактична 
правова нерівність, незахищеність українців та 
інших національних меншин у галузях судо-
чинства в Австро-Угорській імперії. Великоде-
ржавна політика австро-угорської влади, спря-
мована на ствердження панування «титульної» 
нації та на поступову денаціоналізацію і поло-
нізацію, зокрема українців, виявилася, напри-
клад, у законі від 1 жовтня 1869 року, який зна-
чно обмежував використання української мови 
в судочинстві у Східній Галичині, де українці 
становили більшість населення, а також в усу-
ненні суддів-українців із суддівських посад, 
численних порушеннях їхніх прав під час судо-
вого процесу. Це позбавляло українське насе-
лення належного захисту прав у всіх ділянках 
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життя, які підлягали правовому врегулюван-
ню». 

Дослідник відзначає, що «як засвідчує 
практика австрійських судів, повага та довіра 
громадян до судів здебільшого залежала від 
ефективності роботи нижчих судів як основної 
ланки в системі судоустрою. Саме тому зміц-
нення цих судів, на нашу думку, є нагальною 
потребою і в сучасній Україні: від чіткості їх 
роботи, об’єктивності та справедливості рішень 
і вироків залежить стан правосуддя загалом».  

На думку автора, «заслуговує на увагу і 
діяльність спеціальних публічних судів, прива-
тних третейських судів, судів присяжних, гро-
мадських правничих організацій»586.  

Суспільні відносини у галузі здійснення 
правосуддя судами Польщі у політичних зло-
чинах у Східній Галичині (1918-1939 рр.) до-
слідив І. Ю. Гловацький (к. ю. н., 2006) у роботі 
«Українські адвокати Східної Галичини як 
захисники у кримінальних справах по обвину-
ваченню у вчиненні політичних злочинів у 
міжвоєнний період (1918-1939 рр.)»587.  

Автор робить висновок, з-поміж іншого: 
«Досудове слідство у кримінальних справах 
про обвинувачення у вчиненні політичних зло-
чинів проводили судді-слідчі окружних судів, 
які були в основній своїй масі політично заан-
гажовані, а тому також часто вдавалися до фа-
льсифікацій результатів досудового слідства». 
При цьому «всі політичні злочини були підсуд-
ні судам присяжних, які, як правило, були слу-
хняним знаряддям польської влади в боротьбі з 
українським національно-визвольним рухом. Ці 
суди застосовували до політичних злочинців 
суворі покарання, а там, де вони виносили вер-
дикти за своїм переконанням усупереч волі 
влади, закон надавав право трибуналу скасову-
вати такі вердикти».  

«Найцинічнішою і вкрай реакційною су-
довою інституцією були надзвичайні суди, які 
нібито запроваджувалися не для розгляду полі-
тичних, а звичайних тяжких злочинів. Проте, 
оскільки усі політичні злочини були спрямовані 
так чи інакше проти польської держави в тому 
числі й усі терористичні акти, то значна части-
на політичних злочинів була підсудна саме цим 
судам». 

Дослідник також обґрунтовує «неправо-
судність вироків польських судів у криміналь-
них справах з обвинувачення у політичних зло-
чинах, винесених до 14 березня 1923 р.; засу-
джених судами польської окупаційної влади 
українців Східної Галичини у цей період слід 
вважати незаконно репресованими, а тому є усі 
підстави ставити питання про їх політичну і 
судову реабілітацію». 

Історико-правові закономірності та особ-
ливості становлення, функціонування та розви-

                                                           
586 Кондратюк О. В. Судова система та судочинство в Гали-
чині у складі Австро-Угорщини (1867 - 1918 рр.): Автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / 
Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 20 с. — Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06kovsau.zip 
587 Гловацький І. Ю. Українські адвокати Східної Галичини як 
захисники у кримінальних справах по обвинуваченню у вчи-
ненні політичних злочинів у міжвоєнний період (1918-1939 
рр.): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електро-
нний ресурс] / І.Ю. Гловацький; Київ. нац. ун-т внутр. 
справ. — К., 2006. — 18 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06giyzmp.zip  



Бігун В. С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення  

 

 

152 

тку судової системи Польської Республіки до-
сліджено у роботі О. В. Липитчук (к. ю. н., 
2004) «Система судових органів та судочин-
ство Республіки Польща (1918-1939 рр.)»588. 
Дослідниця виокремлює «два етапи становлен-
ня та розвитку судової системи Республіки 
Польща міжвоєнного періоду. Зроблено висно-
вок, що перший етап (1918-1928) характеризу-
ється функціонуванням різних (російської, авс-
трійської та німецької) систем судових органів, 
пристосуванням їх до нових соціально-
політичних умов та наростанням деформацій, 
зумовлених порушенням демократичних засад 
Березневої конституції 1921 р. Другий етап 
(1928-1939) – створення єдиної системи загаль-
них судів та її реформування у напрямку анти-
демократичних засад (принципів)». 

Автор встановила, що «еволюція держа-
вно-політичного устрою міжвоєнної Польщі від 
парламентської демократії до встановлення ав-
торитарного режиму зумовила зміну ролі і міс-
ця судової влади в апараті держави. В умовах 
авторитарного режиму судова влада перестала 
функціонувати як незалежна гілка влади, хоча 
судові органи зберігали певну самостійність, 
захищаючи демократичні традиції судочинства.  

Упродовж міжвоєнного періоду в Польщі 
простежувалася тенденція до обмеження прин-
ципу незалежності суддів, що знайшло закріп-
лення в законодавстві. Це проявлялося, зокре-
ма, під час формування суддівського корпусу, 
важливим критерієм якого була політична бла-
гонадійність, призначення та переведення суд-
дів на інше місце роботи (або на пенсію), так 
званих чисток суддівських кадрів та ін., що від-
бивалося на об’єктивності розгляду справ у су-
дах. Дисертант не поділяє думку деяких сучас-
них польських дослідників, які намагаються 
довести, що забезпечити законність і ефектив-
ність діяльності судових органів можна було в 
умовах ліквідації поділу влади і значного об-
меження суддівської незалежності. У 1931 р. 
діяльність надзвичайних судів була поширена 
на всю територію Польської держави. Водночас 
сформувалося негативне ставлення до громад-
ського чинника в правосудді, зокрема – до су-
дів присяжних, які, як і мирові суди були ска-
совані у 1938 р. Результати дослідження пока-
зали, що порушення демократичних засад у су-
доустрої призвели до падіння авторитету судів 
у суспільстві. 

Автор стверджує, що беззаперечними до-
сягненнями судової реформи 1928 р. є створен-
ня єдиної системи загальних судів, хоча і не 
були чітко узгоджені організаційні та структу-
рні засади всіх ланок загальних судів, а також, 
не в повному обсязі визначена їхня компетен-
ція. Встановлено, що судова реформа була не-
послідовною та недовершеною. В процесі ре-
формування судової системи характерною була 
тенденція до обмеження незалежності судів, що 
не гарантувало здійснення ними об’єктивного і 
справедливого правосуддя. 
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Виявлено, що часті зміни та доповнення 
законодавства, слушні з огляду на суспільну 
потребу, і ті, які суперечили правовим нормам 
та засадам чинних законів, кодексів на догоду 
різним політичним ситуаціям, безперечно дез-
організовували судочинство, позбавляли пра-
вові норми стабільності, спричиняли плутанину 
в їхньому застосуванні, а відтак ставили під 
сумнів дієвість цих норм». 

Виявлено, що характерною рисою функ-
ціонування польської судової системи та судо-
чинства була дискримінація українців та інших 
національних меншин, що знайшло свій вияв, 
зокрема, в обмеженні використання української 
мови в судах, усуненні суддів-українців із суд-
дівських посад, численних порушеннях прав 
під час судового процесу. 

Досвід міжвоєнної Польщі у становленні 
та розвитку судової системи є корисним для 
України. Вартим уваги, на нашу думку, є діяль-
ність спеціальних публічних судів, приватних 
третейських судів, судів присяжних, громадсь-
ких правничих організацій».  

Питанням правового становище Закар-
паття присвячену низку дисертаційних робіт, 
присвячених різним історичним етапам (1918-
1939; 1939-1944; 1944-1946), в яких висвітлено 
й питання правосуддя та судочинства.  

І. О. Мазурок (к. ю. н., 2009) досліджував 
«Правове становище Закарпаття у 1939-1944 
рр. (історико-правове дослідження)»589 
з’ясовує його особливості під час перебування 
Закарпаття у складі Королівства Угорщина. 
Так, правове становище Закарпаття в складі 
Угорщини найбільш чітко і повно прослідкову-
ється через діяльність специфічного квазіавто-
номного утворення, яке практично не мало реа-
льних самоврядних повноважень, – регентсько-
го комісаріату Підкарпатської території. Воно 
характеризується, з-поміж іншого, й «єдиною 
та ідентичною з усіма іншими частинами краї-
ни системою судових і правоохоронних орга-
нів, які не мали на Закарпатті ніяких надзви-
чайних повноважень чи додаткової компетенції 
порівняно із загальноугорськими». При цьому 
«Особливих, спеціальних судових органів, під-
порядкованих армії і створених тільки для фун-
кціонування в межах регіону, не існувало. Ма-
ло місце прискорене («статаріальне») судове 
провадження з усіма ознаками надзвичайного і 
особливого суду. Часова та просторова дискре-
тність даної інституції, її колегіальний харак-
тер, обмеженість компетенції суворо визначе-
ним переліком тяжких злочинів та дотримання 
багатьох прав обвинуваченого дозволяють ба-
чити в ній орган квазіправосуддя. Судових чи 
позасудових інституцій та процедур, створених 
тільки на Закарпатті чи спеціально для в регіо-
ну не існувало».  

«Структура та повноваження поліції у 
регіоні не відрізнялися від загальноугорських, а 
наявність прикордонної поліції зумовлювалась 
геополітичною специфікою краю. Право цих 
органів на досудові репресії та переслідування 
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осіб за політичне минуле, апеляція на дії поліції 
не до суду, а до міністра внутрішніх справ, 
створювали підґрунтя для порушення прав лю-
дини в рамках нормативного поля. Жандарме-
рія підпорядковувалась військовому міністерс-
тву і одночасно виконувала розпорядження ад-
міністративних органів, фактично суміщаючи 
наглядові, поліцейські, адміністративні та кара-
льні функції. Прокуратура діяла в рамках судо-
вої системи, виконувала функції державного 
обвинувачення, слідкувала за дотриманням за-
конності під час слідчого та судового процесів, 
могла сама порушувати і розслідувати криміна-
льні справи. Адвокатура практично цілковито 
була під контролем держави. Армія продовжу-
вала відігравати значну роль у процесі управ-
ління краєм, а контррозвідка, незважаючи на 
формально вузьке коло відання, фактично ко-
ристувалася надзвичайними повноваженнями». 

Б. М. Ринажевський (к. ю. н., 2004) у до-
слідженні «Становлення національної держа-
вності в Закарпатті (1918-1939 рр.)»590 від-
значає, що в «негативно позначилося на держа-
вотворчому процесі короткотривале існування 
в краї радянської влади, яка була сюди штучно 
привнесена. Її не підтримувала більшість насе-
лення, вона проіснувала лише 36 днів». У той 
час у 1919 році «за виконанням усіх розпоря-
джень, законів і постанов відповідали прокуро-
ри. У випадку невиконання постанов і розпоря-
джень порушників очікувала сувора кара, часто 
навіть смертна, яка, зрештою, була чи не єди-
ним видом покарання більшовиків проти їхніх 
політичних опонентів. Щоб надати цим виро-
кам демократичності, комуністи, ліквідувавши 
старий судовий апарат, створили революційні 
трибунали, членами яких найчастіше ставали 
робітники і колишні вояки. Ніхто з них не мав 
юридичної освіти, а вироки й ухвали найчасті-
ше обгрунтовувалися революційною доцільніс-
тю, тому про об’єктивність такого суду не мо-
же бути й мови. Загалом радянська влада на 
Закарпатті проіснувала лише 36 днів. Однак її 
політику не сприйняло навіть найбідніше се-
лянство і малочисельний робітничий клас, для 
яких нова влада у всьому оголошувала пріори-
тет. Це певною мірою можна пояснити й тим, 
що більшовицька влада зародилася і розвивала-
ся не в самому Закарпатті, а була принесена до 
цього краю, тому так легко розпалася». Дослід-
ник не зупиняється на деталях щодо судових 
питань в період коли «15 березня 1939 р. було 
створено самостійну Українську державу – Ка-
рпатську Україну. Уряд Карпатської України 
мав всебічну підтримку українців Західної 
України, українців діаспори». 

С. М. Болдижар (к. ю. н., 2009) у роботі 
«Правове становище Закарпатської України 
(1944-1946 роки)»591, здійснюючи «на основі 
сучасних досягнень історичної та юридичної 
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наук здійснити комплексний історико-правовий 
аналіз державно-правових процесів на Закар-
патті в період 1944–1946 рр. у контексті того-
часних політико-правових реалій, а також ви-
явити їх закономірності та особливості», від-
значає, що «важливим фактором, що характе-
ризував Закарпатську Україну як територіальне 
утворення», стало створення Народної Ради 
Закарпатської України, органів місцевого само-
врядування в особі народних комітетів, які вод-
ночас виступали формою народної демократії і 
системи адміністративної централізації, а також 
системи правоохоронних та судових органів, на 
які покладалося завдання забезпечення право-
порядку і законності. Саме завдяки цим держа-
вним структурам відбулось формування елеме-
нтів політичної системи Закарпатської України, 
що забезпечило процес входження регіону до 
складу УРСР». «Формування правоохоронної 
системи в цілому мало позитивне значення і 
сприяло суттєвому посиленню боротьби із зло-
чинністю, а утворення спеціалізованої судової 
системи дозволило створити реальні можливос-
ті для здійснення правосуддя. Разом з тим ос-
новною специфічною ознакою формування 
правоохоронних та судових органів на Закар-
патті у 1944–1946 рр. стала їх ідеологічна оріє-
нтація на радянську каральну систему, де боро-
тьба з інакодумцями, іменованими «ворогами 
народу», зайняла основну частину їх діяльності, 
підміняючи нею необхідність виконання за-
вдань щодо захисту прав та інтересів громадян, 
забезпечення громадської безпеки та правопо-
рядку». 

При цьому «правовою основою, на якій 
базувалось становлення Закарпатської України, 
стало її власне законодавство, що складалось з 
декретів, постанов та розпоряджень і спрямо-
вувалось на вирішення політичних та економі-
чних питань. Разом з тим нова система значною 
мірою була симбіозом угорських, довоєнних 
чехословацьких, а також впроваджуваних ра-
дянських юридичних норм, що нерідко виража-
лось у прийнятті суперечливих та недемокра-
тичних норм і ускладнювало діяльність держа-
вного апарату».  

В. С. Балух (к. ю. н., 2002) у роботі «Ор-
ганізація і діяльність комерційних судів Ро-
сійської імперії: історико-правове досліджен-
ня на прикладі Одеського комерційного суду 
(1808-1917)»592 з метою «з'ясування місця і ролі 
комерційних судів у судовій системі Російської 
імперії, визначення організаційно-правових ос-
нов діяльності Одеського комерційного суду, 
спрямованої на удосконалення торговельних 
відносин і розвиток торгівлі на півдні України» 
досліджує «закономірності формування, право-
ві основи, сутнісно-змістовне наповнення та 
безпосередня діяльність Одеського комерцій-
ного суду». Дослідник відзначає, що «прова-
дження справ у Одеському комерційному суді 
характеризувала оперативність, широке засто-
сування звичаю і Уставу цивільного судочинс-
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тва у всіх випадках, не передбачених Уставом 
торгового судочинства. Діяльність суду вигідно 
відрізнялася відсутністю канцелярського фор-
малізму, прагненням упорядкувати ділочинство 
і посилити контроль над діяльністю підпоряд-
кованих йому осіб. Нарешті, величезне значен-
ня мала практика, яка випрацювала цілу низку 
інструкцій, правил і наказів, завдяки яким Оде-
ський комерційний суд задовольняв усім вимо-
гам сучасного йому життя. Успішно впорались 
співробітники суду і з тим завданням, яке за 
думкою законодавця покликані були виконува-
ти комерційні суди на той час – бути не тільки 
органами правосуддя у господарських справах, 
але й служити, разом з тим, засобом до упоряд-
кування торгового кредиту, цього за влучним 
образним виразом «головного нерву торгівлі». 

Як відзначає дослідник «після проведен-
ня в Російській імперії судової реформи 1864 
року комерційне судочинство багато в чому 
втратило свою актуальність. Нова судова сис-
тема базувалася на демократичних принципах 
судоустрою і судочинства [а при комерційних 
судах порушувалися принципи єдності право-
застосування та демократичний принцип – все-
становості судів]. На другому етапі свого існу-
вання комерційні суди не відповідали умовам 
розвитку соціально-економічних і правових 
відносин, в певній мірі навіть гальмували їх. 
Тому цілком виправданою була поступова їхня 
ліквідація». 

Автор також відзначає ювілейне видання 
з історії державних установ дореволюційної 
Росії «Празднование 100-летия Коммерческого 
суда», в якому «надається детальна характерис-
тика історії комерційних судів, створення і дія-
льності Одеського комерційного суду. Підкрес-
лювалося, що «комерційний суд задовольняє 
всім вимогам життя і тому завданню, виконува-
ти яке, за думкою законодавця, покликані ко-
мерційні суди: бути не тільки органами право-
суддя, але і служити разом з тим одним із засо-
бів упорядковування торгового кредиту – цього 
найголовнішого нерву торгового життя»». Про-
блеми історичного розвитку комерційних судів 
розглянуті у статті Г.Ф. Шершеневича, який 
підкреслював, що «головною причиною, яка 
викликала появу комерційних судів на Заході, 
був становий склад суспільства», і далі, «коме-
рційний суд за своєю початковою ідеєю – це 
суд купецький, а не торговий, яким він є те-
пер».  

«Комерційні суди в Санкт-Петербурзі і 
Москві діяли до листопада 1917 року, коли ра-
дянська влада Декретом про суд № 1 їх повніс-
тю ліквідувала. Одеський комерційний суд був 
ліквідований постановою Народного секретарі-
ату УНР 4 січня 1918 року. Але у зв'язку з час-
тою зміною влади у ті часи, Одеський комер-
ційний суд з перервами проіснував аж до люто-
го 1920 року.» 

І. І. Поляков (к. ю. н., 2002) у роботі «Ор-
ганізація та діяльність судових органів Тав-
рійської губернії за Судовою реформою 1864 
року (60-90-ті роки XIX ст.)»593 досліджує су-
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дові органи Таврійської губернії: Сімферополь-
ського окружного суду та його інститути (судо-
ві слідчі, прокуратура, суд, присяжні засідателі, 
присяжні повірені, судові пристави), а також 
мирові суди, організація та діяльність яких 
здійснювались у даному регіоні Російської ім-
перії на засадах Судових статутів 1864 р.  

Автор відзначає, що «Судова реформа 
1864 р. була великим досягненням у перебудові 
державної системи Росії у 60 – 90-х роках ХІХ 
ст. У цей період було створено відкритий, 
справедливий і, головне, незалежний від адмі-
ністрації суд, який більш справедливо розгля-
дав справи і приймав рішення»594. 

Дисертант, докладно аналізуючи діяль-
ність Сімферопольського окружного суду, дій-
шов висновку, що з 1886 р. основний тягар бо-
ротьби зі злочинністю брали на себе мирові 
суди. Звільняючи окружний суд від багатьох 
дрібних справ, вони сприяли правосуддю і за-
конності, давали необхідний час для чіткого і 
всебічного розгляду справ як з участю присяж-
них засідателів, так і без них. 

С. В. Губар (к. ю. н., 2003) у роботі 
«Становлення і розвиток органів дізнання і 
досудового слідства в Україні (1917-60-ті ро-
ки ХХ століття)»595 досліджує, з-поміж іншо-
го, «істотні, сталі та закономірні зв’язки між 
політичним становищем в державі, а також си-
стемними і функціональними змінами у діяль-
ності спеціальних органів по боротьбі зі зло-
чинністю»  

Автор відзначає, що «попереднє розслі-
дування набуває важливого значення в кримі-
нальному процесі, тому що від того, наскільки 
швидко, повно, всебічно і об‘єктивно будуть 
досліджені обставини справи, наскільки висно-
вки розслідування будуть відповідати фактич-
ним обставинам, залежить вирішення питання 
про те, чи повинна ця справа розглядатись су-
дом, а в випадку судового розгляду від якості і 
всебічності розслідування багато в чому зале-
жить обґрунтованість винесеного судом виро-
ку». Водночас дослідник відзначає, що «зрос-
тання кількості скоєних злочинів (у порівнянні 
з 1972 р. кількість скоєних злочинів у 1999 р. 
збільшилась на 311%) і появу нових їх видів», 

                                                                                           
академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2002. — 20 с. 
— Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02piirrs.zip  
594 Як відзначає дослідник, судова реформа 1864 р. втілила в 
життя нові для Росії правові принципи і привела до створен-
ня нової системи судів. Основною ланкою цієї системи в 
Таврійській губернії був Сімферопольський окружний суд, 
відкритий 22 квітня (4 травня) 1869 р. В округ цього суду 
ввійшли Сімферопольський, Євпаторійський, Перекопський, 
Феодосійський і Ялтинський повіти Таврійської губернії. У 
підпорядкуванні Сімферопольського окружного суду, як і 
інших окружних судів, був апарат судових слідчих, що вико-
нували значний обсяг роботи по розслідуванню злочинів. З 
часом професіоналізм слідчих підвищився, що позитивно 
позначилося на оперативності та якості проведення розслі-
дувань. Із судових слідчих згодом вийшло немало діячів 
окружного суду, прокурорського нагляду і мирової юстиції. 
Судові слідчі зробили великий внесок у підтримку законності 
і правопорядку в Таврійській губернії, адже правильне і по-
вне розслідування є головною складовою об’єктивного роз-
гляду справи.  
У судоустрої Таврійської губернії знайшов своє втілення й 
інший важливий інститут Судової реформи – суд присяжних. 
595 Губар С. В. Становлення і розвиток органів дізнання і 
досудового слідства в Україні (1917 – 60-ті роки ХХ століт-
тя): Автореф. дис... канд. юрид.наук: 12.00.01 [Електронний 
ресурс] / Національна академія внутрішніх справ України. — 
К., 2003. — 17 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02gsvurs.zip  
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тоді як зростає навантаження слідчих, а умови 
для успішної роботи по розкриттю злочинів та 
соціальне забезпечення працівників ОВС знач-
но погіршились.  

Дослідник зазначає, що «обстановка, яка 
склалася в Україні після проголошення радян-
ської влади, не давала можливості подальшому 
розвитку демократичного судового будівницт-
ва. З огляду на вищенаведене стає зрозумілим, 
що більшовицьке «правосуддя» не дотримува-
лося відповідних процесуальних прискіпливос-
тей у кримінально-процесуальному проваджен-
ні. Залучення радянськими владними установа-
ми до правоохоронної діяльності випадкових 
людей, без врахування їхнього фаху і мораль-
них якостей, які керувались у своїй діяльності 
лише «революційною правосвідомістю», спри-
яло перетворенню злочинів проти людини на 
інструмент «правового» впливу».  

Загалом історико-правові дослідження 
резюмують у низці висновків, вартих уваги для 
цілей філософсько-правового дослідження пра-
восуддя, зокрема наступних.  

1. Історико-правові дослідження від-
творюють генезу, устрій, процес розвитку і фу-
нкціонування судочинства, судових систем, 
процесу на українських землях.  

2. Історія розвитку суду в сучасному 
його розумінні найтісніше пов’язана з такими 
інститутами, як держава і церква. Суд тради-
ційно розглядається як державна інституція, що 
здійснює державну владу (в різних режимах, 
які варто дослідити окремо). Між тим, відзна-
чається вплив церкви на розвиток судового 
процесу.  

3. Традиційне існування, поряд із дер-
жавними судами, судів недержавних (церков-
них судів), інституцій, яким доручалося здійс-
нення функцій правосуддя. Також наявні істо-
ричні факти здійснення судової влади на рівні 
територіальної громади (війтівсько-лавничого 
суду Львова як носія судової влади територіа-
льної громади). 

4. Істотність впливу політичних та іде-
ологічних чинників на здійснення правосуддя 
(створення надзвичайних судів для політичного 
переслідування; ідеологічний критерій в доборі 
суддів; обмеження за етнічним критерієм у фо-
рмуванні суду присяжних, суддівського корпу-
су). 

Зазначене дозволяє поставити питання 
про розширення визначення правосуддя, як та-
кої, що включає не лише «правозастосувальну 
діяльність», але й іншу діяльність суду – на-
приклад із тлумачення та контролю, а також з 
ясувати роль інших чинників – ідеологічного, 
політичного в визначенні сутності правосуддя. 

 
Окремі аспекти судової діяльності дослі-

джено в дисертаційних роботах у межах спеці-
альності «12.00.02 – конституційне право, 
муніципальне право» зокрема дисертаційні до-
слідження було присвячено конституційній юс-
тиції України (зокрема Конституційному Суду 
України), США, а також конституційній юсти-
ції США.  

Зокрема, В. О. Гергелійник у дослідженні 
(к. ю. н., 2000) «Правові проблеми становлен-
ня та функціонування конституційної юс-

тиції України»596 розглянув проблеми станов-
лення та функціонування Конституційного Су-
ду України. На підставі дослідження теоретич-
них розробок вітчизняних та зарубіжних науко-
вців, нормативного регулювання діяльності ор-
ганів конституційної юстиції України та зару-
біжних країн розглянуто питання генезису, по-
няття, сутності та призначення інституту кон-
ституційної юстиції, класифікації та юридичної 
природи органів конституційної юстиції. Авто-
ром обгрунтовано комплекс пропозицій щодо 
вдосконалення правового статусу суддів єдино-
го органу конституційної юстиції України, по-
вноважень Суду, основ провадження справ, 
юридичної природи та актів Конституційного 
Суду України. 

В. Є. Скомороха (к. ю. н., 2001), свого ча-
су суддя (і голова) Конституційного Суду 
України, у дисертації «Конституційний Суд 
України в механізмі державної влади»597 до-
слідив місце Конституційного Суду України в 
механізмі державної влади, теоретично-правові 
проблеми його організації та діяльності. Він 
охарактеризував судову владу в системі поділу 
влади, юридичну природу, і роль Конституцій-
ного Суду України в системі органів влади та в 
державного контролю. Автор проаналізував 
структуру та особливості формування Консти-
туційного Суду України, розкрив зміст його 
повноважень, а також досліджено конституцій-
не провадження як організаційно-правову фор-
му діяльності Конституційного Суду України. 
Дослідником сформульовано концептуальні 
положення та висновки з досліджуваних пи-
тань, обгрунтовано й висунуто ряд пропозицій 
щодо вдосконалення правового статусу Кон-
ституційного Суду України, охарактеризовано 
його організацію та діяльність. 

М. Д. Савенко (к. ю. н., 2002), свого часу 
суддя Конституційного Суду України, у дисер-
тації «Правовий статус Конституційного 
Суду України»598 дослідив сутність та зміст 
правового статусу Конституційного Суду Укра-
їни, його функції, компетенції, роль та місце в 
механізмі державної влади. Дослідником здійс-
нено комплексний аналіз нормативно-правової 
регламентації та практики діяльності Консти-
туційного Суду України, запропоновано низку 
пропозицій щодо вдосконалення правового ста-
тусу Конституційного Суду України та органі-
зації його діяльності, правового положення су-
ддів. Сформульовано концептуальні положення 
і висновки щодо досліджених питань. 

                                                           
596 Гергелійник В. О. Правові проблеми становлення та фун-
кціонування конституційної юстиції України: Автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.02 [Електронний ресурс] / В.О. 
Гергелійник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 
18 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2000/00gvokju.zip 
597 Скомороха В. Є. Конституційний Суд України в механізмі 
державної влади: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 
[Електронний ресурс] / В.Є. Скомороха; Нац. юрид. акад. 
України ім. Я.Мудрого. — Х., 2001. — 19 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01svemdv.zip. Див. також: 
Скомороха В. Є. Конституційна юрисдикція в Україні: про-
блеми теорії, методології і практики. — К. : МП Леся, 2007. 
— 716 с.  
598 Савенко М. Д. Правовий статус Конституційного Суду 
України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 [Елект-
ронний ресурс] / М.Д. Савенко; Нац. юрид. акад. України ім. 
Я.Мудрого. — Х., 2001. — 16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01smdksu.zip 
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Л. М. Липачова (к. ю. н., 2002) в дослі-
дженні «Реалізація конституційного права 
людини та громадянина на звернення за за-
хистом своїх прав і свобод до Європейського 
Суду з прав людини»599 визначає поняття кон-
ституційного права людини та громадянина на 
звернення за захистом своїх прав і свобод до 
ЄСПЛ, розкрито зміст вищезазначеного суб'єк-
тивного права. Надається характеристика несу-
довій та судовій формам реалізації права люди-
ни на звернення за захистом своїх прав і свобод 
у різні державні та міжнародні інстанції. Об-
грунтовано правові та організаційні аспекти, 
пов'язані з правом людини та громадянина в 
Україні на індивідуальне звернення за захистом 
своїх прав і свобод до ЄСПЛ. Узагальнено про-
цедури звернення до Суду та розглянуто стан її 
функціонування в Україні. Оцінено діяльність 
судових і правоохоронних органів України що-
до дотримання ними положень Конституції 
України, які закріплюють права та свободи лю-
дини та громадянина. Проаналізовано практику 
звернення громадян України за захистом своїх 
прав і свобод до ЄСПЛ. 

М. В. Савчин (к. ю. н., 2003) у дисертації 
«Конституційний суд України як гарант 
конституційного ладу»600 висвітлив поняття 
конституційного ладу України та системи його 
гарантій, розглянув систему та правосуб'єкт-
ність гарантів конституційного ладу. Дослідни-
ка надав характеристику правосуб'єктності га-
рантів конституційного ладу, зокрема Консти-
туційного Суду України, який покликаний 
здійснювати конституційний контроль та нада-
вати офіційне тлумачення Конституції та зако-
нів України, розкрив юрисдикційні засади та їх 
напрямки у забезпеченні конституційного ладу. 
Запропоновано концепцію системи процесуа-
льних засад його гарантування Конституційним 
Судом України. Автор зробив висновок, що 
Конституційний Суд забезпечує інтерпретацію 
Основного Закону шляхом його конкретизації 
та деталізації; рішення Конституційного Суду 
характеризуються як інтерпретаційні акти, су-
купність яких становить прецедентне право 
Суду. 

Є. В. Черняк (к. ю. н., 2005) у дисертації 
«Конституційна юстиція Сполучених Шта-
тів Америки»601 здійснила комплексний аналіз 
місця та ролі судового конституційного конт-
ролю у правовій системі США, з'ясувала осно-
вні тенденції розвитку та сучасного стану ін-
ституту конституційної юстиції США. Устано-
влено характерні ознаки судового конституцій-
ного контролю та сформульовано визначення 
                                                           
599 Липачова Л. М. Реалізація конституційного права людини 
та громадянина на звернення за захистом своїх прав і сво-
бод до Європейського Суду з прав людини: Автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.02 [Електронний ресурс] / Л.М. 
Липачова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 
с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02llmspl.zip  
600 Савчин М. В. Конституційний суд України як гарант кон-
ституційного ладу: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 
[Електронний ресурс] / М.В. Савчин; НАН України. Ін-т дер-
жави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2003. — 17 с. — 
Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03smvgkl.zip 
601 Черняк Є. В. Конституційна юстиція Сполучених Штатів 
Америки: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 [Елек-
тронний ресурс] / Є.В. Черняк; Київ. нац. ун-т ім. 
Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05cevssa.zip 

конституційної юстиції США. Автором дослі-
джено взаємозв'язок судового конституційного 
контролю з компонентами правової системи 
США, а саме: принципом розподілу державної 
влади, судового прецеденту. Також дослідни-
ком здійснено порівняльний аналіз рішень КСУ 
та судових прецедентів, створених ВС США. 
Проаналізовано правову природу окремої дум-
ки судді КСУ та ВС США. Визначено основні 
тенденції практики ВС США щодо тлумачення 
Конституції США, контролю за діяльністю ор-
ганів законодавчої та виконавчої влади, а також 
контролю за дотриманням конституційних прав 
і свобод. 

В. П. Шевченко (к. ю. н., 2002) у дослі-
дженні «Конституційно-правові основи вій-
ськового правосуддя в Україні»602 запропону-
вав комплексне дослідження інституту військо-
вої юстиції, визначення функціонування даного 
інституту у системі правосуддя в органічному 
зв'язку з особливостями організації військового 
керування. Проаналізовано конституційно-
правові засади функціонування військових су-
дів в Україні. Визначено їх місце у системі су-
доустрою, статус, питання юрисдикції, утво-
рення та діяльності, у тому числі з урахуванням 
характеристики порівняльно-правового аналізу 
регулювання даних питань у різних країнах сві-
ту. Розглянуто сучасний стан здійснення війсь-
кового правосуддя в Україні. Проаналізовано 
необхідність і загальні передумови реформу-
вання системи військових судів, напрямки удо-
сконалення їх діяльності за умов здійснення 
судово-правової реформи. Надано конкретні 
рекомендації практичного характеру щодо по-
кращання законодавства про судоустрій, судо-
чинство та статус суддів. 

Загалом, підсумовуючи, дослідження 
правосуддя та судочинства в межах спеціаль-
ності «12.00.02 – конституційне право; муні-
ципальне право», резюмуються у низці висно-
вків, вартих уваги для цілей філософсько-
правового дослідження правосуддя, зокрема 
наступних.  

Дослідження правосуддя в межах консти-
туційного права здійснюється в формі консти-
туційної юстиції. Окремим напрямом дослі-
дження є вивчення конституційного суду як 
органу конституційної юстиції. Останній ви-
вчають зокрема за допомогою порівняльного 
методу.  

 
У межах спеціальності «12.00.03 – циві-

льне право і цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право» І. Б. Протас (к. 
ю. н., 2000) у дослідженні «Проблеми судового 
захисту прав і інтересів громадян у зв'язку з 
заподіянням їм шкоди незаконними діями ор-
ганів дізнання, попереднього слідства, проку-
ратури і суду»603 розкрито поняття права гро-
                                                           
602 Шевченко В. П. Конституційно-правові основи військового 
правосуддя в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.02 [Електронний ресурс] / В.П. Шевченко; НАН Украї-
ни. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2003. — 
21 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03svpvpu.zip. Див. також: 
Шевченко В. П., Ткачук О. С. Військові суди України в систе-
мі судів загальної юрисдикції: монографія. — К. : КНТ, 2007. 
— 299 с. 
603 Протас І. Б. Проблеми судового захисту прав і інтересів 
громадян у зв'язку з заподіянням їм шкоди незаконними 
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мадянина на судовий захист прав і законних 
інтересів громадян у зв'язку із заподіянням їм 
шкоди органами дізнання, попереднього слідс-
тва, прокуратури і суду, форми захисту, галузе-
ву природу правовідносин, основні проблеми та 
перспективи розвитку цього інституту. Розгля-
нуто дію процесуального механізму відновлен-
ня порушених прав громадян у деліктах, з ме-
тою виявлення особливостей властивої для да-
ної категорії справ. Запропоновано рекоменда-
ції щодо удосконалення інституту судового 
відшкодування шкоди, заподіяної громадянину 
органами дізнання, попереднього слідства, про-
куратури та суду. 

О. В. Немировська (к. ю. н., 1999) дослі-
дила «Принцип змагальності сторін та його 
реалізація в судовій практиці»604 як конститу-
ційну засаду судочинства, вивчивши його істо-
ричний розвиток та чинне законодавство. До-
слідником проаналізовано суть та місце цього 
явища в системі принципів цивільного процесу. 
Наведено нове визначення поняття даного 
принципу. Проведено порівняльний аналіз за-
рубіжного законодавства, розроблено новий 
механізм його реалізації. Досліджено сучасну 
практику судочинства у цивільних справах. 
Сформульовано рекомендації щодо удоскона-
лення правового регулювання принципу змага-
льності в процесуальному законодавстві Украї-
ни. 

С. Г. Кузьменко (к. ю. н., 2001) у дослі-
дження «Особливості судового розгляду та 
вирішення справ за позовами про звільнення 
майна з-під арешту»605 проаналізовано про-
блеми співвідношення та застосування загаль-
них і спеціальних правових норм, висвітлено 
вплив матеріальних правовідносин на особли-
вості розгляду та вирішення цивільних справ. 
Досліджено питання, пов'язані з визначенням 
підвідомчості суду справ за позовами про зві-
льнення майна з-під арешту, розглянуто особ-
ливості участі сторін і третіх осіб, доказування 
та доказів, порушення, підготовки, судового 
розгляду та винесення рішень за вказаною ка-
тегорією справ. Розроблено науково обгрунто-
вані пропозиції щодо вдосконалення інституту 
судового розгляду справ за позовами про звіль-
нення майна з-під арешту. 

І. С. Ніжинська (к. ю. н., 2003) у дослі-
дженні «Відшкодування шкоди, завданої неза-
конними діями службових осіб дізнання і до-
судового слідства в системі органів внутрі-
шніх справ України»606 з'ясувала актуальні 
                                                                                           
діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури 
і суду: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електро-
нний ресурс] / І.Б. Протас; Ун-т внутр. справ. — Х., 2000. — 
20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2000/00pibsps.zip 
604 Немировська О. В. Принцип змагальності сторін та його 
реалізація в судовій практиці: Автореф. дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / О.В. Немировська; 
НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — 
К., 1999. — 16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/1999/99novrsp.zip 
605 Кузьменко С. Г. Особливості судового розгляду та вирі-
шення справ за позовами про звільнення майна з-під ареш-
ту: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний 
ресурс] / С.Г. Кузьменко; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 
2001. — 19 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01ksgzma.zip 
606 Ніжинська І. С. Відшкодування шкоди, завданої незакон-
ними діями службових осіб дізнання і досудового слідства в 
системі органів внутрішніх справ України: Автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / І.С. Ні-

проблеми компенсації шкоди, завданої неза-
конними діями службових осіб дізнання та до-
судового слідства у системі ОВС України, га-
лузевої природи цих правовідносин, дослідже-
но конкретні проблеми та перспективи розвит-
ку інституту відшкодування такої шкоди. Наве-
дено рекомендації щодо удосконалення законо-
давчої регламентації та компенсації шкоди, за-
вданої незаконними діями службових осіб діз-
нання та досудового слідства в системі ОВС 
України. Обгрунтовано правову суть обов'язку 
держави стосовно відшкодування зазначеної 
шкоди. Визначено джерела формування держа-
вних коштів, за рахунок яких проводиться від-
шкодування. Внесено пропозиції щодо вдоско-
налення інституту правовідносин, що виника-
ють у результаті відшкодування моральної 
шкоди, завданої незаконними діями службових 
осіб дізнання та досудового слідства в системі 
ОВС України, визначення її мінімального роз-
міру. Також обгрунтовано необхідність розши-
рення переліку підстав відшкодування. 

Л. С. Фединяк (к. ю. н., 2000) у роботі 
«Підсудність цивільних справ з «іноземним 
елементом»: доктрина, законодавство та 
правозастосовча практика»607 на підставі 
аналізу доктринальних досліджень, законодав-
ства України та інших держав, норм міжнарод-
них угод, а також матеріалів судової практики 
з'ясувала зміст поняття «право іноземця на зве-
рнення до суду в Україні». Визначено переду-
мови виникнення права особи на звернення до 
суду в нашій державі та розглянуто особливості 
даних передумов у разі звернення до суду 
України іноземних громадян. Досліджено осо-
бливості процесуального порядку реалізації 
іноземними громадянами права на звернення до 
суду в Україні, зокрема, їх процесуальну діє-
здатність, дотримання правил про підсудність 
спору, процесуальну форму звернення до суду, 
оплату державного мита, наявність повнова-
жень на звернення до суду та ведення справи в 
інтересах іноземців. Розроблено науково об-
грунтовані пропозиції та рекомендації щодо 
вдосконалення цивільного процесуального за-
конодавства України стосовно передумов права 
іноземних громадян на звернення до суду в 
Україні та порядку його реалізації. Обгрунто-
вано необхідність приєднання нашої держави 
до деяких міжнародних договорів. 

О. В. Шутенко (к. ю. н., 2003) у дослі-
дженні «Проблеми диспозитивності в цивіль-
ному судочинстві»608 визначено поняття, роль 
та зміст принципу диспозитивності цивільного 
процесуального права. Проаналізовано дію цьо-
го принципу відносно всіх суб'єктів цивільного 
процесу, у різних цивільних провадженнях та 
запропоновано шляхи вдосконалення меж дис-

                                                                                           
жинська; НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Коре-
цького. — К., 2003. — 16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03nisvsu.zip 
607 Фединяк Л. С. Право іноземців на звернення до суду в 
Україні (цивільно-процесуальні аспекти): Автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / Львів. 
нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2000. — 20 с. — Режим досту-
пу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2000/00flszsu.zip 
608 Шутенко Оксана Василівна. Проблеми диспозитивності в 
цивільному судочинстві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.03 [Електронний ресурс] / О. В. Шутенко; Нац. юрид. 
акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2003. — 19 с. — Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03sovdcs.zip 
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позитивності у цивільному судочинстві. Указа-
но, що до складу процесуальних прав, які ви-
значаються принципом диспозитивності, нале-
жить право заінтересованих осіб визначати ме-
жі судового захисту. Доведено, що принцип 
диспозитивності виконує в судовому процесі 
врівноважувальну функцію. Проаналізовано 
дію даного принципу відносно суду. Указано, 
що суд під час розгляду й вирішенні цивільних 
справ здійснює функції, похідні від функції 
здійснення правосуддя: забезпечення законнос-
ті під час вирішення цивільних справ, компен-
саторну, контролюючу та функцію захисту 
прав. Зазначені функції реалізуються шляхом 
здійснення судом диспозитивних прав і обов'я-
зків. Висвітлено дію принципу диспозитивності 
у позовному, апеляційному, касаційному про-
вадженнях, а також провадження у справах, що 
виникають з адміністративно-правових відно-
син, та у справах окремого провадження. За-
пропоновано новий підхід до розмежування 
підвідомчості зазначених справ. Деякі справи 
запропоновано віднести до компетенції адміні-
стративних судів, а решту розглядати за прави-
лами позовного провадження та назвати спра-
вами з питань публічно-правових відносин. 

М. М. Ясинок (к. ю. н., 2004) у роботі 
«Принципи усності, безпосередності та без-
перервності у цивільному судочинстві»609 до-
сліджено поняття, характерні ознаки та зміст 
принципів усності, безпосередності та безпере-
рвності, визначено їх місце в системі цивільно-
го процесуального права України, а також спів-
відношення з іншими принципами цивільного 
процесуального права. Досліджено історичний 
шлях та етапи розвитку даних принципів, особ-
ливості їх реалізації в суді першої інстанції, в 
апеляційному та касаційному провадженнях, а 
також у разі проваджень у зв'язку з виняткови-
ми обставинами та нововиявленими обстави-
нами. Обгрунтовано значення принципів усно-
сті, безпосередності та безперервності для всіх 
стадій цивільного процесу та видів проваджень. 
Наведено положення про особливості докумен-
тування як процесуальних дій у межах цивіль-
ної процесуальної форми, а також тих видів 
документування, які спричинені наявністю та-
кої форми та мають обов'язковий характер для 
інших суб'єктів правовідносин. Запропоновано 
тезу, що документування судових процесів за 
допомогою технічних засобів має здійснюва-
тись технічними секретарями, покладання та-
ких обов'язків на секретарів судових засідань 
чи інших працівників суду є недоцільним. На-
голошено на необхідності закріплення поло-
ження про можливість їх відводу. 

Питання судочинства в межах спеціаль-
ності також досліджувалис в дисертаційних 
дослідженнях таких авторів, як Д. Д. Луспеник 
(к. ю. н., 2003) досліджено «Судочинство у 
справах про захист честі, гідності та ділової 
репутації»610, П. М. Тимченко (к. ю. н., 2009) у 
                                                           
609 Ясинок М. М. Принципи усності, безпосередності та без-
перервності у цивільному судочинстві: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / М.М. Ясинок; 
Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2004. — 20 с. — Режим досту-
пу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04ymmbcs.zip  
610 Луспеник Д. Д. Судочинство у справах про захист честі, 
гідності та ділової репутації: Автореф. дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / Національна юридич-

дослідженні «Проблеми судової підвідомчос-
ті»611, О. І. Угриновська (к. ю. н., 2000) «Судо-
вий захист суб'єктивних прав громадян у 
сфері адміністративно-правових відносин»612, 
Є. І. Фурса (к. ю. н., 2004) «Спадкові правовід-
носини у нотаріальній та судовій практи-
ці»613, О. О. Штефан (к. ю. н., 2000) «Позовне 
провадження у справах з авторських і сумі-
жних правовідносин у цивільному судочинст-
ві України»614, М. В. Жушман (к. ю. н., 2004) 
«Судовий розгляд справ, що виникають з за-
конодавства про вибори»615. 

Підсумовуючи, відзначимо, що в межах 
спеціальності «12.00.03 – цивільне право і ци-
вільний процес; сімейне право; міжнародне 
приватне право» досліджуються переважно 
проблеми специфіки цивільного судочинства, 
зокрема в таких питаннях як, наприклад, про-
блеми диспозитивності, підсудності, судового 
захисту цивільних прав.  

 
У межах спеціальності «12.00.05 – тру-

дове право; право соціального юридичні за-
безпечення» проведено низку дисертаційних 
досліджень, присвячених темі трудових конф-
ліктів (спорів) та їх вирішенню, зокрема в су-
дових спосіб. 

Так, М. П. Стадник (к. ю. н., 1993) дослі-
див тему «Правове регулювання вирішення 
колективних трудових спорів (конфлік-
тів)»616 з метою «вивчення теоретичних і прак-
тичних проблем регулювання розв’язання і по-
передження виникнення колективних трудових 
спорів, створення правового механізму захисту 
прав і інтересів трудових колективів, розроб-
лення пропозицій по формуванню законодавст-
ва по вказаному питанню в умовах економічної 
реформи»617. З-поміж іншого, в дослідженні 
подається наукове визначення поняття колек-

                                                                                           
на академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 
с. 
611 Тимченко П. М. Проблеми судової підвідомчості: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична 
академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2000. — 19 с. 
612 Угриновська О. І. Судовий захист суб'єктивних прав гро-
мадян у сфері адміністративно-правових відносин: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний 
ун- т ім. Івана Франка. — Л., 2000. — 19 с.  
613 Фурса Є. І. Спадкові правовідносини у нотаріальній та 
судовій практиці: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 
/ НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецько-
го. — К., 2004. — 20 с.  
614 Штефан О. О. Позовне провадження у справах з авторсь-
ких і суміжних правовідносин у цивільному судочинстві 
України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / [Елек-
тронний ресурс] / Олена Олександрівна Штефан; Інститут 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 
2000. — 19 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2000/00coocsu.zip 
615 Жушман М. В. Судовий розгляд справ, що виникають з 
законодавства про вибори: Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Яро-
слава Мудрого. — Х., 2004. — 195арк. — Бібліогр.: арк. 180-
195; Судовий розгляд справ, що виникають з законодавства 
про вибори: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Національна юридична академія України ім. Ярослава Муд-
рого. — Х., 2004. — 19 с. 
616 Стадник Н.П. Правовое регулирование разрешения кол-
лективных трудовых споров (конфликтов): Дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.05 / Институт государства и права им. 
В.М.Корецкого НАН Украины. — К., 1998. — 176 л. — Библи-
огр.: л. 166-176; Стадник М. П. Правове регулювання вирі-
шення колективних трудових спорів (конфліктів): Автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / НАН України; Інститут 
держави та права ім. В.М.Корецького. — К., 1998. — 16 с. 
617 Стадник Н. П. Правовое регулирование разрешения кол-
лективных трудовых споров (конфликтов): Дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.05 / Институт государства и права им. 
В.М.Корецкого НАН Украины. — К., 1998. С. 6.  
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тивного трудового спору /конфлікту/ як «не-
врегульованих розбіжностей, які виникають 
між трудовим колективом найманих працівни-
ків підприємства, установи, організації, їх стру-
ктурних підрозділів і працедавцем з питань 
встановлення нових або зміни існуючих соціа-
льно-економічних умов праці і виробничого 
побуту, укладення, зміни, виконання колектив-
них договорів, різного тлумачення законодав-
ства та інших нормативних актів». Автор також 
робить висновок про те, що «розбіжності, які 
виникають між трудовим колективом і праце-
давцем, перетворюються в колективний трудо-
вий спір тільки лише після проходження про-
цедури безпосереднього примирення і врегу-
лювання розбіжностей, на стадії виникнення 
процесуальних правовідносин». В роботі також 
подається «типологізація колективних трудо-
вих спорів»: вони, виходячи з їх правової при-
роди походження і рівня правового захисту 
прав і інтересів найманих працівників, класифі-
куються на: колективні трудові спори, які ви-
никають у зв’язку з порушенням прав 
/юридичні/; колективні трудові спори, які ви-
никають у зв’язку з реалізацією інтересів 
/економічні/.618 

С. І. Запара (к. ю. н., 2005) у дослідженні 
«Удосконалення процедури вирішення колек-
тивних трудових спорів (конфліктів) прими-
рними органами в Україні»619 звертається до 
європейського досвіду у визначенні вищезазна-
ченого питання та зазначає такі тенденції: пе-
реважна більшість європейських країн прагне 
створити таку систему розв’язання трудових 
конфліктів, де головні ролі належали б громад-
ським організаціям, а роль державних органів, 
що регулюють трудові відносини (головним 
чином судових органів), має бути зменшена; за 
винятком правових спорів (для яких існують 
судові засоби розв’язання), процедури для ви-
рішення колективних трудових спорів здійс-
нюються у позасудовому порядку; в результаті 
еволюції правового регулювання колективних 
трудових спорів у більшості країн створені дер-
жавні органи із змінним статусним тяжінням 
або до судової, або до виконавчої влади: «Наці-
ональна рада праці» (Бельгія); «Служба з на-
дання консультацій, примирення та арбітражу» 
(Великобританія); «Служба посередництва та 
арбітражу Греції»; «Служба примирення» (Да-
нія); «Державний орган з питань впроваджен-
ня» (Ірландія); «Національна служба посеред-
ництва» (Швеція) тощо. Водночас рідко в яких 
країнах, державний примирний орган прямо 
віднесено до галузевовладної належності. Од-
нак підкреслюється саме державний і незалеж-
ний характер такого органу620.  

О. М. Обушенко (к. ю. н., 2002) в дослі-
дженні «Особливості вирішення службово-
трудових спорів та правового захисту пра-

                                                           
618 Там само. — С. 7–8.  
619 Запара С. І. Удосконалення процедури вирішення колек-
тивних трудових спорів (конфліктів) примирними органами в 
Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 [Елект-
ронний ресурс] / Київський національний ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2005. — 22 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05zsipou.zip 
620 Там само. — С. 8. 

цівників органів внутрішніх справ України»621 
з метою «всебічного розкриття суті й особливо-
стей службово-трудових спорів працівників 
ОВС, специфіки їх розгляду та вирішення» до-
сліджує як об’єкт «суспільні відносини, 
пов’язані зі службово-трудовими спорами, за-
хистом службово-трудових прав працівників 
ОВС», як предмет – «теоретичні і практичні 
проблеми службово-трудових спорів та поря-
док їх вирішення, діяльність органів і осіб, які 
можуть здійснити захист службово-трудових 
прав працівників ОВС»622. 

Дослідник, з-поміж іншого, визначає 
специфіку судового захисту службово-
трудових прав, вирішення службово-трудових 
спорів. Як відзначає дослідник, службово-
трудові спори є соціально-правовим явищем, 
тому в майбутньому, при більш широкому до-
слідженні багатьох інших явищ, пов’язаних із 
ними (наприклад причин службово-трудових 
спорів), необхідно користуватися досвідом ін-
ших наук (конфліктології, соціології, психоло-
гії). Для службово-трудових спорів не стоїть 
питання підвідомчості — вони можуть одноча-
сно розглядатися як у судовому порядку, так і в 
порядку підлеглості. Найбільш ефективною 
формою захисту службово-трудових прав є су-
довий захист. Враховуючи особливості системи 
МВС, у судах службово-трудові спори праців-
ників ОВС можуть розглядатися як у позовно-
му порядку, так і по скарзі, в порядку Глави 31-
А ЦПК. Вирішення службово-трудових спорів 
у порядку підлеглості не дає таких гарантій, як 
судовий розгляд, але таке вирішення має свої 
переваги і є перспективи для його вдоскона-
лення. При цьому, за даними дослідника, пра-
цівники ОВС досить рідко звертаються за захи-
стом своїх службово-трудових прав. Основни-
ми причинами цього є зневіра в можливості 
захисту (70%), небажання мати неприємностей 
по службі (45%)623. 
 

У межах спеціальності «12.00.07 – теорія 
управління; адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право» захи-
щено низку дисертаційних робіт.  

Так, В. С. Стефанюк (к. ю. н., 2000) в до-
слідженні «Правова обумовленість запрова-
дження адміністративної юстиції в Украї-
ні»624 проаналізував поняття адміністративної 
                                                           
621 Обушенко О. М. Особливості вирішення службово-
трудових спорів та правового захисту працівників органів 
внутрішніх справ України: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 
/ Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2002. — 215арк. 
— Бібліогр.: арк. 181-195; Особливості вирішення службово-
трудових спорів та правового захисту працівників органів 
внутрішніх справ України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.05 [Електронний ресурс] / Нац. ун-т внутр. справ. — 
Х., 2002. — 17 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02oomvsu.zip 
622 Обушенко О. М. Особливості вирішення службово-
трудових спорів та правового захисту працівників органів 
внутрішніх справ України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.05 [Електронний ресурс] / Нац. ун-т внутр. справ. — 
Х., 2002. — С. 4. 
623 Там само. — С. 16. 
624 Стефанюк В. С. Правова обумовленість запровадження 
адміністративної юстиції в Україні: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / Київський на-
ціональний університет ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — 
20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2000/00svsayu.zip. Див. також: 
Стефанюк В. С. Правова обумовленість запровадження адмі-
ністративної юстиції в Україні: Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.07 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевчен-
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юстиції та її моделей в іноземних державах. 
Автор, з-поміж іншого, також розглянув сучас-
ні види судового контролю за рішеннями, діями 
чи бездіяльністю органів виконавчої влади, мі-
сцевого самоврядування, посадових і службо-
вих осіб, що становлять головний зміст діяль-
ності адміністративної юстиції. Так, у підроз-
ділі 1.1. дослідження («Поняття судової влади 
та її ознаки») автор висвітлює теоретичні проб-
леми, пов’язані з обраним предметом дослі-
дження, визначений зміст поняття «судова вла-
да» та її ознак. У ньому автор робить висновок, 
що традиційне розуміння судової влади лише 
як системи судових органів держави, які здійс-
нюють правосуддя, призводить до ігнорування 
такої суттєвої складової судової влади, як пра-
во, тобто заснованої на законі правомочності 
судових органів виконувати певні дії, а також 
власне виконання цих дій. Зазначені два еле-
менти органічно пов’язані між собою, у разі 
відсутності одного з них доводиться говорити 
про неповноту поняття «судова влада»625. Як 
підкреслює автор, «суди не входять у будь-яку 
іншу систему державних органів, нікому не 
підпорядковуються. Виключність судової влади 
полягає в тому, що вона здійснюється тільки 
судами, які входять до єдиної судової системи 
України. Ніякі інші органи й посадові особи не 
мають права здійснювати судову владу, а судо-
ві органи не вправі передавати кому б то не бу-
ло навіть часткове виконання своїх повнова-
жень»626. 

Автор також сформулював поняття «ад-
міністративна юстиція» як «систему судових 
органів, які контролюють дотримання законно-
сті у сфері державного управління шляхом ви-
рішення в адміністративному процесуальному 
порядку публічно-правових спорів, що вини-
кають у зв’язку зі зверненнями фізичних чи 
юридичних осіб до органів державного управ-
ління або їх посадових чи службових осіб. На-
явність органів адміністративної юстиції – це 
показник ступеня полісистемності судової орга-
нізації в тій або іншій країні, тобто ступінь роз-
виненості різноманітних форм здійснення пра-
восуддя. Адміністративна юстиція як особли-
вий правовий інститут оскарження неправомір-
них адміністративних актів і діянь у спеціальні 
судово-адміністративні органи оформляється і 
кристалізується в тих державах, де визначилася 
чітка грань між приватним і публічним правом, 
а адміністративне право виділилося в самостій-
ну галузь. Тут державні органи функціонують 
на основі принципу поділу влади, а виконавча 
влада має ієрархічно організований апарат, ко-
рпус державних службовців, які підпорядковані 
і діють згідно із законодавством про державну 
службу»627. 

Ю. С. Педько (к. ю. н., 2004) в дослі-
дженні «Становлення та правове регулюван-

                                                                                           
ка. — К., 2000. — 185л.+ дод. — Бібліогр.: л.172-185. Порів: 
його ж: Судовий адміністративний процес / Академія право-
вих наук України; Інститут приватного права і підприємницт-
ва. — Х. : Консум, 2003. — 463с. — Бібліогр.: с. 448-460; 
Судова система України та судова реформа / Національний 
ун-т «Києво- Могилянська академія». — К. : Юрінком Інтер, 
2001. — 174с. — Бібліогр.: с. 121-132.  
625 Там само. — С. 7.  
626 Там само. — С. 7.  
627 Там само. — С. 9.  

ня адміністративної юстиції в Україні»628 
відзначає, що «сутність адміністративної юсти-
ції, на думку автора, полягає в тому, що адміні-
стративна юстиція є правозахисним інструмен-
том зі специфічним функціонально означеним 
місцем в правоохоронній системі держави, який 
має принципові ознаки, що дозволяють виок-
ремити його серед інших видів правоохоронної 
діяльності, як такий, що повинен сприяти під-
триманню режиму законності і, передусім, до-
триманню суб'єктивних прав громадян, які є 
учасниками адміністративно-правових відно-
синах»629.  

Дослідник визначає адміністративну юс-
тицію як «особливий різновид правосуддя, що 
передбачає діяльність адміністративних судів 
щодо розгляду та вирішення адміністративного 
спору, який ініціюється шляхом оскарження 
протиправних дій чи бездіяльності органів ви-
конавчої влади або органів місцевого самовря-
дування та їх посадових осіб, у відповідності з 
правилами адміністративного судочинства. 
Вищенаведене поняття адміністративної юсти-
ції, на думку [дослідника], поєднує в собі ці-
льові, формально-організаційні, інструменталь-
ні і процесуальні складові інституту, що дослі-
джується і дозволяє нам звернутися до місця та 
ролі цього інституту в умовах тотального рефо-
рмування адміністративної системи і права в 
Україні і визначити пріоритетні завдання та 
необхідні характеристики адміністративної юс-
тиції в умовах адміністративно-правової рефо-
рми»630. 

Так, Ю.В. Георгієвський (к. ю. н., 2004) у 
дослідженні «Адміністративна юстиція»631 
досліджує причини виникнення та суть адміні-
стративної юстиції, її ознаки, аналізує моделі 
адміністративної юстиції закордонних країн, 
понятійний апарат. З-поміж іншого, дослідник 
обґрунтовує тезу, «згідно з якою проблема роз-
межування таких інститутів адміністративного 
права, як адміністративна юрисдикція та адмі-
ністративна юстиція, має теоретичну і практич-
ну значимість. Дисертант зазначає, що під «юс-
тицією» завжди розуміли правосуддя (інше зна-
чення «справедливість»). Термін «юрисдикція» 
охоплює сукупність повноважень відповідних 
державних органів вирішувати правові спори і 
справи про правопорушення. Таким чином, 
стає очевидною певна спорідненність термінів 
«юстиція» і «юрисдикція». За наявності спорід-
нених рис зазначені вище види діяльності не 
можуть бути зведені до чогось єдиного щонай-
менш з трьох причин: 1) адміністративна юрис-
                                                           
628 Педько Ю. С. Становлення та правове регулювання адмі-
ністративної юстиції в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / НАН України; Інсти-
тут держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2004. — 16 
с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04pysayu.zip. Див. також: 
Педько Ю. С. Становлення адміністративної юстиції в Україні 
/ Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України 
/ О.Ф. Андрійко (відп.ред.). — К., 2003. — 208 с.  
629 Педько Ю. С. Становлення та правове регулювання адмі-
ністративної юстиції в Україні: Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.07 / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. 
Корецького. — К., 2003. — С. 198. 
630 Там само. — С. 38–39.  
631 Георгієвський Ю. В. Адміністративна юстиція: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / 
Національна юридична академія України ім. Ярослава Муд-
рого. — Х., 2004. — 19 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04gyvady.zip 
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дикція – це різновид виконавчо-розпорядчої 
діяльності, який здійснюється органами вико-
навчої гілки влади; адміністративна юстиція – 
різновид правосуддя, представлений судовою 
гілкою влади, що і визначає характер цих видів 
діяльності; 2) «активним» суб’єктом адмініст-
ративної юрисдикції, який розглядає і нейтралі-
зує адміністративно-правовий конфлікт, є орган 
державного управління або місцевого самовря-
дування, в той час як адміністративна юстиція, 
в нашому розуміння, не зливається з адмініст-
рацією (хоча в деяких випадках наближена до 
неї), а характеризується системою судових 
установ (загальних судів або спеціалізованих 
адміністративних судів, трибуналів та ін.); 3) 
адміністративна юрисдикція змістовно поєдна-
на з повноваженнями по використанню приму-
сових заходів щодо об’єктів публічного управ-
ління (в тому числі громадян), а в межах адмі-
ністративної юстиції якщо і вдаються до вико-
ристання примусових заходів, то реалізуються 
вони відносно суб’єктів управління, які пору-
шили права і свободи громадян або юридичних 
осіб»632. «Таким чином, адміністративна юсти-
ція і адміністративна юрисдикція, маючи сумі-
жні ознаки, відрізняються за ознаками предме-
тної природи (судової і виконавчої) та характе-
ром цих видів діяльності», – резюмує дослід-
ник633. 

І. В. Ілієв (к. ю. н., 2001) досліджує «Су-
довий контроль за законністю актів органів 
місцевої виконавчої влади у Республіці Болга-
рія»634. Автор, з-поміж іншого, визначає роль і 
місце судового контролю у забезпеченні закон-
ності та правопорядку. Зазначає, що повнова-
ження місцевих адміністрацій в Республіці 
Болгарія складаються з повноважень, передба-
чених основними актами, які визначають їх 
статус у системі виконавчої влади, а також з 
повноважень, що містяться в спеціальних нор-
мативних актах. Дослідник відзначає, що «ди-
сертаційне дослідження насамперед є послідо-
вним викладенням відомих у болгарській пра-
вовій теорії і міжнародній правовій доктрині 
поглядів щодо способів забезпечення законнос-
ті функціонування виконавчої влади». Він та-
кож вказує, що «оспорювання індивідуальних 
адміністративних актів місцевої виконавчої 
влади як правовий засіб для забезпечення за-
конності і правильності дій адміністрації має 
вирішальне значення для здійснення і захисту 
від порушень основних прав і свобод грома-
дян». 

А. Ю. Осадчий (к. ю. н., 2004) досліджує 
тему «Організаційно-правове забезпечення 
оскарження громадянами незаконних дій ор-
ганів виконавчої влади у судах»635. Дослідник 
                                                           
632 Георгієвський Ю. В. Адміністративна юстиція: Дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.07 / Національна юридична академія 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 185арк. — 
Бібліогр.: арк. 174-185. С. 169–170.  
633 Там само. — С. 10–11.  
634 Ілієв І. В. Судовий контроль за законністю актів органів 
місцевої виконавчої влади у Республіці Болгарія: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Одеська національна 
юридична академія. — О., 2001. — 20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01iivvrb.zip 
635 Осадчий А. Ю. Організаційно-правове забезпечення оска-
рження громадянами незаконних дій органів виконавчої 
влади у судах: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / 
Одеська національна юридична академія. — О., 2004. — 19 
с. Див. також: Картузова І. О., Осадчий А. Ю. Адміністратив-

відзначає, що «адміністративна юстиція є час-
тиною правосуддя, як основної функції судової 
влади, що полягає у розгляді і розв’язанні юри-
дичних конфліктів, які пов’язані з дійсним чи 
припущенним порушенням норм права. Здійс-
нення адміністративної юстиції опосередкову-
ється адміністративним судочинством, як по-
рядком діяльності суду, що встановлений адмі-
ністративно-процесуальними нормами і покли-
каний обслуговувати не тільки адміністративну 
юстицію»636.  

Автор також погоджується із думкою про 
те, що «поняття «судова влада», «правосуддя», 
«судочинство» — родинні, але не тотожні. На-
зва розділу «Правосуддя» не адекватна терміну 
«судова влада», вжитому в ст. 6 Конституції, 
оскільки правосуддя означає зміст судової вла-
ди, один з основних видів її діяльності»637. Він 
додає, посилаючись на працю В. І. Тертишніко-
ва «Цивільний процес»638, що «не завжди і не 
обов'язково судова влада здійснюється через 
правосуддя. Здійснення судової влади за зміс-
том є ширшим, ніж здійснення правосуддя, 
оскільки воно виявляється в багатьох інших 
діях суду, не пов'язаних із безпосереднім роз-
глядом тієї чи іншої справи. Так, усі суди та 
судові структури зобов'язані узагальнювати 
судову практику й вести судову статистику», – 
підсумовує автор639. Він також приходить до 
висновку, «що судочинство є засобом здійс-
нення правосуддя. Судочинство реалізує цілі і 
завдання правосуддя. Співвідношення правосу-
ддя (юстиції) і судочинства – це зв’язок змісту і 
форми, тому що здійснюючи судочинство суд 
вершить правосуддя. Правосуддя не може реа-
лізовуватися у відриві від судочинства. Така 
точка зору поширена і у науці цивільного про-
цесу640. Якщо на практиці іноді і є припусти-
мим змішувати ці два поняття, то для цілей на-
укового пізнання слід оперувати категоріями 
змісту (правосуддя) і форми (судочинство), що 
дозволяє вірно відобразити їх зв’язок та взає-
мовплив»641. 

В. М. Скавронік (к. ю. н., 2002) в дослі-
дженні «Адміністративно-юрисдикційна дія-
льність суду»642 відзначає, що «зросла значи-
мість адміністративно-юрисдикційних повно-
важень суду. Це зумовлене необхідністю забез-
печити об'єктивний, обгрунтований, заснова-
ний на законі розгляд самих поширених право-
порушень в Україні – адміністративних про-
ступків (за статистичними даними їх щорічно 
скоюється майже 20 мільйонів). Тому слід кон-

                                                                                           
но-процедурне право: навч.-метод. посібник / Одеська наці-
ональна юридична академія. — О. : Юридична література, 
2008. — 288c. — Бібліогр.: с. 196-209. 
636 Осадчий А. Ю. Організаційно-правове забезпечення оска-
рження громадянами незаконних дій органів виконавчої 
влади у судах: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Одеська 
національна юридична академія. — О., 2004. — С. 153–154.  
637 Там само. — С. 100.  
638 Тертышников В. И. Гражданский процесс (Курс лекций). – 
Харьков, 1994. — С. 3–4.  
639 Там само. — С. 100.  
640 Гражданский процесс: учебник / Под ред. проф. В. В. 
Комарова. – Х.: ООО «Одиссей», 2001. – 704 с. — С. 24–25. 
641 Там само. — С. 105.  
642 Скавронік В. М. Адміністративно-юрисдикційна діяльність 
суду: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електро-
нний ресурс] / Одеська національна юридична академія. — 
О., 2002. — 20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02svmyds.zip 
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статувати правильність напрямку нашого зако-
нодавства на розширення сфери адміністратив-
но-юрисдикційної діяльності суду»643. Автор 
наводить думку Л. В. Коваль, який питав: «чи-
нить правосуддя, чи виконує функції управлін-
ського характеру судовий орган, вирішуючи 
справи про проступки?» Він вважав, що від від-
повіді на це дискусійне питання залежить об-
грунтування підсудності деяких категорій 
справ»644. 

М. П. Запорожець (к. ю. н., 2004) дослі-
джує «Адміністративно-правове забезпечен-
ня діяльності місцевих загальних судів Украї-
ни»645, розглядаючи теоретичні та практичні 
питання теми. Автор з'ясовує значення внутрі-
шньорганізаційної діяльності судів у структурі 
предмета адміністративного права, визначає 
сутність внутрішньоорганізаційних відносин у 
місцевих загальних судах, їх особливості та ви-
ди, характеристику деяких з них. Автор «пер-
шою особливістю адміністративно-правових 
відносин в судах наз[иває] те, що вони виника-
ють поза сферою здійснення правосуддя, мають 
щодо місцевого загального суду як внутрішній, 
так і зовнішній характер… Адміністративно-
правові відносини, які виникають у діяльності 
чи щодо діяльності місцевого загального суду, 
мають субсидіарний, допоміжний характер, 
оскільки їх об’єктами є дії, поведінка людей, 
які не пов’язані із здійсненням їх основної фун-
кції – правосуддя»646. Автор також дотримуєть-
ся погляду, що «органи внутрішніх справ Укра-
їни є правоохоронними органами, які володі-
ють широкими можливостями щодо забезпе-
чення охорони судів та суддів з метою сприян-
ня здійсненню останніми правосуддя647. Дослі-
дник стверджує, що «враховуючи те, що фак-
тичною підставою адміністративної відповіда-
льності є вчинення особою адміністративного 
правопорушення (проступку), в дисертації де-
тально проаналізовано адміністративні просту-
пки, що посягають на нормальну діяльність су-
ду, родовим об’єктом яких, на думку дисертан-
та, є не встановлений порядок управління, а 
правосуддя, оскільки зазначені правопорушен-
ня знаходять свій вираз саме у процесі підгото-
вки або здійснення основної функції суду – 
правосуддя у цивільних, кримінальних справах, 
а також справах про адміністративні проступ-
ки»648. 

А. А. Стрижак (к. ю. н., 2005) у дослі-
дженні «Державне управління забезпеченням 
діяльності судів загальної юрисдикції»649 про-
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льності судів загальної юрисдикції: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / Інститут зако-
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Режим доступу: 
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Стрижак А. А. Судове управління в Україні. Теоретичні осно-

аналізував проблеми функціонування чинної 
системи державного управління у сфері забез-
печення діяльності судів загальної юрисдикції в 
Україні. Автор відзначає, що «державне управ-
ління забезпеченням діяльності судів характе-
ризується певними особливостями. Повнова-
ження суб’єкта управління (керівника суду, по-
садової особи державної судової адміністрації) 
є при цьому обмеженими (звуженими), порів-
няно з іншими видами владно-розпорядчої дія-
льності, що обумовлюється особливостями 
сфери судової діяльності, яка вимагає суворого 
дотримання принципу самостійності, незалеж-
ності суддів як носіїв судової влади. Межі 
управлінської діяльності в судах окреслюються 
потребами організації і забезпечення (матеріа-
льного, фінансового, технічного, інформацій-
ного, кадрового) судочинства, розгляду конкре-
тних кримінальних, цивільних, трудових, адмі-
ністративних та інших категорій справ»650. Ав-
тор також, з-поміж іншого, пропонує, на його 
думку, «концепцію ефективного здійснення 
державного управління в органах судової влади 
України щодо забезпечення діяльності суддів».  

Н. А. Железняк (к. ю. н., 2005) в одно-
йменній роботі досліджує «Правові та органі-
заційні форми діяльності Міністерства юс-
тиції України у здійсненні державної право-
вої політики (теоретичні та практичні пи-
тання)»651, ставлячи за мету «розкриття зміс-
ту» зазначених правових та організаційних 
форм діяльності Міністерства юстиції Украї-
ни652. 

 Авторка обгрунтовує значення держав-
ної правової політики як юридичної категорії, 
визначено основні напрями її здійснення, з'ясо-
вує місце та роль Міністерства юстиції України 
у забезпеченні її реалізації. Вона також визна-
чає правовий статус Міністерства в системі 
центральних органів виконавчої влади та особ-
ливості його правового регулювання, ствер-
джуючи, що «Міністерство юстиції України, на 
відміну від інших міністерств, наділено повно-
важеннями, що мають не галузеву, а й спеціа-
льну – функціональну та надгалузеву компете-
нцію, про що свідчать форми його діяльності та 
структурно-функціональні зв'язки з іншими 
органами виконавчої влади»653. Дослідниця та-
кож зазначає, що «специфічність органів юсти-
ції, які наділені спеціальною функціональною 
та надгалузевою компетенцією, обумовлює 
лише притаманність цим органам ознак право-
охоронних органів, однак за своєю суттю і при-
родою органи юстиції належать до системи ад-
міністративно-політичних органів як підсисте-

                                                                                           
ви і правове регулювання. — Ужгород : Патент, 2004. — 120 
с. — Бібліогр.: с. 114-119. 
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Корецького. — К., 2005. — С. 165. 
651 Железняк Н. А. Правові та організаційні форми діяльності 
Міністерства юстиції України у здійсненні державної правової 
політики (теоретичні та практичні питання): Автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / Н.А. 
Железняк; Київський національний економічний ун-т. — К., 
2005. — 21 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05jnatpp.zip 
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ми органів виконавчої влади – органів держав-
ного управління»654. 

С. О. Халюк (к. ю. н., 2008) у дослідженні 
«Конституційно-правовий статус Вищої 
ради юстиції»655, з-поміж іншого, стверджує, 
що йдеться про «орган управління в судовій 
системі, а не про орган управління судовою 
системою»656. Автор розкриває ґенезу, місце 
Вищої ради юстиції в системі органів держав-
ної влади, її функції та принципи. Автор ствер-
джує, що «Вища рада юстиції є контрольно-
наглядовим органом, про що свідчить її статус, 
специфіка прав та обов’язків. Адже цей консти-
туційний орган не можна віднести до якоїсь 
однієї з гілок влади, зокрема законодавчої або 
виконавчої. Визнати її органом судової влади 
також неможливо, оскільки відповідно до час-
тини 1 статті 127 Конституції України правосу-
ддя здійснюють професійні судді та, у визначе-
них законом випадках, народні засідателі і при-
сяжні. А згідно зі статтею 124 Конституції 
України правосуддя в Україні здійснюється ви-
ключно судами. А тому Вища рада юстиції вто-
ринна по відношенню до судової влади, статус 
якої визначається повноваженнями, які на неї 
покладені»657. 

О. І. Шостенко (к. ю. н., 2004) в дослі-
дженні «Особливості запровадження адміні-
стративної юстиції в Україні в контексті 
світової адміністративної теорії та прак-
тики»658, з-поміж іншого, пропонує «внести 
зміни до Конституції України: Розділ VIII 
«Правосуддя» доцільно було б назвати «Судова 
влада», а не зберігати узвичаєну з радянських 
часів назву. Це сприяло б уникненню понятій-
ної плутанини, оскільки правосуддя є лише фо-
рмою реалізації спеціальних владних повнова-
жень, що здійснюється органами судової влади. 
Зміст же самого поняття «Судова влада» значно 
ширший, він об’єднує в собі такі складові, як 
«суд», «правосуддя» та «судова система». Не-
від’ємною ознакою судової влади є її незалеж-
ність, самостійність і відокремленість»659. До-
слідниця також стверджує, що «діючим в Укра-
їні законодавством в поняття судочинства 
включається не тільки розгляд і вирішення су-
дом справ по суті, але й досудове провадження 
по справі у всіх стадіях кримінального і циві-
льного процесу, вирішення питань виконання 
вироків і рішень»660. На думку автора, «адмініс-
тративна юстиція — це система розгляду і ви-
рішення спорів, які пов’язані із претензією осо-
би щодо визнання неправомірності дій або без-
діяльності органів виконавчої влади чи органів 
місцевого самоврядування, їх посадових осіб. 
Основною організаційною складовою цієї сис-

                                                           
654 Там само. — С. 11. 
655 Халюк С. О. Конституційно-правовий статус Вищої ради 
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вної юстиції в Україні в контексті світової адміністративної 
теорії та практики: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
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теми є адміністративний суд, а процесуальною 
складовою – здійснення правосуддя у формі 
адміністративного судочинства» 661.  

Автор поділяє думку правників, 
О. Безнасюка і X. Рустамова, які стверджують: 
«Судова влада – це не тільки правосуддя. Ця 
категорія обіймає всю судову систему, суддів-
ський корпус, апарат судів, будівлі, в яких суди 
розташовуються, тощо. Як не парадоксально, 
стан і якість судової влади залежить не стільки 
від рівня правосуддя, але й від зазначених фак-
торів, які на перший погляд здаються несуттє-
вими»662. 

Дослідників також відзначає, що «в су-
часній системі судів загальної юрисдикції утво-
рюються загальні та спеціалізовані суди окре-
мих судових юрисдикцій. Військові суди нале-
жать до загальних судів і здійснюють правосу-
ддя у Збройних Силах України та інших війсь-
кових формуваннях, утворених відповідно до 
закону, тобто мають спеціальну функціональну 
ознаку. Звідси випливає, що в системі судів за-
гальної юрисдикції існують знову ж таки зага-
льні та спеціальні суди. В такій структурі від-
сутня чіткість термінів, які відображають зміст 
названої системи. Тому, на наш погляд, раціо-
нально запропонувати назву звичайні та спеці-
альні суди загальної юрисдикції та внести змі-
ни до ст. 19 Закону «Про судоустрій Украї-
ни»663. 

 
У межах спеціальності «12.00.07 – теорія 

управління; адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право» в 
зв’язку з проблематикою правосуддя дослі-
джуються передусім такі питання як адмініст-
ративна юстиція, зокрема її розвиток в Україні, 
судовий контроль за законністю правових актів 
тощо.  

 
У межах спеціальності «12.00.08 – кри-

мінальне право та кримінологія; криміналь-
но-виконавче право» захищено низку дисерта-
цій, присвячену кримінальному судочинству.  

Так, В. В. Лень (к. ю. н., 2003) досліджує 
«Кримінально-правові проблеми визначення 
осудності злочинця»664, зокрема проблеми осу-
дності й неосудності злочинця; застосування 
примусового медичного лікування, його під-
став і мети. Автор зазначає, що «за своїми фі-
лософськими показниками осудність тісно по-
в'язана з трактуванням волі й відповідальності 
людини за свої вчинки. Злочинні дії, як і всі 
інші вчинки людей, визначаються й контролю-
ються свідомістю й волею людини. При вчи-
ненні злочину особа розуміє зміст і значення 
своєї поведінки та свідомо спрямовує її на до-
сягнення бажаних для неї результатів. Осудна 
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особа завжди має свободу вибору своєї поведі-
нки і спроможна обирати правомірне рішення. 
Вибір поведінки – універсальна психологічна 
категорія, що однаковою мірою поширюється 
на суспільно корисну, нейтральну або суспіль-
но небезпечну поведінку»665. Автор вважає, що 
«саме здатність людини усвідомлювати харак-
тер і наслідки своїх дій та свідомо керувати 
ними відрізняє осудну особу від неосудної, де 
захворювання втручається у свідомість людини 
і руйнує її нормальне функціонування»666. 

Підкреслено, що за сучасних умов розбу-
дови правової держави людина, її життя та здо-
ров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека 
– одна з головних проблем українського суспі-
льства, розв'язання якої є однією зі складових 
діяльності правоохоронних і судових органів 
держави, зокрема, органів внутрішніх справ. 
Значну увагу приділено удосконаленню відо-
мих та пошуку нових стратегічних дослідниць-
ких підходів для вивчення: особистості неосуд-
ної особи, її мотивів і соціально-психологічної 
мотивації суспільно небезпечної поведінки і 
суспільно небезпечних діянь; питання вчинення 
злочину в стані сп'яніння. Охарактеризовано 
критерії неосудності: медико-біологічний, пси-
хологічний та юридичний, розкрито їх суть і 
зміст. Досліджено з історичних витоків приму-
сові заходи медичного лікування. Розроблено 
пропозиції щодо вдосконалення інституту осу-
дності й неосудності та примусового медичного 
лікування». 

Також означено сутність осудності. Як 
відзначає авторка, «сутність як філософська 
категорія – найголовніше, суттєве в предметі 
або явищі, основа, яка визначає загальне пред-
мета або явища, їх походження, спрямованість і 
розвиток. Сутність осудності й сутність вини в 
кримінальному праві близькі за своєю приро-
дою. Під сутністю вини розуміється негативне 
відношення суб’єкта до охоронюваних кримі-
нальним правом інтересів суспільства, яке ви-
ражається в суспільно небезпечному діянні. 
Сутність осудності в кримінальному праві ви-
ражається в здатності під час вчинення злочину 
усвідомлювати своє негативне відношення до 
охоронюваних кримінальним правом інтересах 
суспільства. 

В етимологічному розумінні осудність – 
синонім «імпутабельність» (imputabilitas – від 
лат. imputo – ставити в вину, зараховувати), 
означає суб’єктивну можливість особи нести 
відповідальність за вчинене кримінально-
каране діяння»667. 

Тема «Кримінологічна характеристика 
та попередження злочинності засуджених в 
місцях позбавлення волі»668 досліджена в ди-
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сертаційному дослідженні С. Ю. Лукашевича 
(к. ю. н., 2003)  

В. А. Льовочкін (к. ю. н., 2002) досліджує 
«Нормативно-правові та організаційні засади 
забезпечення реалізації в Україні міжнарод-
них стандартів з прав і свобод засуджених до 
позбавлення волі»669. У праці висвітлено етапи 
формування міжнародних стандартів з прав і 
свобод засуджених до позбавленої волі. Роз-
глянуто особливості та детермінанти впливу 
міжнародних правових документів з прав і сво-
бод засуджених на формування виправно-
трудового законодавства України та практики 
його виконання у різні історичні періоди існу-
вання України. Обгрунтовано теоретичні поло-
ження про імплементацію міжнародних стан-
дартів з прав і свобод засуджених у національ-
не законодавство та визначено ступінь їх вті-
лення у законодавство України. Удосконалено 
структуру правового статусу засудженого до 
позбавленої волі та визначено ступінь відпові-
дності змісту кожного з його структурних еле-
ментів міжнародним стандартам. Розкрито роль 
і функції Департаменту у соціально-правовому 
механізмі забезпечення прав і свобод засудже-
них до позбавлення волі. Удосконалено основні 
напрями подальшого реформування криміналь-
но-виконавчої системи України з метою най-
більш повного та всебічного забезпечення від-
повідності її функціонування міжнародним 
стандартам з прав і свобод засуджених. 

Н. А. Орловська (к. ю. н., 2001) досліджує 
тему «Осудність та її види (порівняльний 
аналіз законодавства України та інших дер-
жав)»670. У роботі розглянуто неосудність і ви-
ди осудності – обмежену та вікову, проблему 
спеціальної осудності. Проаналізовано вчення 
про осудність-неосудність у його історичному 
розвитку. Основну увагу приділено концепції 
обмеженої осудності: поняттю, природі, озна-
кам, співвідношенню з іншими кримінально-
правовими поняттями та інститутами, правовим 
наслідкам визнання особи обмежено осудною. 
Розглянуто вікову осудність неповнолітніх пра-
вопорушників, які досягли віку кримінальної 
відповідальності, однак внаслідок затримки 
психофізіологічного розвитку не відповідають 
формально своїй віковій групі. Під час розгляду 
особливостей відповідальності осіб похилого 
віку акцентовано увагу на можливості реаліза-
ції покарання у вигляді позбавлення волі стро-
ком до 3 років у поєднанні з примусовим ліку-
ванням у спеціальних інтернатах. Вирішення 
проблеми спеціальної осудності має полягати 
не в площині встановлення особливих критеріїв 

                                                                                           
місцях позбавлення волі. — Х. : Видавець СПД ФО Вапняр-
чук Н.М., 2006. — 103с. — Бібліогр.: с. 93-103.  
669 Льовочкін В. А. Нормативно-правові та організаційні за-
сади забезпечення реалізації в Україні міжнародних стандар-
тів з прав і свобод засуджених до позбавлення волі: Авто-
реф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] 
/ Національна академія внутрішніх справ України. — К., 
2002. — 18 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02lvazpv.zip  
670 Орловська Н. А. Осудність та її види (порівняльний аналіз 
законодавства України та інших держав): Дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.08 / Одеська національна юридична академія. — 
О., 2001. — 222 арк. — Бібліогр.: арк. 203-219; Осудність та 
її види (порівняльний аналіз законодавства України та інших 
держав): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Елект-
ронний ресурс] / Одеська національна юридична академія. 
— О., 2001. — 20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01onaotv.zip 
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для осіб певних професій, а у застосуванні зло-
чинної недбалості або казусу. Наведено норма-
тивні положення законодавчих актів Канади, 
США, Англії, ФРН, Польщі, Угорщини, про-
аналізованих на засадах вітчизняної криміналь-
но-правової доктрини, положень чинного зако-
нодавства України. 

Дослідження «Проблема обмеженої осу-
дності в кримінальному праві»671 провела 
Т. М. Приходько (к. ю. н., 2001). Зокрема до-
сліджено історію виникнення та розвитку, при-
роду, зміст, критерії обмеженої осудності, пи-
тання кримінальної відповідальності, покаран-
ня та застосування примусового лікування до 
обмежено осудних осіб. Сформульовано понят-
тя обмеженої осудності, розкрито зміст її юри-
дичного, психологічного та медичного критері-
їв. Проаналізовано співвідношення обмеженої 
осудності з осудністю та неосудністю. Визна-
чено межі компетенції судді (слідчого) та пси-
хіатра-експерта. Визначено особливості притя-
гнення до кримінальної відповідальності обме-
жено осудних осіб, призначення ним покаран-
ня. Обгрунтовано необхідність застосування до 
обмежено осудної особи примусового лікуван-
ня. З'ясовано мету, підстави, умови та види 
примусового лікування, а також порядок його 
продовження або припинення. 

 С. О. Стефанов (к. ю. н., 2002) в дослі-
дженні «Організаційно-правові проблеми тру-
дової зайнятості засуджених у місцях позба-
влення волі»672 проаналізував історико-
правовий та теоретичний процес розвитку та 
становлення інституту трудової зайнятості за-
суджених в Україні. Проведено теоретичний 
аналіз нормативних положень, що регламенту-
ють залучення засуджених до праці. Наведено 
результати проведених соціологічних дослі-
джень трудової зайнятості у виправних устано-
вах Одещини. Охарактеризовано тенденції роз-
витку інституту трудової зайнятості засудже-
них за сучасних умов. Докладно розглянуто 
вплив на трудову зайнятість соціально-
демографічних, кримінологічних та організа-
ційних факторів. Особливу увагу приділено 
питанням організації праці засуджених. Розро-
блено концепцію приватизації підприємств ви-
правних установ. Викладено теоретичні конце-
пції, наведено практичні рекомендації, обгрун-
товано необхідність зміни чинного криміналь-
но-виконавчого законодавства, визначено під-
ходи стосовно подальшого дослідження про-
блеми трудової зайнятості засуджених у місцях 
позбавлення волі. 

                                                           
671 Приходько Т. М. Проблема обмеженої осудності в кримі-
нальному праві: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Націо-
нальна академія внутрішніх справ України. — К., 2001. — 
216арк. — Бібліогр.: арк. 186-199; Проблема обмеженої 
осудності в кримінальному праві: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / Національна 
академія внутрішніх справ України. — К., 2001. — 20 с. — 
Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01ptmokp.zip 
672 Стефанов С. О. Організаційно-правові проблеми трудової 
зайнятості засуджених у місцях позбавлення волі: Дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.08 / Одеська національна юридична 
академія. — О., 2002. — 191 арк. — Бібліогр.: арк. 170-186; 
Організаційно-правові проблеми трудової зайнятості засу-
джених у місцях позбавлення волі: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / Одеська націо-
нальна юридична академія. — О., 2002. — 19 с. — Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02ssompv.zip 

Підсумовуючи відзначимо, що в межах 
спеціальності «12.00.08 – кримінальне право 
та кримінологія; кримінально-виконавче пра-
во», зокрема в галузі науки кримінального пра-
ва вивчаються питання взаємозв’язку цієї науки 
із філософією та іншими науками; судочинства 
та правосуддя в зв’язку зі вченням про пока-
рання (покарання та його мета; система та види 
покарань; проблеми призначення покарання; 
ефективність застосування покарання; суди-
мість тощо); державної політика у сфері вико-
нання покарань, правовий статус засуджених. 

 
У межах спеціальності «12.00.09 – кри-

мінальний процес та криміналістика; судова 
експертиза» захищено наступні теми, що сто-
суються тематики правосуддя та судочинства.  
 І. І. Котюк (д. ю. н., 2008) у дослідженні 
«Судова гносеологія: проблеми методології 
та практики»673 визначає метою «теоретичне 
осмислення сутності, сучасного стану і про-
блемних аспектів пізнавальних процесів у сфері 
судочинства, а також аналіз законодавства, на-
укової літератури і судової, слідчої та експерт-
ної практики для виявлення проблемних проце-
суальних, гносеологічних, організаційних і 
технічних питань та вироблення комплексу ме-
тодологічних підходів і практичних рекоменда-
цій щодо вдосконалення інформаційного забез-
печення цих процесів»674. Об’єктом досліджен-
ня визначаються «правовідносини у сфері су-
часного судочинства», предметом – «методоло-
гічні аспекти використання сучасних наукових 
засобів пізнання в процесі інформаційного за-
безпечення пізнавальних відносин у сфері су-
дочинства»675. 
 У дослідженні, з-поміж інших, автором 
сформульовані положення, висновки, рекомен-
дації та пропозиції676, цінні для філософсько-
правового осмислення правосуддя, зокрема на-
ступні. Так, як відзначає правознавець, «розви-
ток судочинства зумовлює необхідність вдос-
коналення його гносеологічних, методологіч-
них, процесуальних та організаційних засад». 
Дослідник обгрунтовує теорію судового пі-
знання, яка «виконувала б функцію наукового 
забезпечення пізнавальних процесів у кожному 
із видів судочинства», визначаючи її як «науку 
про закономірності виникнення юридичних фа-
ктів та засоби їх виявлення, дослідження і ви-
користання у сфері судочинства»677. Автор та-

                                                           
673 Котюк І. І. Судова гносеологія: проблеми методології та 
практики: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.09 [Елект-
ронний ресурс] / Київський національний ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2008. — 37 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kiipmp.zip; Судова гно-
сеологія: проблеми методології та практики: дис... д-ра 
юрид. наук: 12.00.09 / Київський національний ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2008. — 436 арк. — Бібліогр.: арк. 
395-427. 
674 Котюк І. І. Судова гносеологія: проблеми методології та 
практики: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.09 [Елект-
ронний ресурс] / Київський національний ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2008. — С. 3–4. 
675 Там само. — С. 4. 
676 Там само. — С. 24–32. 
677 І. І. Котюк так обгрунтовує необхідність у теорії судового 
пізнання: «Якщо в основі будь-якого виду судочинства є 
пізнавально-практична діяльність, спрямована на пізнання 
юридичного факту, який став підставою виникнення, зміни 
або припинення правовідносин та прийняття на цій основі 
обґрунтованого рішення у справі, то є очевидним, що вона 
має бути забезпечена й відповідним науковим інструментарі-
єм, який, за винятком кримінального судочинства, тут відсу-
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кож, зважаючи на те, що «теорія судового пі-
знання зорієнтована на забезпечення пізнаваль-
них процесів лише у сфері судочинства і всіх 
аспектів пізнавальних процесів у сфері юрис-
пруденції не вичерпує», відзначає як «актуаль-
не завдання» формування «такої складової 
юридичної науки, як юридична гносеологія, яка 
була б методологічним орієнтиром у пізнанні 
та адекватному відображенні державно-
правових реалій – і в правосвідомості, і в пра-
вових конструкціях (правових нормах, понят-
тях, дефініціях, теоріях), а як наслідок, у проце-
сах праворозуміння, правотворчості, тлумачен-
ня, використання і застосування правових 
норм»678.  
 З-поміж іншого, у дослідженні також від-
значається таке: ратується за створення «єдино-
го кодексу судочинства, або, принаймні, кодек-
су публічного та кодексу приватного судочинс-
тва»679, перейменування спеціальності 12.00.09 
на «судочинство; теорія судового пізнання»680, 
відзначає природу пізнавальних процесів у 
сфері судочинства, структуру відображення681, 
                                                                                           
тній. Адже саме складність розвۥязання означених питань у 
кримінальному судочинстві зумовила появу науки криміналі-
стики, метою якої є наукове забезпечення пізнавальних 
процесів у цій сфері, а оскільки подібної науки у жодній з 
інших сфер судочинства немає, то це є свідченням необхід-
ності створення якісно нової системи знань – теорії судового 
пізнання, яка виконувала б функцію наукового забезпечен-
ня пізнавальних процесів у кожному із видів судочинства». 
Методами теорії визначаються світоглядні принципи, а також  
система загальнонаукових, окремонаукових та спеціальних 
методів. Її завданнями є: 1) дослідження закономірностей 
виникнення, виявлення та використання юридичних фактів 
та слідів, які їх супроводжують; 2) формування науково-
понятійного апарату, що функціонує у сфері судочинства; 3) 
розробка і вдосконалення засобів пізнання та методів прак-
тичної діяльності у цій сфері; 4) розробка рекомендацій, 
спрямованих на запобігання правопорушенням(Там само. — 
С. 24–25). 
678 Порів.: Козловський А. А. Гносеологічна природа права 
(філософсько-правовий аналіз): Дис... д-ра юрид. наук: 
12.00.12 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. — 
Чернівці, 2000. — 464 арк. — Бібліогр.: арк. 389–464. Коз-
ловський А. А. Гносеологічна природа права (філософсько-
правовий аналіз): Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 
/ Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2000. — 40 с. Див. також: Право як пізнання. Вступ до гно-
сеології права / А. А. Козловський; Чернів. держ. ун-т ім. 
Ю.Федьковича. — Чернівці: Рута, 1999. — 295 с. — Бібліогр.: 
с. 275-284. 
679 Як відзначає автор, «декларований законодавством Укра-
їни принцип єдності її судової системи зумовлює необхідність 
створення єдиного і рівного для всіх фізичних та юридичних 
осіб суду з покладанням на нього здійснення функцій право-
суддя у справах, що виникають з будь-яких правовідносин. 
А необхідність здійснення правосуддя у визначеному зако-
ном єдиному процесуальному порядку зумовлює потребу 
уніфікації процесуального законодавства, та створення на 
основі наявних процесуальних кодексів єдиного кодексу 
судочинства, або, принаймні, кодексу публічного та кодексу 
приватного судочинства» (Там само. — С. 25). 
680 Як відзначається «системний підхід при характеристиці 
юридичної науки дає підстави для висновку, що сучасні на-
зви наукових спеціальностей її організаційній структурі та 
особливостям процесуального забезпечення судочинства не 
відповідають, що зумовлює необхідність приведення їх у 
відповідність до методологічних засад юридичної науки і, 
зокрема, перетворення спеціальності 12.00.09 – криміналь-
ний процес та криміналістика; судова експертиза на спеціа-
льність – судочинство; теорія судового пізнання». Правозна-
вець також відзначає, що «потреба наукового забезпечення 
пізнавальних процесів у сфері судочинства зумовлює необ-
хідність створення у класичних національних юридичних 
вузах на основі кафедр криміналістики кафедр теорії судово-
го пізнання» (Там само. — С. 25). 
681 При характеристиці пізнавальних процесів у сфері судо-
чинства слід виходити з того, що пізнання – це процес акти-
вного, цілеспрямованого, категоріального відображення 
дійсності свідомістю людини, а властивість відображення – 
це прояв такого взаємозв'язку між явищами дійсності, за 
якого особливості одних з них відтворюються у відповідних 
особливостях інших, а його змістом є відтворення ознак од-
них об'єктів у відповідних ознаках інших. У структурі відо-
браження слід розрізняти такі його форми, як: механічне, 
трасологічне, фізичне, хімічне, біологічне, фізіологічне, пси-
хічне та соціальне. Форма та зміст відображення залежать 

специфіку пізнання в судочинстві682, розмежо-
                                                                                           
від рівня структурної організації взаємодіючих систем і вияв-
ляються у вигляді таких слідів: 1) механічне – змін взаємо-
розташування об'єктів; 2) трасологічне – матеріально-
фіксованих відображень зовнішніх ознак об'єктів; 3) фізичне 
на атомному та молекулярному рівнях – звуку, теплоти, змі-
ни агрегатних станів тощо; 4) хімічне – хімічних реакцій та 
перетворення атомів і молекул речовин; 5) біологічне (бота-
нічне та зоологічне) – біологічної чутливості та подразливос-
ті; 6) фізіологічне – фізіологічних процесів та їх наслідків; 7) 
психічне – чуттєвих уявлень та ідеальних слідів-
відображень; 8) соціальне – соціального досвіду та знань, 
що проявляються в формі понять, суджень, умовиводів, тео-
рій тощо. Співвідношення між результатами відображення 
(слідами) та відображуваними об'єктами може проявлятися у 
вигляді неадекватного відображення, у вигляді приблизного 
відображення й у вигляді адекватного відображення, а зрос-
тання активності відображення і ступеня його адекватності є 
критерієм прогресивності його форм. Виходячи з об'єктивно-
сті передумов пізнавального відображення, за своєю приро-
дою воно є об'єктивним, однак активність суб'єкта пізнання 
надає його результатам суб'єктивного характеру, а їх неаде-
кватність може бути як наслідком об'єктивних труднощів 
проникнення в сутність явищ, так і суб'єктивних причин. У 
структурі пізнавального відображення виділяється чуттєва та 
раціональна складові, у межах яких розрізняються відчуття і 
сприйняття (чуттєвий рівень), а також уявлення, поняття, 
судження і умовиводи (раціональний рівень). Чуттєве пі-
знання хоча й є основою всіх знань про об'єктивну дійсність, 
є початковим його етапом, який відображає переважно зов-
нішній аспект явищ, дає відомості про окреме, а виявлення 
загального, проникнення в сутність явищ досягається на 
раціональному рівні. Незважаючи на якісну своєрідність 
чуттєве і раціональне пізнання функціонує в нерозривній 
єдності, взаємодоповнюючи одне одного.  
Чуттєва та раціональна складові в інформаційному забезпе-
ченні свідомості виступають у складі емпіричного і теоретич-
ного пізнання. Емпіричне пізнання здійснюється переважно 
за допомогою органів чуття, тобто безпосередньої взаємодії 
його суб’єкта з відповідним об’єктом, що дає змогу пізнати 
цей об'єкт переважно з боку тих його ознак і властивостей, 
які доступні чуттєвому сприйняттю, а теоретичне – базується 
на раціональному відображенні об'єктивної дійсності. Емпі-
ричне пізнання – це нижчий його рівень, воно обмежується 
відображенням дійсності на рівні явища, однак воно є осно-
вою для розгортання теоретичного пізнання, яке розкриває 
сутність цієї дійсності і характер зв'язків між її складовими, 
що є недоступним для емпіричного пізнання. Якщо емпірич-
не пізнання без теоретичного неможливе, то теоретичне 
може здійснюватись і без емпіричного. Пізнання може здійс-
нюватися безпосередньо, коли суб'єкт безпосередньо взає-
модіє з об’єктами пізнання, та опосередковано, коли знання 
набуваються з джерел, які відобразили об’єкт пізнання або 
шляхом логічних операцій. Чуттєве є переважно безпосеред-
нім пізнанням, а раціональне – опосередкованим. Раціональ-
ним, а отже, й опосередкованим є логічне доказування. 
Отримання інформації суб’єктом пізнання відбувається за 
допомогою таких когнітивних механізмів, як: увага, відчуття, 
сприйняття, уявлення, пам'ять, мислення і уява, а отже, 
особливості їхнього функціонування істотно впливають на 
розв’язання будь-яких пізнавальних завдань, у тому числі й 
формування судових показань та отримання судових дока-
зів, а тому в процесах пізнання у сфері судочинства мають 
детально вивчатися та враховуватися (Там само. — С. 25–
26). 
682 Пізнання у сфері судочинства є особливим видом прикла-
дного наукового пізнання, що відбувається в межах проце-
суальних правовідносин, а тому, крім сфери його здійснення, 
воно відзначається й специфікою його мети та завдань, осо-
бливостями його об'єкта, яким є юридично значущі факти; 
особливою соціальною значущістю його результатів; його 
суб'єкти визначені законом; воно є колегіальним; основні 
його засоби та форми їх застосування визначені законом; 
особливостями фіксації отриманих результатів та оперування 
ними в процесі доказування; обмеженими часовими межами 
та конфліктними умовами його здійснення; воно здійснюєть-
ся у формі доказування, яке являє собою здійснювану у 
визначеному законом порядку єдність логічного і практично-
го аспектів діяльності уповноважених суб'єктів, спрямовану 
на формування, перевірку та оцінку доказів та їхніх проце-
суальних джерел, а також оперування ними з метою встано-
влення істини; воно є переважно ретроспективним, а отже, й 
опосередкованим пізнанням, хоч окремі його аспекти можуть 
мати й безпосередній характер; 
Особливістю сучасного наукового пізнання є функціонування 
в ньому багаторівневої системи, яка включає: а) психофізіо-
логічні механізми взаємодії суб'єкта з об'єктивною дійсністю; 
б) світоглядний шар наукових знань, який являє собою фун-
даментальні філософські принципи сприйняття і перетворен-
ня дійсності та є змістом всезагального методу; в) систему 
діалектично взаємопов'язаних і взаємозумовлених загально-
наукових, окремонаукових і спеціальних методів пізнання; г) 
логічні форми пізнання, які є системою відомостей про зако-
ни та форми мислення в процесі застосування окремих мето-
дів пізнання; ґ) технічні засоби, які розширюють пізнавальні 
можливості суб'єкта пізнання. 
У системі засобів пізнання особливе місце посідають методи 
пізнання, які являють собою системи правил, що орієнтують 
на певний спосіб дій при розв'язанні пізнавальних завдань. 
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вує процесуальне і логічне доказування683, ра-
фінує поняття мети і завдання судочинства684, 
                                                                                           
Методи є складовими системи засобів пізнання, але водночас 
кожен метод є складноорганізованою системою нижчого 
рівня загальності, яка реалізується за допомогою власних 
засобів (правил, способів, дій). Діалектико-матеріалістичний 
метод не є єдиним загальним методом, а тому об'єктивність 
пізнання може бути забезпечена лише з урахуванням інших 
світоглядних підходів, саме тому поняття «всезагальний 
метод» потребує заміни поняттям «світоглядні принципи», 
універсальне значення яких полягає в тому, що вони не 
розкривають причин окремих явищ, а показують, як потріб-
но діяти, щоб їх розкрити. Саме на основі світоглядних 
принципів, яких дотримуються конкретні суб'єкти, вони оби-
рають і форми та способи мислення, і методи пізнання та 
практичної діяльності. Оскільки кожна наука базується на 
певному філософському способі мислення, згідно з яким і 
розробляє свої власні методи пізнання, то світоглядні прин-
ципи функціонують не тільки на рівні загального, а й на 
рівні загальнонаукових, окремонаукових і спеціальних мето-
дів (Там само. — С. 26–27). 
683 Розмежовуючи процесуальне і логічне доказування, від-
значає автор, слід враховувати, що доказування тези, ви-
сновку завжди повернуто до зовнішнього адресата, тоді як 
доказування в розумінні пізнання спрямовано насамперед на 
формування внутрішнього переконання самого суб'єкта пі-
знання. Процесуальне доказування, з одного боку, є діяльні-
стю суб'єктів з формування, перевірки й оцінки доказів та 
їхніх процесуальних джерел, а з іншого – формулюванням на 
цій основі певних тез і наведенням аргументів для їхнього 
обґрунтування, саме тому при його характеристиці слід роз-
різняти два його аспекти: пізнавальний, спрямований на 
встановлення фактичних даних, або коли за допомогою од-
них (доказових) фактів отримують (виводять) знання про 
інші (установлювані) факти (обставини), і процесуальний, 
який проявляється у виявленні, закріпленні, перевірці та 
оцінці доказів і оперуванні ними в процесі доказування. 
Отже, процесуальне доказування – це здійснювана у визна-
ченому законом порядку пізнавально-практична діяльність 
уповноважених суб'єктів, що полягає у формуванні, перевір-
ці й оцінці доказів та їхніх процесуальних джерел, а також 
оперування ними з метою встановлення істини у сфері судо-
чинства. Воно здійснюється у формі визначених законом 
слідчих і судових дій. У сфері судочинства можуть здійсню-
ватись і непроцесуальні пізнавальні дії, але їх результати 
доказового значення не мають. Предмет пізнання є ширшим 
за предмет доказування, а тому слід розрізняти обставини, 
що підлягають доказуванню, і обставини, що підлягають 
установленню. А межами доказування є такий обсяг доказо-
вого матеріалу (доказів та їхніх джерел), який забезпечує 
належне та достовірне встановлення всіх обставин, що вхо-
дять до предмета доказування, правильне вирішення справи 
та вжиття заходів щодо запобігання правопорушенням (Там 
само. — С. 27–28).  
Дослідник додає: «Однією з вихідних гносеологічних умов 
пізнання і доказування є встановлення їхньої структури та 
механізму здійснення, тобто розв'язання проблеми, як цю 
діяльність можна висловити у вигляді системи елементів, що 
орієнтують на те, як суб'єкт пізнання має мислити і діяти 
практично з метою отримання істинних і достовірних резуль-
татів. Доказування є багатоаспектною діяльністю, у структурі 
якої умовно можна виділити такі послідовно здійснювані 
стадії (етапи), які скла даються з таких елементів: а) форму-
вання доказів та їхніх процесуальних джерел, яке передба-
чає виявлення і вилучення об'єктів, слідів і відомостей, що 
стосуються обставин справи, їхнє процесуальне закріплення 
та збереження як доказів; б) дослідження доказів та їхніх 
процесуальних джерел, яке передбачає їх вивчення та пере-
вірку; в) оцінка доказів та їхніх процесуальних джерел, яка 
полягає у визначенні їхньої відносності, допустимості, досто-
вірності та достатності; г) оперування доказами, яке перед-
бачає їхнє групування, наведення аргументів для їх обґрун-
тування і кореспондування їх як фактичних даних адресату 
доказування» (Там само. — С. 30–31). 
684 Як відзначає дослідник, «не слід ототожнювати поняття 
«мета» та «завдання», оскільки мета – це мислено передба-
чуваний і очікуваний результат певної діяльності, а завдання 
– це те, що потрібно виконати для досягнення певної мети. 
Слово «мета» не є синонімом слова «ціль», оскільки ціль – 
це те, у що потрібно влучити. У російській мові слово «цель» 
багатозначне й охоплює зміст українських слів і «мета», і 
«ціль», а в українській слово «мета» у множині не викорис-
товується, саме тому тут часто використовується слово «ці-
лі». Оскільки мета і завдання завжди є елементами певної 
системи, якою виступає цілеспрямована діяльність, то їхнє 
співвідношення має діалектичний характер: мета досягаєть-
ся через розв'язання конкретних завдань, але по її досяг-
ненні вона починає функціонувати як одне із завдань, що 
спрямоване на досягнення мети вищого ступеня загальності, 
стає засобом її досягнення. Оскільки мета є ідеальним пе-
редбаченням результату певної діяльності, то за своєю при-
родою вона суб'єктивна, але оскільки мета будь-якої діяль-
ності породжена об'єктивним світом, то це свідчить і про 
об'єктивний характер мети. Мета і завдання судочинства та 
окремих його інститутів належним чином не визначені ні в 
законодавстві, ні на теоретичному рівні, але вони мають 
ієрархічний характер, зокрема, наприклад, мета судочинства 
досягається шляхом розв'язання поставлених перед ним 
завдань, сформульованих у законі, а досягнення цієї мети 

з-поміж осіб, які беруть участь у пізнавальних 
діях у сфері судочинства, розрізняє його учас-
ників, які здійснюють процесуальні та непроце-
суальні функції, та суб'єктів доказування685, 
стверджується, що оскільки розслідування та 
розгляд справи являють собою окремий випа-
док пізнання, то всі його суб'єкти можуть здій-
снювати пізнавальні дії686, визначає теоретичні 
основи «процесуального доказування» як про-
цесу пізнання687, відзначаються основні вимоги, 

                                                                                           
стає засобом досягнення мети вищого ступеня загальності, 
тобто мети правосуддя загалом. У свою чергу реалізація 
мети правосуддя стає засобом досягнення цілей, що стоять 
перед державою та суспільством» (Там само. — С. 28). 
685 Автор зазначає: «Серед осіб, які беруть участь у пізнава-
льних діях у сфері судочинства, слід розрізняти його учасни-
ків, які шляхом використання наданих їм законом прав і 
виконання покладених на них обов'язків здійснюють проце-
суальні та непроцесуальні функції, і суб'єктів доказування, 
на яких законом покладено обов'язок або надано право 
брати участь у доказуванні. Зокрема, до учасників криміна-
льного судочинства належать: державні органи, які для ус-
пішної боротьби зі злочинністю наділені широкими повнова-
женнями, у тому числі застосування державного примусу та 
приватні фізичні особи, які беруть у ньому участь. А до су-
б'єктів доказування належать: особи, на яких покладено 
обов'язок зібрати, перевірити та оціни ти фактичні дані, що 
свідчать про наявність або відсутність у певному діянні ознак 
злочину, і згідно з цим розв'язати питання про порушення 
справи (суд, суддя, прокурор, слідчий, орган дізнання); 
особи, для яких доказування є правом, а не обов'язком (об-
винувачений, підозрюваний, потерпілий, цивільний позивач і 
відповідач); особи, на яких покладено обов'язок брати 
участь у доказуванні (адвокат, законний представник обви-
нуваченого та потерпілого, цивільного позивача та відпові-
дача). Суб'єкт доказування завжди є й учасником судочинс-
тва, однак не завжди учасник судочинства є й суб'єктом 
доказування. Серед учасників судочинства слід розрізняти 
осіб, які одночасно є й учасниками судочинства, і суб'єктами 
доказування (підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, 
цивільний позивач, цивільний відповідач та їхні представни-
ки), та осіб, які є учасниками судочинства, але не є суб'єк-
тами доказування (експерти, спеціалісти, свідки, поняті, 
перекладачі, секретарі судового засідання тощо). Серед 
учасників судочинства, які не є суб'єктами доказування, слід 
розрізняти осіб, що беруть участь у процесуальних діях і 
мають право висловлювати свої судження з питань, що під-
лягають розв'язанню (спеціалісти, експерти), і осіб, які 
сприяють у проведенні процесуальних дій, але не мають 
права висловлювати свої судження з питань, що підлягають 
вирішенню – свідки, поняті, перекладачі тощо» (Там само. — 
С. 28–29). 
686Відзначається, що «оскільки розслідування та розгляд 
справи являють собою окремий випадок пізнання, то всі 
його суб'єкти можуть здійснювати пізнавальні дії. Однак 
оскільки у сфері судочинства процесуально значущими ви-
знаються лише пізнавальні дії, які здійснюються у формі 
доказування (тобто у формі процесуальних дій), то й суб'єк-
тами цього пізнання можуть бути лише суб'єкти цих дій. А 
суб'єктами непроцесуальних пізнавальних дій можуть бути 
будь-які учасники судочинства. Причому, якщо непроцесуа-
льні пізнавальні дії можуть здійснюватись одноособово, то 
процесуальні пізнавальні дії являють собою систему взаємо-
пов'язаних і взаємозумовлених дій учасників конкретної 
слідчої або судової дії» (Там само. — С. 29).  
687 Автор стверджує, що «поряд із системою засобів пізнання 
слід розрізняти й систему засобів процесуального доказу-
вання, яка являє собою об'єктивну, історично зумовлену, 
регламентовану законом систему процесуальних дій, науко-
во-технічних засобів, доказів і їхніх процесуальних джерел 
та процесуальних форм оперування ними, які використову-
ються у процесі розв'язання завдань судочинства. Оскільки 
процесуальне доказування є одночасно й процесом пізнан-
ня, то засоби доказування, які в ньому використовуються, є і 
засобами пізнання. Але не будь-які засоби пізнання можуть 
бути й засобами доказування. 
Виходячи з принципу єдності органів судової влади та судо-
чинства, виглядає нелогічним «своє» розуміння основних 
категорій доказового права у кожній із сфер судочинства, 
що зумовлює потребу їх уніфікації. А поняття «докази», яке 
офіційно тлумачиться як «всякі фактичні дані» (ст. 65 КПК), 
є некоректним, оскільки доказами у справі можуть бути не 
будь-які фактичні дані, а лише ті фактичні дані, що відпові-
дають вимогам закону. Універсальним визначенням процесу-
альних доказів для кожної із сфер судочинства могло б бути 
таке: «Доказами у справі є такі, що відповідають вимогам 
закону відомості про факти, документи, а також будь-які інші 
матеріальні об'єкти, що мають значення для правильного 
розв'язання справи, заяви або звернення особи». З ураху-
ванням цього ст. 65 КПК України слід було б викласти у такій 
редакції: «Доказами у справі є такі, що відповідають вимо-
гам закону відомості про факти, документи, а також будь-які 
інші матеріальні об'єкти, що мають значення для правильно-
го розв'язання справи (заяви або повідомлення про злочин).  
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яким мають відповідати судові докази688, про-
понується уточнити низку понять (зокрема за-
мінити термін «предмети» терміном «матеріа-
льні об'єкти»689) тощо. 

О. І. Бережний (к. ю. н., 2003) у дослі-
дженні «Преюдиціальність судових рішень у 
кримінальних справах»690 висвітив питання 
виникнення та розвитку інституту преюдицій, 
визначено його правову природу та галузеву 
належність. Автором удосконалено поняття 
преюдицій, наведено її класифікацію, проаналі-
зовано умови їх застосування у процесі встано-
влення обставин, що підлягають доказуванню у 
кримінальній справі, а також співвідношення 
кримінально-процесуальних преюдицій, право-
вих презумпцій, судового прецедента, аналогії 
кримінально-процесуального закону, співвід-
ношення преюдицій вироку, що набрав закон-
ної сили та принципу оцінки доказів за внутрі-
шнім переконанням суддів. Розглянуто значен-
ня преюдицій за умов повернення криміналь-
них справ на додаткове розслідування судом 
першої інстанції, винесенні вироку та у разі 
апеляційного перегляду кримінальних справ. 
Наведено конкретні пропозиції щодо вдоскона-
лення інституту преюдицій та кримінально-
процесуального законодавства, яке регламентує 
процес доказування у кримінальних справах. 
                                                                                           
Процесуальними джерелами доказів автор називає: пока-
зання свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених, 
підсудних, висновки експертів, протоколи слідчих і судових 
дій, носії інформації, на яких з допомогою технічних засобів 
зафіксовано процесуальні дії, протоколи з відповідними до-
датками, складеними уповноваженими органами за резуль-
татами оперативно-розшукових заходів, та інші документи і 
речові докази» (Там само. — С. 30). 
688 Основними вимогами, яким мають відповідати судові до-
кази, на думку досліднка, є: а) реальна наявність їх як фак-
тів об'єктивної дійсності, які перебувають у причиновому 
зв’язку з обставинами, що стали об’єктом розгляду у сфері 
судочинства та адекватно відображають ці обставини; б) 
вони мають бути отримані уповноваженими особами, з ви-
значених законом джерел, у визначених законом умовах і 
визначеними в законі способами; в) їхнім змістом мають бути 
відомості (інформація), що мають значення для встановлен-
ня або спростування обставин, які мають значення для роз-
в'язання конкретної справи; г) вони повинні бути оцінені, 
зафіксовані, посвідчені та прилучені до справи визначеним 
законом способом. Забезпеченню вимоги оперування в про-
цесі доказування лише допустимими доказами сприяло б 
доповнення процесуального законодавства нормою такого 
змісту: «Виявивши факт порушення закону при формуванні 
конкретного доказу, особа, яка проводить дізнання, слідчий, 
прокурор або суддя в межах своєї компетенції виносить по-
станову про визнання цього доказу недопустимим і виклю-
чає його з числа доказів, якими можуть установлюватись 
обставини, що підлягають доказуванню у справі» (Там само. 
— С. 30). 
689 При визначенні речових доказів термін «предмети» доці-
льно замінити терміном «матеріальні об'єкти», яке точніше 
відповідає онтологічній, гносеологічній і процесуальній при-
роді цього поняття. З урахуванням цього визначення речо-
вих доказів мало б бути таким: «Речовими доказами можуть 
бути будь-які матеріальні об’єкти, які причиново пов’язані з 
юридичними фактами, що стали підставою виникнення, змі-
ни чи припинення правовідносин, є джерелом відомостей 
про ці факти та долучені до справи у визначеному законом 
порядку з метою використання їх як засобів встановлення 
обставин, що мають значення для правильного вирішення 
справи». А ст. 78 КПК мала б бути сформульована так: «Ре-
човими доказами можуть бути будь-які матеріальні об’єкти, 
які причиново пов’язані з обставинами розслідуваного зло-
чину, є джерелом відомостей про цей злочин та долучені до 
справи у визначеному законом порядку з метою використан-
ня їх як засобів встановлення обставин, що мають значення 
для правильного вирішення справи» (Там само. — С. 30). 
690 Бондаренко О. О. Процесуальний статус обізнаних осіб та 
їх правовідносини з дізнавачем і слідчим у кримінальному 
судочинстві України: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / 
Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2004. — 260арк. 
— Бібліогр.: арк. 189-246; Процесуальний статус обізнаних 
осіб та їх правовідносини з дізнавачем і слідчим у криміна-
льному судочинстві України: Автореф. дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / Національний ун-т 
внутрішніх справ. — Х., 2004. — 19 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04booksu.zip 

Н. Р. Бобечко (к. ю. н., 2004) у дослі-
дженні «Перегляд судових рішень в порядку 
виняткового провадження»691 вивчив питання 
становлення, призначення, суті та завдань пере-
гляду судових рішень у порядку виняткового 
провадження у кримінальному процесі Украї-
ни. У дослідженні також проаналізовано під-
стави для такого перегляду, а також процесуа-
льний регламент цієї форми перевірки судових 
рішень; визначено характерні риси та особли-
вості їх перегляду у порядку виняткового про-
вадження, проведено чітке розмежування між 
нововиявленими обставинами та новими (дода-
тковими) матеріалами, проаналізовано проце-
дуру судового розгляду кримінальних справ у 
порядку виняткового провадження. Значну ува-
гу приділено питанням розширення процесуа-
льних гарантій прав і законних інтересів особи 
на зазначеному етапі кримінально-
процесуальної діяльності. Сформульовано про-
позиції щодо вдосконалення кримінально-
процесуального законодавства України, яке 
регламентує перегляд судових рішень у поряд-
ку виняткового провадження, а також практики 
його застосування. 

О. О. Бондаренко (к. ю. н., 2004)692 у до-
слідженні «Процесуальний статус обізнаних 
осіб та їх правовідносини з дізнавачем і слід-
чим у кримінальному судочинстві України» 
проаналізував теоретичні та практичні пробле-
ми правового регулювання статусу обізнаних 
осіб у кримінальному судочинстві та їх право-
відносин з дізнавачем і слідчим. Уточнено ви-
значення поняття обізнаних осіб, наведено кла-
сифікацію їх типів у кримінальному судочинст-
ві. Обгрунтовано тезу про допоміжну функцію 
(сприяння органам дізнання, досудового слідс-
тва, прокуратури та суду у встановленні обста-
вин справи) обізнаних осіб у кримінальному 
процесі. Визначено структуру та запропонова-
но нормативну модель кримінально-
процесуального статусу обізнаних осіб (експер-
та, спеціаліста), який включає: процесуальні 
права та їх гарантії, процесуальні обов'язки та 
ретроспективну відповідальність за їх невико-
нання. Досліджено правовідносини дізнавача та 
слідчого з обізнаними особами під час перевір-
ки заяв, повідомлень та іншої інформації про 
злочини та події, а також у процесі досудового 
розслідування. Наведено пропозиції щодо удо-
сконалення КПК та інших нормативно-
правових актів України, спрямованих на під-
вищення ефективності взаємодії дізнавача та 
слідчого з обізнаними особами. 

                                                           
691 Бобечко Н. Р. Перегляд судових рішень в порядку винят-
кового провадження: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.09 [Електронний ресурс] / Академія адвокатури Украї-
ни. — К., 2004. — 20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04bnrpvp.zip; Перегляд 
судових рішень в порядку виняткового провадження: Дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.09 / Львівський національний ун-т 
ім. Івана Франка. — Л., 2004. — 240арк. — Бібліогр.: арк. 
190-203. 
692 Бондаренко О. О. Процесуальний статус обізнаних осіб та 
їх правовідносини з дізнавачем і слідчим у кримінальному 
судочинстві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.09 [Електронний ресурс] / Національний ун-т внутрі-
шніх справ. — Х., 2004. — 19 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04booksu.zip; Процесуаль-
ний статус обізнаних осіб та їх правовідносини з дізнавачем і 
слідчим у кримінальному судочинстві України: Дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.09 / Національний ун-т внутрішніх справ. 
— Х., 2004. — 260арк. — Бібліогр.: арк. 189-246. 
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С. Г. Волкотруб (к. ю. н., 2003)693 у дослі-
дженні «Імунітет і проблеми його захисту в 
кримінальному судочинстві» визначив, що 
імунітетом у кримінальному судочинстві є су-
купність виняткових правових норм, частина 
яких належить до міжнародного публічного та 
національного конституційного права, законо-
давства про судоустрій, а також до криміналь-
но-процесуального права. Обгрунтовано необ-
хідність узагальнення правових норм про іму-
нітет, що містяться у різних нормативно-
правових актах, виходячи з найголовнішого 
значення норм Конституції України та потреби 
гармонізації норм національного законодавства 
з міжнародно-правовими договорами. Розвину-
то положення, що імунітет певних посадових 
осіб у сфері кримінального процесу визнача-
ється Конституцією України, яка є законом 
прямої дії. Зазначено, що недоторканість Пре-
зидента України, народних депутатів України, 
суддів покликана забезпечити правомірність 
притягнення їх до кримінальної відповідально-
сті та застосування заходів кримінально-
процесуального примусу. Внесено пропозиції 
щодо подальшого розвитку законодавства про 
імунітет Президента України, доведено необ-
хідність вилучення з числа гарантій недоторка-
ності народних депутатів України надання зго-
ди Верховною Радою України на притягнення 
до кримінальної відповідальності, усунення 
інших існуючих обмежень стосовно проведен-
ня слідчих дій відносно цих осіб, обгрунтовано 
потребу в обмеженні імунітету лише гарантія-
ми за умов застосування заходів процесуально-
го примусу. Сформульовано пропозиції щодо 
необхідності розглядати імунітет свідків у кон-
тексті конституційного права особи давати (чи 
відмовити давати) показання стосовно власної 
поведінки виключно з власної волі. Наведено 
аргументи стосовно подальшого вдосконалення 
кримінально-процесуальних норм, згідно з 
якими забезпечується реалізація конституцій-
ного права особи відмовитись давати будь-які 
показання щодо своїх близьких родичів та чле-
нів сім'ї. На підставі аналізу законодавства до-
ведено, що вирішення питань захисту таємниці 
довірених відомостей, які складають таємницю 
особистого життя громадянина, потребує чітко-
го та однозначного нормативного закріплення в 
КПК України кола суб'єктів, на яких поширю-
ється обов'язок зберігати такі відомості, а та-
кож визначено правову природу таких відомос-
тей. 

А. П. Гель (к. ю. н., 2002) у дослідженні 
«Криміналістичний аспект дослідження осо-
би засудженого до позбавлення волі»694 роз-
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глянув завдання та суть процесу криміналісти-
чного дослідження особи засудженого до по-
збавлення волі, проаналізовано механізм утво-
рення джерел інформації про властивості такої 
особи, класифіковано та охарактеризовано 
джерела інформації про особу засудженого. 
Внесено пропозиції щодо удосконалення існу-
ючої системи документальних джерел інфор-
мації. На підставі аналізу структури злочиннос-
ті в місцях позбавлення волі визначено власти-
вості особи засудженого, інформація про які 
має істотне значення для розслідування злочи-
нів, вчинених засудженими. Розглянуто основні 
напрямки та форми використання інформації 
про властивості особи засудженого в діяльності 
органів розслідування, внесено пропозиції що-
до її вдосконалення. 

М. О. Головецький (к. ю. н., 2002) у до-
слідженні «Тактика узнавання і впізнання під 
час досудового слідства»695 розглянув поняття, 
характеристику дізнавання та упізнання з точки 
зору психології, фізіології та криміналістики. 
Вперше обгрунтовано необхідність законодав-
чого закріплення оперативного дізнавання як 
засобу одержання доказової інформації та 
впровадження його у слідчу та оперативно-
розшукову практику. Класифіковано ситуації 
оперативного дізнавання на початковому та 
подальшому етапах досудового слідства, за-
пропоновано засоби фіксації результатів дізна-
вання та їх застосування у процесі доказування. 
Доведено необхідність розширення кола об'єк-
тів, що пред'являються для упізнання. Проана-
лізовано психологічні, тактичні та процесуальні 
аспекти упізнання, розроблено тактику пред'яв-
лення для упізнання людини за ходою та пока-
зано можливість упізнання за іншими функціо-
нальними ознаками. Удосконалено процесуа-
льні та тактичні основи зустрічного та повтор-
ного упізнання, а також тактичні прийоми та 
криміналістичні засоби забезпечення безпеки 
свідків під час проведення упізнання та дізна-
вання. 

А. Є. Голубов (к. ю. н., 2005) у дослі-
дженні «Процесуальне становище в криміна-
льному судочинстві України неповнолітньо-
го, який скоїв злочин або суспільно небезпечне 
діяння»696 виявив теоретичний та практичний 
аспекти щодо особливостей правового закріп-
лення становища неповнолітніх, які скоїли зло-
чин або суспільно небезпечне діяння, у кримі-
нальному кодексі України. Запропоновано мо-
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дель кримінально-процесуального статусу та-
ких неповнолітніх з урахуванням їх вікової 
специфіки. Розглянуто актуальні питання про-
вадження у справах про злочини неповнолітніх 
та застосування до них примусових заходів ви-
ховного характеру. Досліджено проблему ство-
рення в Україні системи ювенальної юстиції. 
Обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення 
кримінально-процесуальних норм, які регламе-
нтують процесуальний статус неповнолітніх 
під час провадження у кримінальних справах 
про їх злочини. 

 В. О. Гринюк (к. ю. н., 2004) у дослі-
дженні «Принцип незалежності суддів і під-
корення їх тільки закону в кримінальному 
процесі України»697 дослідив юридичну приро-
ду, суть, зміст та системи гарантій реалізації 
принципу незалежності суддів і підкорення їх 
тільки закону в кримінальному процесі Украї-
ни. В дослідженні здійснено історико-правовий 
аналіз еволюції принципу незалежності суддів 
у законодавстві, юридичній практиці та докт-
рині України. На підставі Конституції та зако-
нів України, міжнародно-правових актів, зако-
нодавства зарубіжних держав, правозастосовчої 
практики комплексно досліджено питання су-
часного стану та перспектив правового регулю-
вання цього принципу. Досліджено зміст і межі 
підкорення суддів закону. Наведено межі пра-
вомірного впливу суб'єктів кримінального су-
дочинства на формування внутрішнього суд-
дівського переконання. Розвинуто співвідно-
шення принципу незалежності суддів і підко-
рення їх тільки закону з іншими принципами 
кримінального процесу, зокрема, законності, 
змагальності, гласності судового розгляду, обо-
в'язковості рішень суду. Досліджено інститут 
суддівської недоторканості, обгрунтовано не-
обхідність удосконалення процедури притяг-
нення суддів до кримінальної, адміністративної 
та дисциплінарної відповідальності. Наведено 
пропозиції щодо удосконалення законодавства 
у сфері забезпечення незалежності суддів від-
повідно до міжнародно-правових стандартів. 
  

Ю. О. Гришин (к. ю. н., 2000) у дослі-
дженні «Закінчення досудового слідства зі 
складанням обвинувального акта»698 вперше 
дослідив проблеми закінчення досудового слід-
ства з позиції конституційного принципу роз-
поділу влади у кримінальному судочинстві з 
урахуванням міжнародного досвіду щодо роз-
робки європейської моделі кримінального су-
дочинства. В дослідженні обгрунтовано опти-
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мальну конструкцію завершального етапу до-
судового слідства, а також механізм ефектив-
них процесуальних гарантій захисту конститу-
ційних прав і свобод громадян за умов демок-
ратичних основ української держави. 

Ю. О. Гурджі (д. ю. н., 2007, к. ю. н., 
2000) у дослідженні «Проблеми формування і 
реалізації кримінально-процесуальної актив-
ності потерпілого на досудових стадіях»699 
проводить комплексний розгляд теоретичних і 
практичних проблем і шляхів їх вирішення що-
до формування та реалізації на досудових ста-
діях кримінального судочинства кримінально-
процесуальної активності потерпілого. Резуль-
татом дослідження автор вважає розкриття 
природи кримінально-процесуальної активності 
потерпілого у кримінальному судочинстві, тео-
ретичне обгрунтування та формулювання на 
даній підставі пропозицій щодо доповнення і 
зміни діючого законодавства, а також вклю-
чення запропонованих положень у новий КПК 
України. 

У дослідженні тієї ж дослідниці (д. ю. н., 
2007) «Правовий захист особи в криміналь-
ному процесі України: теорія та методоло-
гія»700 розглянуто проблемні теоретично-
правові та методологічні питання механізму 
забезпечення прав і законних інтересів особис-
тості у сфері кримінального правосуддя Украї-
ни. Проаналізовано підходи, висвітлені у су-
часній теоретико-правовій науковій літературі, 
щодо гарантій прав особи у теорії права та у 
кримінально-процесуальному праві. На підставі 
аналізу сучасних поглядів на теоретико-
правову проблематику юридичних заходів у 
правовій теорії та юридичній практиці розгля-
нуто методологічні питання, взаємопов'язані з 
перспективою досвіду юридичних засобів кри-
мінально-процесуального захисту прав і закон-
них інтересів особи в сучасній Україні. Відзна-
чено особливу методологічну роль теорії юри-
дичного процесу у наукових дослідженнях, 
здійснених з метою формування в Україні ре-
жиму правової захищеності громадян у сфері 
кримінального правосуддя. Доведено важли-
вість ролі методологічних підходів, які викори-
стовуються у сучасному правознавстві, щодо 
питань методологічного оновлення та забезпе-
чення кримінально-процесуального досліджен-
ня правозахисної проблематики, а саме: ін-
струментальних, аксіологічних, антропологіч-
них, методологічних. Висвітлено проблематику 
праворозуміння у формуванні світогляду галу-
зевого дослідника. 
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доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07gyoutm.zip; 
Правовий захист особи в кримінальному процесі України: 
теорія та методологія: дис... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / 
Одеська національна юридична академія. — О., 2007. — 486 
арк. — Бібліогр.: арк. 443-486. 
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 Е. О. Івакін (к. ю. н., 2003) у дослідженні 
«Теоретичні та методичні питання неіден-
тифікаційних досліджень в судовому почер-
кознавстві»701 за результатами проведеного 
узагальнення експертної практики, анкетування 
експертів-почеркознавців і представників пра-
воохоронних органів, а також аналізу літерату-
рних джерел визначає коло неідентифікованих 
завдань, які можуть бути вирішені на сучасно-
му етапі розвитку судового почеркознавства. 
Надано критичну оцінку можливостей існую-
чих методик для вирішення класифікаційних і 
діагностичних задач. Обгрунтовано необхід-
ність розробки такої формалізованої системи 
ознак почерку та процесу їх виділення, яка б 
надала можливість однозначного їх сприйняття 
будь-яким експертом. Виявлено найбільш по-
ширені недоліки, притаманні існуючим мето-
дикам щодо вирішення класифікаційних задач, 
які призводять до необгрунтованих висновків 
експертів. Розроблено методичні рекомендації 
щодо формулювання оціночних суджень експе-
ртів з вирішення діагностичних завдань на ко-
жному з етапів дослідження та формування ви-
сновку, а також оформлення висновків судово-
почеркознавчої експертизи для вирішення та-
кого типу задач. 

В. М. Іщенко (к. ю. н., 2001) у досліджен-
ні «Протоколи слідчих і судових дій та інші 
документи як джерела доказів у криміналь-
ному судочинстві»702 визначив сукупність 
найбільш значущих теоретичних положень, що 
стосуються поняття протоколів слідчих і судо-
вих дій та інших документів як джерел доказів, 
розроблено практичні рекомендації щодо його 
вдосконалення. Розглянуто особливості форму-
вання, перевірки й оцінки протоколів та інших 
документів як доказів у кримінальному процесі 
в світлі проектів КПК України, країн СНД, які 
містять низку нових, принципових положень, а 
також міжнародно-правових документів у галу-
зі доказового права. Досліджено специфіку 
збирання доказів на різних стадіях криміналь-
ного судочинства, зокрема, документів, умови 
визнання їх допустимими доказами та особли-
вості використання у кримінально-
процесуальному доказуванні окремих видів до-
кументів. Сформульовано пропозиції, спрямо-
вані на вдосконалення кримінально-
процесуального законодавства, що регулює по-
няття протоколів слідчих і судових дій та інших 
документів як джерел доказів і висвітлено осо-
бливості використання їх у доказуванні. 
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кримінальному судочинстві: Дис... канд. юрид. наук: 
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В. В. Король (к. ю. н., 2002) у досліджен-
ні «Засада гласності та її обмеження в кри-
мінальному судочинстві України»703 дослідив 
ознаки та поняття гласності кримінального су-
дочинства як політико-правового явища та за-
сади кримінального процесу. Розкрито зміст 
засади гласності правосуддя у кримінальних 
справах. Проведено розмежування змісту засад 
гласності кримінального судочинства та участі 
народу у здійсненні правосуддя. Обгрунтовано 
правову природу та загальні особливості охо-
рони інститутів різного роду таємниць у сфері 
кримінального судочинства та визначено осно-
вні шляхи забезпечення від розголошення під 
час судового розгляду кримінальних справ 
конфіденційних відомостей на підставі консен-
сусного розв'язання конфлікту публічного інте-
ресу у відкритості судового процесу та приват-
них (у деяких випадках – державних) інтересів 
у забезпеченні охорони певної інформації з об-
меженим доступом. Наведено рекомендації 
щодо вдосконалення законодавства та судової 
практики стосовно додержання вимог засади 
гласності кримінального судочинства. 

О. Ю. Костюченко (к. ю. н., 2005) у до-
слідженні «Апеляційне оскарження судових 
рішень у кримінальному процесі України»704 
дослідив інститут апеляційного оскарження 
судових рішень у кримінальному процесі Укра-
їни, зокрема, його зародження, історичний роз-
виток, поняття, основні риси та завдання, об'єкт 
і предмет, суб'єкти, форму та зміст апеляції, 
порядок і строки її подання, підстави, умови та 
порядок відновлення цих строків, процесуальні 
наслідки подання апеляції. Проаналізовано іс-
нуючі теоретичні позиції, пам'ятки українсько-
го права з питань оскарження судових рішень 
до вищих судів, міжнародно-правові акти у га-
лузі прав людини та судочинства, чинне кримі-
нально-процесуальне законодавство України та 
інших держав, Проект нового Кримінально-
процесуального кодексу (КПК) України, прак-
тику та статистику апеляційних судів України з 
питань апеляційного оскарження судових рі-
шень у кримінальних справах. Наведено пропо-
зиції щодо вдосконалення положень криміна-
льно-процесуального законодавства України, 
які регламентують апеляційне оскарження су-
дових рішень. В апеляційному порядку запро-
поновано оскаржувати рішення суду першої 
інстанції, якими закінчується розгляд справи, 
крім випадків, виключний перелік яких пови-
нен бути встановлений КПК України. Для су-
дових рішень, якими не закінчується розгляд 
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справи і які винесені як суддею (слідчим суд-
дею) у судовому провадженні, так і суддею 
(судом) у стадії судового розгляду криміналь-
ної справи, пропонується запровадити окреме 
оскарження та перегляд. Передбачено можли-
вість подання усної апеляції з занесенням її до 
протоколу, а також можливість подання спіль-
ної апеляції та приєднання повністю або част-
ково до вже поданих апеляцій інших суб'єктів 
оскарження. 

М. І. Леоненко (к. ю. н., 2001) у дослі-
дженні «Принцип національної мови у кримі-
нальному судочинстві України»705 розглянув 
комплекс теоретичних і практичних проблем, 
пов'язаних з реалізацією принципу національ-
ної мови у кримінальному судочинстві Украї-
ни. На підставі узагальнення літературних дже-
рел та вивчення судової практики досліджено 
проблеми юридичного визначення мови кримі-
нального судочинства, проведено цілісний, 
комплексний та системний аналіз розвитку та 
функціонування принципу національної мови у 
кримінальному судочинстві, за умов соціально-
політичного, демографічного розвитку України. 
Обгрунтовано комплекс пропозицій щодо вдо-
сконалення норм, які регулюють питання мови 
у кримінальному процесі. 

 В. Г. Лісогор (к. ю. н., 2003) у дослі-
дженні «Криміналістичне забезпечення збе-
реження таємниці досудового слідства»706 
дослідив поняття, сутність та значення таємни-
ці досудового слідства, причини і способи її 
розголошення, форми витоку інформації. Роз-
роблено пропозиції з удосконалення законодав-
ства, криміналістичного забезпечення збере-
ження таємниці досудового слідства. Висвітле-
но точки зору вчених на поняття та сутність 
таємниці взагалі та досудового слідства зокре-
ма. Сформульовано пропозиції щодо криміна-
льного та кримінально-процесуального законо-
давства України. Запропоновано заходи з орга-
нізації, техніко-криміналістичного забезпечен-
ня збереження таємниці досудового слідства, а 
також тактичні прийоми її збереження під час 
проведення окремих слідчих дій. 

Р. І. Назаренко (к. ю. н., 2001) у дослі-
дженні «Характеристика кримінально-
процесуальних відносин на початковому 
етапі досудового провадження»707 дослідив 
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комплекс теоретичних і прикладних питань ви-
никнення, розвитку та реалізації кримінально-
процесуальних відносин на початковому етапі 
досудового провадження. Розкрито зміст, об'-
єкт, коло суб'єктів кримінально-процесуальних 
відносин на початковому етапі досудового про-
вадження та юридичні факти, що викликають їх 
появу, проаналізовано місце процесуальних 
відносин у механізмі правового регулювання. 
З'ясовано співвідношення кримінально-
процесуальних відносин з іншими видами пра-
вових відносин (кримінально-правовими, адмі-
ністративно-процесуальними, прокурорсько-
наглядовими). З урахуванням сучасних погля-
дів і теоретичних концепцій кримінально-
процесуального права, положень Конституції 
України, чинного законодавства, окремих по-
ложень відомчих нормативних актів розглянуто 
специфіку кримінально-процесуальних відно-
син на початковому етапі досудового прова-
дження та запропоновано шляхи удосконалення 
зазначеного виду правових відносин. Дослі-
джено процесуальні й організаційні форми вза-
ємодії державно-владних суб'єктів, які ведуть 
кримінальний процес. Сформульовано й аргу-
ментовано пропозиції та рекомендації щодо 
внесення змін і доповнень до чинного та проек-
ту нового КПК України. 

Т. В. Омельченко (к. ю. н., 2004) у дослі-
дженні «Конституційне право особи на пра-
вову допомогу і його реалізація на досудових 
стадіях кримінального процесу»708 розглянула 
проблеми механізму реалізації конституційного 
права особи на правову допомогу на досудових 
стадіях кримінального процесу. Досліджено 
генезис інституту правової допомоги в державі. 
Визначено зміст досліджуваного виду права на 
стадії порушення кримінальної справи, у про-
цесі провадження дізнання та під час досудово-
го слідства. Визначено суб'єкти одержання і 
надання досудової правової допомоги, встанов-
лено їх процесуальні функції. Проаналізовано 
процесуальний статус адвокатів захисника та 
представника. Охарактеризовано особливості 
реалізації права на правову допомогу неповно-
літніми, особами з психічними та фізичними 
вадами та такими, статус яких чітко не визна-
чений. Наведено пропозиції щодо удоскона-
лення кримінально-процесуального законодав-
ства з метою підвищення ефективності надання 
правової допомоги на досудових стадіях кримі-
нального процесу. 

А. Б. Романюк (к. ю. н., 2004) у дослі-
дженні «Проблеми захисту неповнолітніх у 
кримінальному судочинстві»709 досліджено 

                                                                                           
12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ України. 
— К., 2001. — 236арк. — Бібліогр.: арк. 183-207. 
708 Омельченко Т. В. Конституційне право особи на правову 
допомогу і його реалізація на досудових стадіях криміналь-
ного процесу: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Націона-
льний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2004. — 216арк. — Біб-
ліогр.: арк. 179-211; Конституційне право особи на правову 
допомогу і його реалізація на досудових стадіях криміналь-
ного процесу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 
[Електронний ресурс] / Т.В. Омельченко; Нац. ун-т внутр. 
справ. — Х., 2004. — 19 с. — укp. 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04otvskp.zip 
709 Романюк А. Б. Проблеми захисту неповнолітніх у криміна-
льному судочинстві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.09 [Електронний ресурс] / Національна юридична 
академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2004. — 20 с. 
— Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04rabnks.zip; Проблеми 
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проблеми правового регулювання захисту у 
справах неповнолітніх у кримінальному судо-
чинстві. Встановлено фактори, що визначають 
необхідність посиленого захисту неповноліт-
ніх, розкрито зміст та значення права на захист 
і права на захисника. З'ясовано основне завдан-
ня захисника у даній категорії справ, визначено 
особливості його процесуального статусу. Роз-
глянуто питання захисту у справах про застосу-
вання примусових заходів виховного характе-
ру. Здійснено аналіз правових норм інституту 
захисту у справах неповнолітніх. Проведено 
дослідження ефективності захисту неповноліт-
ніх у кримінальному процесі. Сформульовано 
ряд пропозицій щодо удосконалення чинного 
законодавства та правозастосовної практики з 
метою підвищення ефективності захисту непо-
внолітніх.   

Б. В. Романюк (к. ю. н., 2002) у дослі-
дженні «Сучасні теоретичні та правові про-
блеми використання спеціальних знань у до-
судовому слідстві»710 розглянуто питання су-
часних теоретичних і правових проблем вико-
ристання спеціальних знань у досудовому слід-
стві, розкрито їх суть, значення для пізнання 
істини, юридичні та практичні проблеми їх за-
стосування у досудовому слідстві. Визначено 
поняття «спеціальні знання», «спеціаліст», су-
б'єкти та форми застосування ними спеціальних 
знань. Викладено обгрунтовану концептуальну 
схему наукових і прикладних положень, спря-
мованих на вдосконалення процесу викорис-
тання їх слідчим у ході розслідування криміна-
льних справ. Запропоновано низку змін до 
кримінально-процесуального законодавства та 
інших нормативних актів щодо безпосередньо-
го застосування спеціальних знань слідчим, 
спеціалістом та експертом. 

Д. О. Савицький (к. ю. н., 2003) у дослі-
дженні «Процес доказування у справах з про-
токольною формою досудової підготовки 
матеріалів»711 розглянув історію становлення 
та розвитку, юридичну природу протокольної 
форми, підстави диференціації кримінального 
процесу. Проаналізовано засоби збирання, пе-
ревірки та оцінки доказів та їх процесуальних 
джерел органом дізнання, прокурором і судом. 
Виявлено недоліки даної форми у плані з'ясу-
вання обставин справи, забезпечення прав су-
б'єктів кримінально-процесуальної діяльності 
та можливі шляхи їх усунення. Обгрунтовано 

                                                                                           
захисту неповнолітніх у кримінальному судочинстві: Дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.09 / Прикарпатський ун-т ім. Василя 
Стефаника. Юридичний ін-т. — Івано-Франківськ, 2004. — 
205арк. — Бібліогр.: арк. 179-195. 
710 Романюк Б. В. Сучасні теоретичні та правові проблеми 
використання спеціальних знань у досудовому слідстві: Ав-
тореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ре-
сурс] / Національна академія внутрішніх справ України. — 
К., 2002. — 20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02rbvzds.zip; Сучасні тео-
ретичні та правові проблеми використання спеціальних 
знань у досудовому слідстві: Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ України. 
— К., 2002. — 222арк. — Бібліогр.: арк. 197-222. 
711 Савицький Д. О. Процес доказування у справах з прото-
кольною формою досудової підготовки матеріалів: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / 
Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2003. 
— 18 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03sdodpm.zip; Процес 
доказування у справах з протокольною формою досудової 
підготовки матеріалів: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / 
Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2003. 
— 258арк. — Бібліогр.: арк. 189-209. 

необхідність існування у новому кримінально-
процесуальному законодавстві України прото-
кольної форми, удосконаленої з урахуванням 
вимог Конституції України та міжнародно-
правових актів у галузі прав людини. Наведено 
пропозиції щодо удосконалення протокольної 
форми, зокрема, шляхом визначення прав осіб, 
які у першу чергу залучаються до процесу до-
казування у досудовому провадженні у прото-
кольній формі. 

В. А. Сас (к. ю. н., 2004) у дослідженні 
«Організація і тактика слідчих дій при роз-
слідуванні злочинів, вчинених засудженими 
до позбавлення волі»712 розглянув актуальні 
проблеми організації і тактики слідчих дій під 
час розслідування злочинів, вчинених засудже-
ними до позбавлення волі. Удосконалено по-
няття криміналістичної тактики та її засобів. 
Запропоновано власний погляд на структуру 
слідчої дії у кримінальній тактиці та типову 
структуру організації слідчої дії на всіх її стаді-
ях і етапах. Скориговано особливості організа-
ції і тактики слідчих дій під час розслідування 
злочинів, вчинених засудженими до позбавлен-
ня волі. Сформульовано визначення тактико-
криміналістичного забезпечення слідчих дій в 
установах виконання покарань. Надано пропо-
зиції щодо удосконалення досудового розслі-
дування в установах Державного департаменту 
України з питань виконання покарань з ураху-
ванням специфіки їх діяльності та чинних кри-
мінального, кримінально-процесуального та 
кримінально-виконавчого законодавств Украї-
ни. 

А. М. Титов (к. ю. н., 2005) у дослідженні 
«Основні принципи та особливості участі 
захисника на досудовому слідстві»713 розкрив 
суть захисту та поняття захисника у криміналь-
ній справі з урахуванням аналізу міжнародних 
документів. Обгрунтовано та сформульовано 
загальні засади утворення та діяльності захис-
ників у кримінальних справах. Розкрито особ-
ливості професійної етики даних захисників. На 
підставі аналізу українського законодавства 
зроблено висновок щодо його невідповідності 
міжнародним стандартам. Обгрунтовано необ-
хідність внесення змін до Закону України «Про 
адвокатуру» щодо гарантій адвокатської діяль-
ності, а також щодо можливості розголошення 
адвокатської таємниці. Запропоновано вклю-
чення до Кримінального кодексу України стат-
ті, яка передбачає відповідальність за незаконні 
дії захисників у кримінальних справах. Обгрун-
товано зміни до Кримінально-процесуального 

                                                           
712 Сас В. А. Організація і тактика слідчих дій при розсліду-
ванні злочинів, вчинених засудженими до позбавлення волі: 
Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний 
ресурс] / Національна академія внутрішніх справ України 
МВС України. — К., 2004. — 18 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04svazpv.zip; Організація і 
тактика слідчих дій при розслідуванні злочинів, вчинених 
засудженими до позбавлення волі: Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ України. 
— К., 2004. — 273арк. — Бібліогр.: арк. 182-209. 
713 Титов А. М. Основні принципи та особливості участі захи-
сника на досудовому слідстві: Автореф. дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.09 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 
2005. — 20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05tamzds.zip; Титов А. М. 
Основні принципи та особливості участі захисника на досу-
довому слідстві: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Донець-
кий юридичний ін-т. — Донецьк, 2005. — 231 арк. : іл. — 
Бібліогр.: арк. 207-222. 
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кодексу України щодо визначення кола осіб, 
які мають право брати участь у кримінальних 
справах як захисників, а також моменту їх 
вступу до справи та перелік документів, які по-
винні бути для цього надані. Обгрунтовано не-
обхідність участі захисника у справах протоко-
льної форми. Запропоновано складання прото-
колів про ознайомлення захисника з матеріала-
ми, які обгрунтовують затримання підзахисно-
го, обрання щодо нього запобіжного заходу, 
пред'явлення обвинувачення. Показано необ-
хідність надання захисникові права проводити 
огляд предметів і документів у місці їх знахо-
дження, освідування, а також допит свідків за 
їх згодою. Обгрунтовано та сформульовано 
зміни до КПК України щодо заявлення клопо-
тань під час ознайомлення з матеріалами спра-
ви та реагування на ці клопотання особи, у про-
вадженні якої знаходиться справа. Запропоно-
вано тезу щодо необхідності надання захисни-
кові можливості складати захисний висновок у 
кримінальній справі. Запропоновано встанови-
ти певні терміни для складання обвинувального 
та захисного висновків. 

Крім зазначених, у межах спеціальності 
захищено й низку інших дисертаційних дослі-
джень, присвячених проблематиці судочинст-
ва714. 

 
У межах спеціальності «12.00.10 – судо-

устрій; прокуратура та адвокатура (питан-
ня судоустрою, статус суддів та інших носіїв 
судової влади) проведено низку відповідних 
тематичних досліджень715. 

Так, зокрема, С. В. Подкопаєв 
(к. ю. н., 2003) «Дисциплінарна відповідаль-

                                                           
714 Див. напр.: О. Б. Загурський (к. ю. н., 2003) досліджує 
«Судові дебати в кримінальному процесі: правові та психо-
логічні проблеми», Г. Ю. Бондар (к. ю. н., 2004) дослідив 
«Пра-вове забезпечення взаємодії слідчих правоохоронних 
відомств у кримінальному судочинстві України», Д. Д. Бегов 
(к. ю. н., 2003) дослідив «Сучасні технології в судовій акус-
тиці (проблеми автоматизації експертних досліджень)», В. Я. 
Марчак (к. ю. н., 2003) дослідив «Використання спеціальних 
психологічних знань у досудовому слідстві», «Процесуальна 
форма у кримінальному судочинстві України» досліджена 
Мельником С. М. (к. ю. н., 2001), Л. Л. Нескороджена (к. ю. 
н., 2002) дослідила «Забезпечення процесуальних прав і 
законних інтересів позивача та відповідача у кримінальному 
судочинстві України», О. О. Ніколаєв (к. ю. н., 2001) дослі-
дила «Проблеми забезпечення процесуальних прав та за-
конних інтересів обвинуваченого на досудовому слідстві», А. 
А. Павлишин (к. ю. н., 2002) дослідив «Судові витрати у 
кримінальному процесі України», В. М. Трофименко (к. ю. н., 
2000) дослідив «Кримінально-процесуальні гарантії особис-
тості в стадії судового розгляду» , Ж. В. Удовенко (к. ю. н., 
2004) – «Криміналістичне забезпечення процесу доказуван-
ня на досудовому слідстві», С. Б. Фомін (к. ю. н., 2003) – 
«Строки у кримінальному судочинстві: поняття, класифікація 
та функціональне призначення»; В. М. Юрчишин (к. ю. н., 
2004) – «Обвинувачення в судах України»; О. В. Шпотаків-
ська (к. ю. н., 2005) – «Суспільні та особисті інтереси у кри-
мінальному судочинстві»; О. І. Чучукало (к. ю. н., 2004) – 
«Процесуальне та криміналістичне забезпечення доказуван-
ня на судових стадіях кримінального процесу України». Та-
кож проведено наступні дослідження: Г. В. Юркова (к. ю. н., 
2001) «Реалізація завдань швидкого і повного розкриття 
злочину в досудових стадіях»; Л. І. Шаповалова (к. ю. н., 
2001) «Потерпілий в досудовому провадженні». 
715 В. М. Коваль (к. ю. н., 2004) «Апеляційні суди в Україні: 
становлення і розвиток», Л. М. Москвич (к. ю. н., 2003) «Ор-
ганізаційно-правові проблеми статусу суддів», І. В. Назаров 
(к. ю. н., 2005) «Правовий статус Вищої ради юстиції», Д. М. 
Притика (к. ю. н., 2003) «Арбітражні суди в Україні: історич-
ний нарис та перспективи розвитку», І. О. Русанова (к. ю. 
н., 2003) «Проблеми організації суду присяжних в Україні», 
В. В. Сердюк (к. ю. н., 2009) «Правовий статус Верховного 
Суду України в системі судової влади», О. В. Федькович (к. 
ю. н., 2007) «Роль органів юстиції в організації та забезпе-
ченні функціонування системи правосуддя», С. Г. Штогун (к. 
ю. н., 2004) «Правові проблеми організації і функціонування 
місцевих загальних судів в Україні». 

ність суддів: сутність, механізм реалізації»716 
з метою «правовового і наукового аналізу ін-
ституту дисциплінарної відповідальності суд-
дів, його механізму і проблем реалізації; фор-
мування теоретичних положень і практичних 
висновків, спрямованих на розвиток і вдоско-
налення даного правового інституту та практи-
ки його застосування; формулювання пропози-
цій, спрямованих на удосконалення» низки 
профільних законів»717, обрав об'єктом дослі-
дження «відносини, що виникають в зв'язку із 
реалізацією комплексного інституту дисциплі-
нарної відповідальності суддів», предметом – 
«сутність дисциплінарної відповідальності суд-
дів; сукупність норм, що регламентують під-
ставу і процедуру притягнення до відповідаль-
ності, а також практика їх застосування»718. До-
слідник, з-поміж іншого, відзначає, що «регу-
лювання суддівської поведінки, як і сама суд-
дівська діяльність, здійснюється на підставі 
професійних стандартів. Стандартами профе-
сійної діяльності і поведінки суддів є закріпле-
на у нормативних актах сукупність вимог, котрі 
ставляться до них, покладених обов’язків і на-
даних суддям прав, що служить і сприймається 
(уявляється) як зразок їх поведінки і діяльності. 
Такий зразок виражає (втілює) уявлення в су-
часному суспільстві про місце, роль і завдання 
суддів, судової влади в цілому, способи і поря-
док вирішення завдань, що стоять перед судом, 
тому встановлення даних стандартів здійсню-
ється з урахуванням ролі суддів у суспільстві, 
особливостей їх соціального становища. У цьо-
му зв'язку суддівська дисципліна являє собою 
відповідність діяльності і поведінки суддів ви-
робленим у суспільстві і державі професійним 
стандартам їх діяльності і поведінки»719. На ду-
мку автора, «дисциплінарна відповідальність 
суддів як вид юридичної відповідальності, по-
лягає в перетерпіванні порушником суддівської 
дисципліни несприятливих позбавлень мораль-
ного, матеріального та організаційного харак-
теру, і є одним із засобів забезпечення відпові-
дності діяльності і поведінки суддів професій-
ним стандартам (суддівської дисципліни)»720. 

Л. Є. Виноградова (к. ю. н., 2004) у дослі-
дженні «Юридична відповідальність суддів 
загальних судів України»721, з метою «компле-
ксного аналізу чинної нормативно-правової ба-

                                                           
716 Подкопаєв С. В. Дисциплінарна відповідальність суддів: 
Дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Національна юридична 
академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 184 
арк.; Дисциплінарна відповідальність суддів: Автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.10 / Національна юридична акаде-
мія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. Див. 
також: Подкопаєв С. В. Дисциплінарна відповідальність суд-
дів: сутність, механізм реалізації. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003. 
— 192 с.; Дисциплінарна відповідальність суддів: сутність, 
механізм реалізації. — 2.вид., випр. і доп. — Х. : ВД «ІН-
ЖЕК», 2005. — 216 с.; Москвич Л. М., Подкопаєв С. В., При-
луцький С. В. Статус судді: Питання теорії та практики. — Х. 
: ВД «ІНЖЕК», 2004. — 358 с. 
717 Подкопаєв С. В. Дисциплінарна відповідальність суддів: 
Дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Національна юридична 
академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — С. 4.  
718 Там само. — С. 5. 
719 Там само. — С. 161. 
720 Там само.  
721 Виноградова Л. Є. Юридична відповідальність суддів за-
гальних судів України: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / 
Одеська національна юридична академія. — О., 2004. — 187 
арк.; Юридична відповідальність суддів загальних судів 
України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Оде-
ська національна юридична академія. — О., 2004. — 16 с. 
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зи, яка регулює юридичну відповідальність су-
ддів, виявлення основних проблем, що виника-
ють у правозастосувальній практиці, розробці 
рекомендацій по удосконаленню законодавства 
та механізму правового регулювання юридич-
ної відповідальності суддів і практики його за-
стосування», обирає предметом дослідження 
«систему нормативно-правових актів про юри-
дичну відповідальність суддів, практику притя-
гнення суддів до юридичної відповідальності та 
наукова література, в якій викладені теоретичні 
позиції з цих проблем», а об’єктом – «охоронні 
правовідносини, у межах яких застосовуються 
різні види юридичної відповідальності суддів: 
поняття та завдання відповідальності, підстави 
і порядок її застосування»722. Дослідниця, з-
поміж іншого, подає авторське визначення «ди-
сциплінарної відповідальності суддів» «як са-
мостійного виду юридичної відповідальності, 
що втілює в себе всі ознаки позитивної і зага-
льної відповідальності, та є важливим засобом 
підвищення ефективності діяльності суддів і 
має подвійний характер. Вона встановлюється, 
по-перше, на загальних умовах з іншими 
суб’єктами та регулюється нормами трудового 
права а, по-друге, з урахуванням специфіки 
професійної діяльності суддів – виключно спе-
ціальними нормативними актами. Це стосуєть-
ся і видів дисциплінарних стягнень. Дисциплі-
нарна відповідальність суддів є одним із важ-
ливих засобів підвищення ефективності діяль-
ності суддів, виконання ними своїх службових 
обов'язків і забезпечення прав та інтересів гро-
мадян; дисциплінарна відповідальність суддів – 
це застосування до них спеціально уповнова-
женими органами (кваліфікаційними комісія-
ми) юридичних санкцій за правопорушення в 
службовій і позаслужбовій сфері, визначених 
Конституцією України і законодавством про 
судоустрій, які застосовуються у вигляді дис-
циплінарних стягнень у встановленому законом 
порядку та перетерпівання суддями відповід-
них обмежень організаційного і особистого ха-
рактеру»723. 

Юридична відповідальність визначається 
дослідницею як «покладення на суб'єкта права 
в процесі реалізації його юридичних прав і по-
кладених обов'язків відповідальності перед со-
бою, суспільством, державою за свою діяль-
ність з належною оцінкою його поведінки і, в 
разі потреби, - застосування санкцій за невико-
нання обов'язків». Авторка також пропонує ви-
значення особливостей юридичної відповідаль-
ності суддів724. 

                                                           
722 Виноградова Л. Є. Юридична відповідальність суддів за-
гальних судів України: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / 
Одеська національна юридична академія. — О., 2004. — С. 
4–5.  
723 Там само. — С. 162.  
724 Особливостями юридичної відповідальності суддів є, по-
перше, то, що вона носить не просто державно-правовий 
характер, але й у деяких випадках набуває характеру кон-
ституційної відповідальності, як у випадках звільнення з 
посади судді за порушення присяги, що передбачено у пунк-
ті 6 частини 3 статті 129 Конституції України; по-друге, за-
конодавством передбачені підвищені вимоги до суддів у 
плані як позитивної, так і негативної (ретроспективної) юри-
дичної відповідальності, виходячи з особливої ролі предста-
вників судової влади у житті суспільства; по-третє, такі під-
вищені вимоги певною мірою урівноважуються особливою 
процедурою притягнення суддів до юридичної відповідаль-
ності (дисциплінарної, кримінальної, адміністративної), еле-
ментами недоторканності суддів, що спрямовано на створен-

С. В. Прилуцький (к. ю. н., 2003) «Фор-
мування корпусу професійних суддів Украї-
ни»725 з метою «визначення основних законо-
мірностей побудови механізму формування су-
ддівського корпусу, розробки на основі ком-
плексного аналізу доктринальних підходів, 
чинного законодавства та практики його засто-
сування висновків та пропозицій щодо удоско-
налення базових юридичних конструкцій в цій 
складовій організації судової влади з урахуван-
ням особливостей сучасного розвитку правової 
системи України», обрав об’єктом дослідження 
«механізм формування корпусу професійних 
суддів та сукупність правових інститутів, що 
його складають», а предметом «встановлений 
законом порядок призначення, обрання і звіль-
нення професійних суддів та практика реаліза-
ції правових приписів, що його регламенту-
ють»726. 

З-поміж іншого, правознавець відзначає, 
 що «правове положення, при якому су-
ддя буде неупереджено здійснювати правосуд-
дя відповідно до свого внутрішнього переко-
нання, яке ґрунтується на вимогах закону, мож-
ливе за умови всебічної реалізації суддівської 
незалежності. Для забезпечення суддівської 
незалежності держава встановлює різні гаран-
тії, серед яких важливе місце займає особливий 
порядок призначення, обрання та звільнення 
суддів з посади. На сучасному етапі становлен-
ня судового права України виділились як само-
стійні явища корпус професійних суддів Украї-
ни та формування корпусу професійних суддів 
України»727.  

Процедура добору судді, на думку авто-
ра, з-поміж іншого, має гарантувати «відсут-
ність політичних мотивів та їх впливу на ре-
зультати добору кандидатів у судді. Однією із 
гарантій аполітичності при формуванні судової 
влади можуть бути публічні громадські обгово-
рення кандидатів для їх призначення, тобто 
свого роду місцеві референдуми, результати 
яких повинні прямо впливати на призначення 
та обрання суддів. Організація таких заходів 
повинна покладатись на кваліфікаційні комісії 
суддів, яким всебічно повинні сприяти органи 
виконавчої влади та місцевого самоврядування. 
У такий спосіб громада зможе як підтримати 
належного суддю перед його безстроковим об-
ранням, так і висловити недовіру судді, який 
себе скомпрометував. В умовах політичного 
дисбалансу в Україні принципово важливим 
для формування незалежної судової влади є 

                                                                                           
ня для них певних гарантій від необґрунтованого пересліду-
вання; по-четверте, особливе значення при пошуку підстав 
для притягнення суддів до відповідальності відіграють пору-
шення моральних норм і приписів суспільства, яким бажано 
надати більш виразного юридичного забарвлення» (Там 
само. — С. 161). 
725 Прилуцький С. В. Прилуцький С. В. Формування корпусу 
професійних суддів України: Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.10 / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. 
Корецького. — К., 2003. — 223 арк.; Формування корпусу 
професійних суддів України: Автореф. дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.10 [Електронний ресурс] / Київський національ-
ний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03psvpsu.zip 
726 Прилуцький С. В. Прилуцький С. В. Формування корпусу 
професійних суддів України: Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.10 / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. 
Корецького. — К., 2003. — 8–9.  
727 Там само. — С. 185. 
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пряма участь народу в делегуванні судових по-
вноважень»728. 

У межах спеціальності «12.00.11 – між-
народне право (діяльність Суду Європейських 
співтовариств)» проведено низку тематичних 
досліджень729. 

У межах спеціальності «12.00.13 - право-
ві проблеми політичних інститутів і проце-
сів» провела дослідження Т. І. Француз 
(к. ю. н., 2001) «Політико-правові проблеми 
становлення і розвитку судової влади в неза-
лежній Україні»730. 

Окремі аспекти досліджувалися і в межах 
таких спеціальностей, як «19.00.06 – юридична 
психологія» (Ю. В. Позіненко (к. псих. н., 2004) 
«Роль саморегуляції в оптимізації професійної 
діяльності працівників правосуддя»731); 
«25.00.01 - теорія та історія державного 
управління»732: В. В. Решота (к. н. з держ. 
упр., 2008) «Англосаксонська модель адмініст-
ративної юстиції в державному управлінні»733; 
«23.00.02 – політичні інститути та проце-
си»: І. Р. Рекецька (к. пол. н., 2003) «Судова 
влада в контексті демократичної трансфор-
мації українського суспільства»734. 

 
Загалом відзначимо, що дослідження про-

блематики судочинства в межах певної спеціа-
льності зумовлено предметом відповідної спе-
ціальності.  

Відтак нами окремо переглянуто дослі-
дження зі спеціальності «філософія права» в 
Україні, підготовлені та захищені з 1997 по 
2010 рік.  

                                                           
728 Там само. — С. 190. 
729 О. В. Касинюк (к. ю. н., 2005) «Кримінально-процесуальні 
питання діяльності міжнародних кримінальних судів», Н. М. 
Сергієнко (к. ю. н., 2004) «Застосування норм міжнародного 
права органами конституційної юрисдикції (європейський 
досвід)», Д. М. Супрун (к. ю. н., 2002) «Організаційно-
правові засади та юрисдикційні основи діяльності Європей-
ського Суду з прав людини», О. Я. Трагнюк (к. ю. н., 2003) 
«Тлумачення міжнародних договорів: теорія і досвід євро-
пейських міжнародних судових органів». 
730 Француз Т. І. Політико-правові проблеми становлення і 
розвитку судової влади в незалежній Україні: Автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.13 / Одеська національна юридична 
академія. — О., 2001. — 18 с. 
731 Позіненко Ю. В. Роль саморегуляції в оптимізації профе-
сійної діяльності працівників правосуддя: Автореф. дис... 
канд. психол. наук: 19.00.06 / Національний ун-т внутрішніх 
справ. — Х., 2004. — 20 с. 
732 Решота В. В. Англосаксонська модель адміністративної 
юстиції в державному управлінні: автореф. дис... канд. наук 
з держ. упр.: 25.00.01 / Львівський регіональний ін-т держ. 
управління Національної академії держ. управління при Пре-
зидентові України. — Л., 2008. — 20 с. — [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08rvvydu.zip 
733 Решота В. В. Англосаксонська модель адміністративної 
юстиції в державному управлінні: автореф. дис... канд. наук 
з держ. упр.: 25.00.01 / Львівський регіональний ін-т держ. 
управління Національної академії держ. управління при Пре-
зидентові України. — Л., 2008. — 20 с. — [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08rvvydu.zip 
734 Рекецька І. Р. Судова влада в контексті демократичної 
трансформації українського суспільства: Автореф. дис... 
канд. політ. наук: 23.00.02 / Одеська національна юридична 
академія — О., 2003. — 16 с. 
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1.2.  СПЕЦІАЛЬНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
(ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ФІЛОСОФІЯ ПРАВА») 

 
Вступні зауваги. Філософія правосуддя – 

інституціоналізований напрям дослідження 
сучасної філософії права в Україні735. Остання 
інституціоналізована як окрема спеціальність 
наукового працівника у системі юридичних і 
філософських наук в Україні, принаймні, з 
1997 року736.  

З-поміж найбільш активних сфер діяль-
ності в межах спеціальності є підготовка дисе-
ртаційних досліджень на здобуття наукових 
ступенів кандидата та доктора юридичних і 
філософських наук. 

Наведемо статистичні та інші дані, уза-
гальнені автором на основі бібліографічної 
інформації каталогу Національної бібліотеки 
ім. В. І. Вернадського, власних дослідницьких 
даних тощо737:  

� започаткування (1997): захист дисер-
тацій з філософії права відбувається з 1997 ро-
ку; 

� міждисциплінарність: спеціальність 
передбачає можливість захисту як у галузях 
юридичної, так і філософської наук; 

� захищено 75 дисертацій: за період 
1997-2010 років захищено 75 дисертацій (для 
порівняння: 19 в 2003 році738, 40 в 2005 ро-

                                                           
735 Паспорт спеціальності 12.00.12 – Філософія права (за-
тверджено Постановою Президії ВАК України від 21.05.2008 
№ 38-06/6) // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — 
Том VІ-VII. — С. 222. 
736 Перелік «Про затвердження Переліку спеціальностей 
наукових працівників», затвердженй Наказом ВАК вiд 
13.03.1997 № 86 (нечинний), містив «філософію права» 
(шифр 12.00.12) як спеціальність наукового працівника, 
вказував «юридичні та філософські науки», як галузі науки, 
за якими присуджується науковий ступінь. Така спеціаль-
ність також передбачена й чинними нормативно-правовими 
актами (Перелік «Про затвердження Переліку спеціальнос-
тей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття 
наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, прису-
дження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», 
затверджений Наказом ВАК вiд 23.06.2005 № 377).  
Для порівняння: спеціальності «Філософія права» не виок-
ремлено в російській юридичній науці, де дослідження про-
водяться в межах спеціальності 12.00.01 «Теория и история 
права и государства; история правовых учений» («Наряду с 
философией права история правовых учений постигает 
духовные начала права и государства в контексте истории 
и культуры, но рассматривает эти начала в различных вре-
менных измерениях, в строгой привязке идей к той эпохе, 
когда они получили наивысшее развитие, последующим 
эпохам, а также к современности… В истории правовых 
учений выделяются проблемы воплощения юридических 
идей и концепций в правовых системах, законодательстве, 
практической реализации теорий, распространения их, 
рассеивания в пространстве и времени. Изучаются законо-
мерности формирования правовых идеологий, причины их 
противостояния и сосуществования (например, естествен-
ного права и юридического позитивизма), исследуются 
механизмы динамики правовых идей и учений. История 
правовых учений предметно связана с теорией и историей 
права и государства, образует вместе с ними единый блок 
фундаментальных юридических наук») (Витяг: Паспорт 
специальности научных работников по специальности 
12.00.01).  
Початково й в Україні (зокрема, станом на 1996 рік) філо-
софія права була в межах спеціальності 12.00.01, як «Тео-
рія та історія держави і права; історія політичних і правових 
вчень; філософія права». 
737 Див. також: Довідник про автореферати виконаних в 
Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття науково-
го ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціаль-
ностей 12.00.01 – міжнародне право та 12.00.12 – філосо-
фія права / Львівський державний університет внутрішніх 
справ / В. К. Грищук (уклад.). — Л., 2007. — 23 с. — (Дові-
дкова література; Вип. 5). 
738 Бігун В. С. Людина в праві: аксіологічний підхід: Дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 / НАН України; Інститут держа-
ви і права ім. В. М. Корецького. — К., 2003. — С. 36.  

ці739), з яких докторських (д.) – 13, кандидатсь-
ких (к) – 62; з юридичних – 66; філософських 
наук – 9; чоловіків – 50 (9 докторів, 42 кандида-
тів наук); жінок – 25 (4 докторів, 20 кандидатів 
наук); 

� готуються близько 50 дисертацій, з 
яких більше 15 – докторських; 

� чотири спеціалізовані вчені ради з захис-
ту дисертацій: на 2010 рік діють чотири постійні 
спеціалізовані ради з захисту дисертацій за спе-
ціальністю 12.00.12 «Філософія права» в таких 
закладах, як (за часом створення) – Національна 
академія внутрішніх справ (НАВС), Національ-
на юридична академія України ім. Я. Мудрого 
(НЮАУ), Львівський державний університет 
внутрішніх справ (ЛДУВС), Одеська національ-
на юридична академія (ОНЮА); 

� провідні фахівці (наукові керівники) з 
підготовки дисертацій за спеціальністю: С. С. 
Сливка (ЛДУВС) – 14 (2 д., 11 к.), М. В. Кости-
цький (НАВС) – 8 (2 д., 6 к.), А. А. Козловський 
(ЧНУ) – 5 (5 к.), Б. Ф. Чміль (НАВС) – 5 (5 к.), 
В. Д. Титов (НЮАУ) – 5 (5 к.), М. І. Ібрагімов 
(НАВС) – 4 (4 к.), О. І. Гвоздік – 3 (1 д., 2 к.), 
(НАВС), С. І. Максимов С. І. (НЮАУ) – 3 (3 к.). 
(Наукового керівника одного дисертанта вста-
новити не вдалося.) 

                                                           
739 Бігун В. С. Філософія права в Україні (1990-2005): науко-
знавчий огляд здобутків і перспектив розвитку // Наукові 
записки. Національний університет «Києво-Могилянська Ака-
демія»: Юридичні науки. — 2006. — Т. 53. — С. 46–51; Філо-
софія права в Україні (1990-2005) // Журнал «Юридический 
вестник». — 2006. — № 1. — С. 56–63; Філософія права в 
Україні (1990-2005): здобутки і перспективи // Проблеми 
філософії права. — 2006-2007. — Том ІV-V. — С. 113–119 
(Додаток: перелік дисертацій зі спеціальності 12.00.12 – Фі-
лософія права). 



Бігун В. С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення  

 

 

178 

ДИСЕРТАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 12.00.12 — «ФІЛОСОФІЯ ПРАВА» В УКРАЇНІ (1997-2010 РР.) 
(Рубрикацію напрямів дослідження подано за «Паспортом спеціальності» 12.00.12 – філософія права»,  

затвердженим постановою президії ВАК України від 21.05.2008 N 38-06/6) 
 

 НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКТОРСЬКІ КАНДИДАТСЬКІ 
1. Предмет філософії права. Особ-

ливості філософського осмис-
лення права. Місце філософії 
права в системі філософського 
та юридичного знання. Світо-
глядні імплікації юриспруденції. 
Структура та функції філософії 
права. Методологія філософії 
права. Типи праворозуміння та 
обґрунтування права. 

 

1. Боднар С. Б. (к. ю. н., 2010; А. А. Козловський): «Рівність як категорія 
філософії права» 

2. Донченко О. П. (к. ю. н., 2010; А. А. Козловський): «Свобода як кате-
горія права»  

3. Кабальський Р. О. (к. ю. н., 2008; О. Г. Данильян): «Нормативність 
права як предмет філософського аналізу» 

4. Кравець В. М. (к. ю. н., 2003; Б. Ф. Чміль): «Типи праворозуміння як 
методології основних філософсько-правових дискурсів»  

5. Шелестов К. О. (к. ю. н., 2010; Хашматулла Бехруз): «Домінуюче пра-
ворозуміння у функціонуванні правових систем» 

2. Історія світової філософсько-
правової думки. Філософія права 
в Україні. Місце української фі-
лософії права в структурі світо-
вих досліджень. Історичні пара-
дигми філософії права як підґру-
нтя сучасних філософсько-
правових концепцій. Філософія 
права в українській культурі. 
Філософсько-правова традиція 
та право. Специфіка сучасного 
філософсько-правового дискур-
су. 

 

6. Боровська Г. С. (к. ю. н., 2009; С. С. Сливка): «Правниче вчення у реф-
лексії Памфіла Юркевича» 

7. Вдовина Г. В. (к. ю. н., 2002; С. В. Бобровник): «Розвиток філософії 
права в ХХ ст. (англо-саксонська традиція)» 

8. Дуфенюк О. М. (к. ю. н., 2007; С. С. Сливка): «Філософсько-правова 
спадщина С. Оріховського: феномен професіоналізму правоохоронця»  

9. Копоть В. О. (к. ю. н., 2008; С. В. Бобровник): «Концептуальні основи 
правового реалізму» 

10. Шестопал С. С. (к. ю. н., 2009; В. Д. Титов): «Неотомістський напря-
мок у французькій філософії права: концепція Жака Марітена» 

3. 
Онтологічний вимір права. Пра-
во як особлива реальність. Роз-
маїття форм буття права. Стати-
ка та динаміка правової реально-
сті. Правова ситуація. Справед-
ливість як атрибут права. Спів-
відношення права та моралі в 
контексті справедливості. Мета і 
сенс права. Функції права. Умо-
ви здійснення права. 

1. Максимов С. І. (д. ю. н., 2002; В. О. 
Чефранов): «Правова реальність як 
предмет філософського осмислення» 

2. Цимбалюк М. М. (д. ю. н., 2009; А. М. 
Колодій): «Онтологічні основи теорії 
правосвідомості» 

 

11. Братасюк В. М. (к. ю. н., 2005; А. А. Козловський): «Правова реаль-
ність як форма прояву інтелектуальної традиції епохи (на матеріалах 
романо-германської правової сім'ї)» 

12. Жовтобрюх М. М. (к. ю. н., 2002; І. В. Бичко): «Звичаєве право: сут-
ність, генеза, чинність» 

13. Крівцова В. М. (к. ю. н., 2005; Л. М. Герасіна): «Юридичний конфлікт 
як феномен правової дійсності» 

14. Луцький І. М. (к. ю. н., 2005; М. В. Костицький): «Справедливість як 
філософсько-правова засада українського державотворення» 

15. Ситар І. М. (к. ю. н., 2008; С. С. Сливка): «Онтологічні функції права» 
16. Стовба О. В. (к. ю. н., 2005; С. І. Максимов): «Правова ситуація як он-

тологічна основа правової реальності»  
4. Антропологічна парадигма пра-

ва. Антропологія права як скла-
дова філософії права: предмет, 
методологія, статус, функції. Рі-

3. Гарасимів Т. З. (д. ю. н., 2010; С. С. 
Сливка): «Природні та соціальні дете-
рмінанти формування девіантної по-
ведінки людини: філософсько-

17. Бігун В. С. (к. ю. н., 2004; В. Д. Бабкін): «Людина в праві: аксіологіч-
ний підхід» 

18. Гудима Д. А. (к. ю. н., 2008; П. М. Рабінович): «Права людини: антро-
полого-методологічні засади дослідження»  
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зновиди антропології права. Ан-
тропологічні властивості права. 
Образ людини в праві. Філосо-
фія прав і свобод людини. Ан-
тропологічні аспекти пізнання 
права. Філософське обґрунту-
вання правового статусу людини 
та громадянина. Інтерсуб'єктив-
ність у праві. 

правовий вимір» 
4. Гуренко М. М. (д. ю. н., 2004; В. Ф. 

Сіренко): «Розвиток філософсько-
правової думки про гарантії прав і 
свобод людини та громадянина» 

5. Грищук О. В. (д. ю. н., 2008; С. С. 
Сливка): «Людська гідність у праві: 
філософський аспект» 

19. Заінчковський М. Л. (к. ф. н., 2003; Б. Ф. Чміль): «Права людини як но-
воєвропейський філософський та політико-правовий феномен» 

20. Кравченко А. П. (к. ю. н., 2008; В. Д. Титов): «Антропологічний прин-
цип у філософії права» 

21. Нікітін А. В. (к. ю. н., 2004; К. К. Жоль): «Філософсько-правовий ана-
ліз девіантної поведінки особистості» 

22. Трофименко В. В. (к. ю. н., 2004; С. І. Максимов): «Розум та воля як 
антропологічні основи права» 

5. Ціннісні основи права. Правова 
аксіологія як вчення про ціннос-
ті права. Право як спосіб буття 
цінностей. Структура правових 
цінностей. Різновиди правових 
цінностей і їх соціокультурна 
інтерпретація. Способи обґрун-
тування правових цінностей. 
Співвідношення правових і мо-
ральних цінностей. Правосвідо-
мість як ціннісний компонент 
світогляду: витоки, форми, рівні. 

6. Бандура О. О. (д. ф. н., 2003; М. В. 
Костицький): «Єдність цінностей та 
істини у праві (філософський аналіз)» 

7. Калиновський Ю. Ю. (д. ф. н., 2010; 
О. Г. Данильян): «Правосвідомість 
українського суспільства як соціоку-
льтурний феномен» 

23. Андреєв Д. В. (к. ю. н., 2003; М. М. Ібрагімов): «Етносоціокультурні 
чинники формування національної правосвідомості (на прикладі судо-
вої системи Запорозької Січі XVII-XVIII століть)» 

 

6. Філософські проблеми пізнання 
в праві. Особливості історичних 
концепцій правового пізнання. 
Вплив соціокультурних чинни-
ків на парадигми пізнання права. 
Світоглядно-методологічні тра-
диції й інновації у правовому 
пізнанні. Методологія права. Рі-
вні, принципи та моделі право-
вого пізнання. Гносеологічні 
принципи права. Герменевтика 
права. Істина в праві. Логіка 
права. Юридична логіка. 

8. Козловський А. А. (д. ю. н., 2000; М. 
І. Козюбра): «Гносеологічна природа 
права (філософсько-правовий аналіз)» 

9. Петрова Л. В. (д. ю. н., 1998; В. О. 
Чефранов): «Фундаментальні пробле-
ми методології права: філософсько-
правовий дискурс» 

 

24. Бернюков А. М. (к. ю. н., 2008; А. А. Козловський): «Юридична герме-
невтика як методологія здійснення правосуддя (філософсько-
теоретичний аналіз)» 

25. Войтенко Д. О. (к. ю. н., 2005; В. Д. Титов): «Історичний розвиток кон-
цепцій обгрунтування в логіці та філософії права (від античності до 
початку ХІХ сторіччя)»  

26. Зархіна С. Е. (к. ю. н., 2005; В. Д. Титов): «Мова права як предмет фі-
лософсько-логічного аналізу (історичний аспект)» 

27. Павленко Ж. О. (к. ю. н., 2003; В. Д. Титов): «Логіко-методологічні ас-
пекти інженерії знань у правознавстві»  

28. Савчук С. В. (к. ю. н., 2002; А. А. Козловський): «Юридична соціоло-
гія: предмет та її місце в системі юридичних наук» 

7. Співвідношення правової куль-
тури особи та суспільства. Наці-
ональне й універсальне в праві. 
Право у структурах культури. 
Діалоговий характер правової 
культури. Право як комунікація. 
Світоглядні основи правової 
традиції й інновації. Правовий 
плюралізм як соціокультурний 
феномен. Правовий менталітет. 

10. Токарська А. С. (д. ю. н., 2008; О. І. 
Гвоздік): «Правова комунікація в кон-
тексті посткласичного праворозумін-
ня» 

 

29. Ляшенко (Вовк) В. М. (к. ф. н., 1999; М. В. Костицький): «Європейське 
право як феномен духовно-практичного освоєння світу» 

30. Попадинець Г. О. (к. ю. н., 2007; М. Г. Братасюк): «Український світо-
глядно-філософський гуманізм як засада розвитку національної право-
вої культури» 

31. Сербин Р. А. (к. ю. н., 2003; М. В. Костицький): «Правова культура – 
важливий фактор розбудови правової держави» 

32. Скуратівський А. В. (к. ю. н., 2004; Б. Ф. Чміль): «Формування та роз-
виток правової культури в українському суспільстві (філософсько-
правовий аналіз)» 



Бігун В. С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення  

 

 

180 

Специфіка української правової 
ментальності. 

33. Шишко В. В. (к. ю. н., 2004; М. В. Костицький): «Культурологічні про-
блеми правотворчості»  

8. 

Філософські аспекти взаємозв'я-
зку права, держави та суспільст-
ва. Генеза ідеї правової та соціа-
льної держави. Філософсько-
правовий вимір влади. Образ 
держави та суспільства у праві. 
Морально-правові основи взаєм-
ної відповідальності держави й 
особи. Соціокультурні чинники 
правової соціалізації. 

 

34. Івченко Ю. В. (к. ю. н., 2009; В. М. Вовк): «Філософсько-правовий ана-
ліз гендерної політики в Україні» 

35. Капустіна Н. Б. (к. ю. н., 2005; Т. В. Розова): «Класичний і некласичний 
підходи у філософсько-правовому дослідженні феномену влади»  

36. Крисюк Ю. П. (к. ю. н., 2008; Б. Ф. Чміль): «Соціальний та правовий 
порядок як необхідна умова стабільності суспільства» 

37. Литвинов О. М. (к. ю. н., 2005; С. І. Максимов): «Філософія права Нов-
городцева П.І.: осмислення права і держави в контексті суспільного 
ідеалу» 

38. Мозоль Н. І. (к. ю. н., 2009; Н. В. Кушакова): «Роль соціальної справе-
дливості у забезпеченні соціально-економічних прав людини і грома-
дянина в Українській державі» 

39. Нечипоренко В. О. (к. ф. н., 2003; В. А. Рижко): «Філософсько-
правовий аналіз легітимації правової держави» 

40. Смазнова І. С. (к. ю. н., 2007; О. А. Івакін): «Філософсько-правовий 
аналіз тероризму та боротьби з ним»  

41. Сокуренко В. В. (к. ю. н., 2002; М. В. Костицький): «Роль соціальної 
справедливості в розбудові правової соціальної держави»  

42. Цимбалюк М. М. (к. ю. н., 2004; Р. А. Калюжний): «Формування пра-
восвідомості громадян у процесі розбудови громадянського суспільст-
ва» 

43. Чернєй В. В. (к. ю. н., 1999; М. М. Ібрагімов): «Подолання правового 
нігілізму-важлива умова розбудови правової держави»  

9. Філософські проблеми галузевих 
юридичних наук. Філософія пра-
ва власності та договірно-
правових відносин. Філософські 
аспекти римського права. Філо-
софія міжнародного права та 
міжнародно-правових відносин. 

11. Тихомиров О. Д. (д. ю. н., 2006; М. І. 
Козюбра): «Юридична компаративіс-
тика: філософсько-методологічні за-
сади» 

12. Ященко В. А. (д. ю. н., 2005): «Філо-
софсько-правові засади оперативно-
розшукової діяльності» 

 

44. Гураленко Н. А. (к. ю. н., 2009; С. С. Сливка): «Судовий прецедент в 
системі джерел права: філософсько-правовий аспект» 

45. Чайковський Ю. В. (к. ю. н., 2009; О. А. Івакін): «Становлення міжна-
родного права: філософсько-правове дослідження»  

10.
Філософія правосуддя. Філософ-
ський вимір юридичної практи-
ки. Філософія реалізації та за-
стосування права. Морально-
правові колізії у професійній 
діяльності юриста. Філософія 
юридичної освіти та правового 
виховання. 

 
 

46. Алексєєва Ж. М. (к. ю. н., 2008; В. М. Вовк): «Образ юриста в сучасній 
європейській культурі» 

47. Лихолат І. П. (к. ю. н., 2001; М. І. Козюбра): «Раціональне та позараці-
ональне в праві (на матеріалах законотворчості)» 

48. Махінчук В. М. (к. ю. н., 2002; О. І. Гвоздік): «Адекватність криміна-
льного покарання як філософсько-правова проблема» 

49. Микитчик О. В. (к. ю. н., 2002; Б. Ф. Чміль): «Злочин як соціальне 
явище: філософсько-правовий аспект»  

50. Павлишин О. В. (к. ю. н., 2005; О. І. Гвоздік): «Філософсько-правовий 
аналіз розробки і використання електронних експертних систем у пра-
возастосовчій діяльності»  
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51. Парасюк В. М. (к. ю. н., 2008; С. С. Сливка): «Імперативність моралі у 
професійній діяльності слідчого: філософсько-правовий вимір» 

52. Пепеляєв С. Г. (к. ю. н., 2005; М. В. Костицький): «Європейський пра-
вовий гуманізм як чинник реформування кримінально-процесуального 
права України» 

53. С'єдін Б. Г. (к. ф. н., 1998; М. М. Ібрагімов): «Естетичне виховання у 
структурі професійної морально-правової культури співробітників ор-
ганів внутрішніх справ України» 

54. Строков І. В. (к. ю. н., 1998; М. М. Ібрагімов): «Правові та моральні 
основи забезпечення справедливості й законності в слідчій діяльності»  

55. Ткаченко Т. С. (к. ф. н., 1997): «Етико-правові проблеми професійної 
деформації співробітників органів внутрішніх справ» 

56. Штангрет М. Й. (к. ю. н., 2007; С. С. Сливка): «Філософські проблеми 
правового виховання молоді (на прикладі закладів освіти МВС Украї-
ни)»  

57. Яремко О. М. (к. ю. н., 2009; М. Г. Братасюк): «Контамінація раціона-
льного та гуманістичного вимірів у генезі інституту покарання в кон-
тексті європейської правової традиції» 

 

[10.1. Професійна культура юри-
ста] 

13. Сливка С. С. (д. ю. н., 2002; М. В. Ко-
стицький): «Філософсько-правові 
проблеми професійної культури юри-
ста» 

 

58. Ануфрієнко О. А. (к. ю. н., 2007; С. С. Сливка): «Професійно-політична 
культура юриста (філософсько-правовий аналіз)» 

59. Балинська О. М. (к. ю. н., 2007; С. С. Сливка): «Вербальний біхевіо-
ризм у діяльності органів внутрішніх справ: філософсько-правовий ас-
пект» 

60. Занік Ю. М. (к. ю. н., 2006; С. С. Сливка): «Інтелектуальна культура 
юриста: філософсько-правовий аспект» 

61. Романова А. С. (к. ю. н., 2008; С. С. Сливка): «Естетична культура 
юриста: філософсько-правовий аспект» 

62. Чупринський Б. О. (к. ю. н., 2010; С. С. Сливка): «Формування профе-
сійної культури майбутніх юристів: філософсько-правове досліджен-
ня» 

 
Пояснення. Першим подано прізвище дисертанта,другим – прізвище наукового керівника дисертанта. Прізвища подано за абеткою. Вказано рік захисту 
(інколи – написання) дисертації. Скорочення: к. ю. н. – наукова ступінь «кандидат юридичних наук», д. ю. н. – наукова ступінь «доктор юридичних на-
ук»; д. ф. н. – наукова ступінь «доктор філософських наук», к. ф. н. – наукова ступінь «кандидат філософських наук». Джерела: каталоги Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Київ, дані укладача. Укладач: В. С. Бігун, станом на 15.09.2010. 
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Огляд дисертаційних досліджень. Роз-
почнемо огляд із «докторських» дисертацій 
таких дослідників у сфері філософії права, від-
так перейдемо до огляду «кандидатських» ди-
сертацій. Наступним подамо перелік дисерта-
цій – за абеткою (у лапках зазначено ступінь і 
галузь науки, рік захисту та наукового керів-

ника дисертанта – станом на 15.09.2010 року; 
[доповнений список станом на 1.04.2011 року 
подано окремо в додатку]). Окремо, згодом по-
дано список дисертацій, узагальнених у таблиці 
за напрямами дослідження відповідно до паспо-
рту спеціальності.  

 
 

Докторські дисертації 
1. Бандура О. О. (д. ф. н., 2003; М. В. Кости-

цький): «Єдність цінностей та істини у 
праві (філософський аналіз)» 

2. Гарасимів Т. З. (д. ю. н., 2010; С. С. Слив-
ка): «Природні та соціальні детермінанти 
формування девіантної поведінки людини: 
філософсько-правовий вимір» 

3. Грищук О. В. (д. ю. н., 2008; С. С. Слив-
ка): «Людська гідність у праві: філософсь-
кий аспект» 

4. Гуренко М. М. (д. ю. н., 2004; В. Ф. Сірен-
ко): «Розвиток філософсько-правової дум-
ки про гарантії прав і свобод людини та 
громадянина» 

5. Калиновський Ю. Ю. (д. ф. н., 2010; О. Г. 
Данильян): «Правосвідомість українсько-
го суспільства як соціокультурний фено-
мен» 

6. Козловський А. А. (д. ю. н., 2000; М. І. 
Козюбра): «Гносеологічна природа права 
(філософсько-правовий аналіз)» 

7. Максимов С. І. (д. ю. н., 2002; В. О. Чеф-
ранов): «Правова реальність як предмет 
філософського осмислення» 

8. Петрова Л. В. (д. ю. н., 1998; В. О. Чефра-
нов): «Фундаментальні проблеми методо-
логії права: філософсько-правовий дис-
курс» 

9. Сливка С. С. (д. ю. н., 2002; М. В. Кости-
цький): «Філософсько-правові проблеми 
професійної культури юриста» 

10. Тихомиров О. Д. (д. ю. н., 2006; М. І. Ко-
зюбра): «Юридична компаративістика: фі-
лософсько-методологічні засади» 

11. Токарська А. С. (д. ю. н., 2008; О. І. Гвоз-
дік): «Правова комунікація в контексті по-
сткласичного праворозуміння» 

12. Цимбалюк М. М. (д. ю. н., 2009; А. М. Ко-
лодій): «Онтологічні основи теорії право-
свідомості»  

13. Ященко В. А. (д. ю. н., 2005): «Філософсь-
ко-правові засади оперативно-розшукової 
діяльності» 

 
Кандидатські дисертації 

14. Алексєєва Ж. М. (к. ю. н., 2008; В. М. 
Вовк): «Образ юриста в сучасній європей-
ській культурі» 

15. Андреєв Д. В. (к. ю. н., 2003; М. М. Ібра-
гімов): «Етносоціокультурні чинники фо-
рмування національної правосвідомості 
(на прикладі судової системи Запорозької 
Січі XVII-XVIII століть)»  

16. Ануфрієнко О. А. (к. ю. н., 2007; С. С. 
Сливка): «Професійно-політична культура 
юриста (філософсько-правовий аналіз)»  

17. Балинська О. М. (к. ю. н., 2007; С. С. Сли-
вка): «Вербальний біхевіоризм у діяльнос-
ті органів внутрішніх справ: філософсько-
правовий аспект»  

18. Бернюков А. М. (к. ю. н., 2008; А. А. Коз-
ловський): «Юридична герменевтика як ме-
тодологія здійснення правосуддя (філософ-
сько-теоретичний аналіз)»  

19. Бігун В. С. (к. ю. н., 2004; В. Д. Бабкін): 
«Людина в праві: аксіологічний підхід»  

20. Боднар С. Б. (к. ю. н., 2010; А. А. Козловсь-
кий): «Рівність як категорія філософії пра-
ва» 

21. Боровська Г. С. (к. ю. н., 2009; С. С. Слив-
ка): «Правниче вчення у рефлексії Памфіла 
Юркевича»  

22. Братасюк В. М. (к. ю. н., 2005; А. А. Коз-
ловський): «Правова реальність як форма 
прояву інтелектуальної традиції епохи (на 
матеріалах романо-германської правової 
сім'ї)» 

23. Вдовина Г. В. (к. ю. н., 2002; С. В. Бобров-
ник): «Розвиток філософії права в ХХ ст. 
(англо-саксонська традиція)» 

24. Войтенко Д. О. (к. ю. н., 2005; В. Д. Титов): 
«Історичний розвиток концепцій обгрунту-
вання в логіці та філософії права (від анти-
чності до початку ХІХ сторіччя)» 

25. Гудима Д. А. (к. ю. н., 2008; П. М. Рабіно-
вич): «Права людини: антрополого-
методологічні засади дослідження»  

26. Гураленко Н. А. (к. ю. н., 2009; С. С. Слив-
ка): «Судовий прецедент в системі джерел 
права: філософсько-правовий аспект» 

27. Донченко О. П. (к. ю. н., 2010; А. А. Коз-
ловський): «Свобода як категорія права»  

28. Дуфенюк О. М. (к. ю. н., 2007; С. С. Слив-
ка): «Філософсько-правова спадщина С. 
Оріховського: феномен професіоналізму 
правоохоронця»  

29. Жовтобрюх М. М. (к. ю. н., 2002; І. В. Бич-
ко): «Звичаєве право: сутність, генеза, чин-
ність»  

30. Заінчковський М. Л. (к. ф. н., 2003; Б. Ф. 
Чміль): «Права людини як новоєвропейсь-
кий філософський та політико-правовий 
феномен» 

31. Занік Ю. М. (к. ю. н., 2006; С. С. Сливка): 
«Інтелектуальна культура юриста: філософ-
сько-правовий аспект» 

32. Зархіна С. Е. (к. ю. н., 2005; В. Д. Титов): 
«Мова права як предмет філософсько-
логічного аналізу (історичний аспект)» 

33. Івченко Ю. В. (к. ю. н., 2009; В. М. Вовк): 
«Філософсько-правовий аналіз гендерної 
політики в Україні»  

34. Кабальський Р. О. (к. ю. н., 2008; О. Г. Да-
нильян): «Нормативність права як предмет 
філософського аналізу»  

35. Капустіна Н. Б. (к. ю. н., 2005; Т. В. Розова): 
«Класичний і некласичний підходи у філо-
софсько-правовому дослідженні феномену 
влади»  

36. Копоть В. О. (к. ю. н., 2008; С. В. Бобров-
ник): «Концептуальні основи правового ре-
алізму»  
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37. Кравець В. М. (к. ю. н., 2003; Б. Ф. Чміль): 
«Типи праворозуміння як методології ос-
новних філософсько-правових дискурсів»  

38. Кравченко А. П. (к. ю. н., 2008; В. Д. Ти-
тов): «Антропологічний принцип у філо-
софії права»  

39. Крисюк Ю. П. (к. ю. н., 2008; Б. Ф. Чміль): 
«Соціальний та правовий порядок як не-
обхідна умова стабільності суспільства»  

40. Крівцова В. М. (к. ю. н., 2005; Л. М. Гера-
сіна): «Юридичний конфлікт як феномен 
правової дійсності»  
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Огляд докторських дисертаційних до-

сліджень. Наступним подамо огляд «доктор-
ських» дисертацій.  

О. О. Бандура (д. ф. н., 2003) за науко-
вим консультуванням М. В. Костицького в до-
слідженні «Єдність цінностей та істини у 
праві (філософський аналіз)»740 з метою 
«з’ясувати сутність і форми єдності цінностей 
та істини у праві й розробити її філософські 
основи», досліджує, як об’єкт, «цінність та іс-
тину у праві та їх взаємне відношення», як 
предмет – «єдність цінностей та істини у пра-
ві»741. У дослідженні, з-поміж інших, розгля-
даються такі питання, як «єдність цінностей та 
істини» як мета правосуддя742; визначення 
зв’язку цінностей та істини крізь призму пра-
ва743; оціночне судження як одночасне вира-
ження цінності норми права та ступеню її іс-
тинності (оцінювання норми на шкалі «суще – 
належне як істинної або неістинної)744; право-
                                                           
740 Бандура О. О. Єдність цінностей та істини у праві (філо-
софський аналіз): Дис... д-ра філос. наук: 12.00.12 / Націо-
нальна академія внутрішніх справ України. — К., 2003. — 
403 арк. — Бібліогр.: арк. 361–403; Його ж: Єдність ціннос-
тей та істини у праві (філософський аналіз): Автореф. дис... 
д-ра філос. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 38 с. Див. також: Єд-
ність цінностей та істини у праві. — К. : Національна акаде-
мія внутрішніх справ України, 2000. — 200 с. 
741 Бандура О. О. Єдність цінностей та істини у праві (філо-
софський аналіз): Дис... д-ра філос. наук: 12.00.12 / Націо-
нальна академія внутрішніх справ України. — К., 2003. — С. 
8, 9.  
742 Мету правосуддя філософ права визначає через зв’язок 
цінностей та істини. Зокрема стверджується, що «взаємний 
зв’язок цінностей та істини проявляється й у галузі право-
реалізації (зокрема, саме їх єдність виступає метою право-
суддя)» (Там само. — С. 11). Автор уточняє: «щоб цінності 
права були сприйняті громадянами, юридичні норми пови-
нні правильно застосовуватися – для громадянина важли-
вим є не лише закон, але й адекватна його реалізація. Во-
на, як ми вже зазначали, потребує істинного знання обста-
вин справи, істинної (правильної) кваліфікації, ухвалення 
судом істинного вироку та істинного (адекватного) вико-
нання покарання відповідними (пенітенціарними) органами. 
Цінність знання, яке здобувається і використовується у 
процесі застосування права, також прямо пропорційна його 
істинності. Крім того, зв’язок істини та цінностей у правовій 
сфері полягає в тому, що правильність, істинність визна-
чення міри покарання правопорушнику та її виконання 
потребує глибокого знання структури особистості, зокрема, 
тих цінностей, які особистість визнає. Можна сказати, що 
мета правосуддя полягає у досягненні єдності цінностей та 
істини. Таким чином, цінності у праві істотною мірою зале-
жать від їхньої істинності. Проте це тільки одна складова їх 
взаємовідношення. Друга полягає в тому, що істинність, 
наприклад, юридичного положення у свою чергу залежить 
від його цінності. Прагнення знайти більш істинне знання 
задовольняється шляхом пошуку більш цінного знання. 
Ступінь істинності правової норми, пише В.М. Кудрявцев, 
безпосередньо залежить від ступеня втілення в ньому прин-
ципу соціальної справедливості. Істинною є лише та юриди-
чна норма, котра на даний момент утілює в собі розвинену, 
достатню за обсягом соціальну справедливість. Йдеться про 
закріплення нормою права такого варіанту діяльності, який 
не дає можливості нікому з суб’єктів одержувати незаслу-
жені соціальні та природні блага і безпідставно бути притя-
гненим до юридичної відповідальності (Ж. Марітен)» (Там 
само. — С. 299–300). 
743 Цінності та істина розглядаються автором крізь призму 
права. Уточнюється, що «дефініція категорії цінності потре-
бує врахування істиннісного аспекту… Більш докладне до-
слідження природи цінностей, наприклад, виділення зага-
льнолюдських цінностей як фундаментальних цілей права, 
приводить до висновку, що цінність слід розглядати як зна-
чущість у плані перетворення людиною дійсності, яка зале-
жить від її істинності в розумінні відповідності справжній, 
істинній природі людини та суспільства» (Там само. — С. 
352). 
744 Автор також подає глибокий аналіз зв’язку істинності та 
суджень. Він зазначає слова П. Рікера. «На перший погляд, 
– пише П. Рікьор, – нема нічого простішого, як категорія 
істини: традиція визначає її як угоду; угоду, розташовану 
на рівні нашої спроможності судити (стверджувати й запе-
речувати), угоду нашого дискурсу з реальністю і, по-друге, 
угоду нас самих із нами самими, угоду між умами… Але вже 
на першу перевірку це визначення видається суто форма-
льним…» (Рікер П. Історія та істина. – К.: «КМ Academia», 

реалізація як процес утілення цінностей, дося-
гнення істини, зокрема в випадку суду – «зад-
ля відновлення соціальної рівноваги, поруше-
ної злочином, та її зміцнення»745; значення в 
досягненні істини встановлення фактів та 
«правильної кваліфікації» (юридичної оцін-
ки)746; значення герменевтики для правореалі-
зації (герменевтична дія як сенсоутворення)747; 
оціночне судження як вираження цінності но-
рми права; моральна оцінка звернення до 

                                                                                          
«Пульсари», 2001. — С. 178). Як уточнює дослідник, «оці-
ночне судження (що містить оцінку) виражає цінність норми 
права й одночасно ступінь її істинності. Будучи «познач-
кою» на шкалі «суще – належне», вона сама оцінюється як 
істинна або неістинна. Для цього норма порівнюється з 
іншою групою норм, чинних не лише в межах того ж ком-
плексу норм, але й суміжних з ним, а також з об’єктивною 
реальністю. Процес оцінювання та винесення оціночного 
судження має гносеологічний характер, він фіксує суще і є 
підгрунтям формулювання належного (норми) з максималь-
ною мірою цінності та істинності. З нього виростає ідеальна 
правова норма» (Бандура О. О. Там само. — С. 297). 
745 Правореалізація розглядається як процес утілення цін-
ностей, досягнення істини. «У зазначеному розумінні дис-
курс відіграє важливу роль також у сфері реалізації права. 
Наприклад, з цієї точки зору можна розглядати судовий 
процес. Він завершується судовим вироком, що є певним 
імперативним положенням про те, як треба вчинити із зло-
чинцем у зв’язку з висновком про його винність. Суд прагне 
встановити істину у справі й визначити істинну юридичну 
оцінку злочинного діяння підсудного задля відновлення 
соціальної рівноваги, порушеної злочином, та її зміцнення» 
(Там само. — С. 306). 
746 Установлення істини у справі відображається у встанов-
ленні фактів, але не лише. На думку автора, в якій він спи-
рається на дослідження інших правознавців, «сприяти оп-
тимізації процесу розкриття злочину в плані досягнення 
істини покликані основні принципи кримінального процесу» 
(Там само. — С. 241). Але, уточняє він, «установлення істи-
ни у справі не зводиться виключно до з’ясування фактич-
них обставин справи, воно охоплює також правильну ква-
ліфікацію розслідуваного діяння. Та обставина, що до змісту 
істини у справі входить не лише встановлення фактів, але й 
кваліфікація вчиненого (відношення діяння і норми), віді-
грає важливу практичну роль. Правильна кваліфікація зло-
чину має вирішальне значення в процесі здійснення кримі-
нального судочинства. Для інтересів правосуддя неможливо 
обмежитися встановленням фізичних властивостей подій, 
ігноруючи їхню соціальну суть. П. О. Недбайло справедливо 
зауважує, що істина в юридичній галузі містить, зокрема, 
такі властивості вчинків людей, як правомірність або не-
правомірність. Але без звернення до закону цього не можна 
встановити. Тому, пише він, «без юридичної оцінки (квалі-
фікації) досліджуваних фактів, яка виходить з вимог зако-
ну, не можна здобути ту суму знань, яка складає об’єктивну 
істину в практиці застосування правових норм, оскільки без 
цього не можна розкрити зв’язок фактів із законом, їхню 
юридичну значущість і суть» (П. О. Недбайло) Зазначимо, 
що істину тут розуміють і як відповідність явища своїй суті, 
як «справжнє», «дійсне» (Там само. — С. 241–242). 
747 Автор також розкриває значення юридичної герменевти-
ки в здійсненні правосуддя. Він порівнює діяльність судді та 
правознавця – історика права, посилаючись на праці Гада-
мера. «Історика права цікавить нібито лише первісний зміст 
закону, те, що малося на увазі й набуло правової значущос-
ті, коли закон було прийнято. Але як він може пізнати цей 
первісний зміст? Чи може він осягти його, не враховуючи 
тих змін, що відділяють його епоху від епохи, коли закон 
приймався? Отже, чи не мусить він діяти точно за прикла-
дом судді, тобто провести різницю між первісним сенсозміс-
том законодавчого тексту й тим правовим змістом, у перед-
розумінні якого він живе як людина своєї епохи? Герменев-
тичні ситуації історика й юриста збігаються, на погляд філо-
софа, у тому, що відносно всякого тексту ми живемо в без-
посередньому сенсоочікуванні. Неможливо безпосередньо 
наблизитися до історичного об’єкта, і в такий спосіб адек-
ватно встановити його історичне значення. Історик повинен 
здійснювати ту саму рефлексію, що спрямовує дії юриста. 
Отже, фактично істинний зміст того, що розуміють одним і 
другим шляхом, з точки зору герменевтики виявляється 
однаковим. Але наведений вище опис підходу історика за-
лишається неповним. Історичне пізнання може здійснюва-
тися лише так, що в кожному даному випадку минуле роз-
глядається в безперервному зв'язку з сучасним, — що й 
робить юрист у своїх практично-нормативних цілях, якщо 
він прагне зберегти традицію юридичної думки» (Там само. 
— С. 246–247). 
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суду 
(«обстоювання своїх законних прав як 

моральний обов’язок»)748. 
Т. З. Гарасимів (д. ю. н., 2010) за науко-

вим консультуванням С. С. Сливки у дослі-
дженні «Природні та соціальні детермінан-
ти формування девіантної поведінки люди-
ни: філософсько-правовий вимір»749 визначив 
за мету «на основі аналізу наукових праць об-
ґрунтувати філософсько-правові проблеми де-
віантної поведінки людини, визначити струк-
туру і зміст детермінацій них зв’язків між цін-
нісними орієнтаціями людини та девіантною 
правосвідомістю як формозмістовним феноме-
ном перехідного буття права»750. Об’єктом до-
слідження визначається «людина як соціальна 
особистість, котра виступає підґрунтям сучас-
ної правової антропології», предметом – «фі-
лософсько-правове осмислення природних та 
соціальних детермінант формування девіант-
ної поведінки людини»751. 

З-поміж іншого, визначаються об'єктивні 
та суб'єктивні фактори формування особистос-
ті в сучасному українському суспільстві, роз-
глянуто девіацію, як певне відхилення від со-
ціальних норм та водночас форму розвитку 
складноорганізованих систем суспільства та 
його соціального відхилення; аналізується 
«філософія девіантної правосвідомості» як 
«формозмістовний феномен перехідного буття 
права». Автор визначає девіантну поведінку як 
«вчинок або дію людини (групи людей), що не 
відповідає офіційно встановленим чи таким, 
що фактично сформувалися в даному суспіль-
стві (культурі, субгрупі, групі) нормам і очіку-
ванням. При цьому під «офіційно встановле-
ними» зазвичай розуміють формальні, правові 
норми, а під фактичним спрямуваними – існу-
ючі норми моралі, звичаї, традиції»752. Водно-
час, «сукупність заходів, що спрямовані на 
розв’язання соціальних конфліктів і опосеред-
ковують існування сутності нормальної соціа-
льної поведінки – це припинення, попере-
дження, соціальний контроль і превенція. Се-
ред них превенція виступає як найефективніша 
форма опосердекованого існування сутності 
нормальної поведінки, своєрідною мінімізаці-
єю сфери девіантної поведінки»753, – відзначає 
автор. 
                                                           
748 Автор також торкається питання про моральну оцінку 
звернення до суду. Розглядаючи взаємозв’язки права та 
моралі, дослідник відзначає такий «в моральній оцінці ви-
користання особою своїх законних прав». Як він зазначає, 
«у нас поширено однобічний підхід щодо інтерпретації мо-
ральної оцінки звернення до суду. Однак твердження, буці-
мто будь-яке звернення до суду є ущербним з погляду мо-
ралі, – насправді здається спірним, а в багатьох випадках є 
просто хибним. Навіть більше, обстоювання своїх законних 
прав слід уважати моральним обов’язком людини» (Там 
само. — С. 111). 
749 Гарасимів Т. З. Природні та соціальні детермінанти фор-
мування девіантної поведінки людини: філософсько-
правовий вимір: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 
12.00.12 / Гарасимів Т. З.; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – 
Л., 2010. – 36 с. Див. також: Девіантна поведінка особисто-
сті: філософсько-правовий вимір: монографія / Т.З. Гараси-
мів; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2009. — 534 с.  
750 Гарасимів Т. З. Природні та соціальні детермінанти фор-
мування девіантної поведінки людини: філософсько-
правовий вимір: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 
12.00.12 / Гарасимів Т. З.; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – 
Л., 2010. — С. 4. 
751 Там само. — С. 5. 
752 Там само. — С. 25. 
753 Там само. — С. 28. 

О. В. Грищук (д. ю. н., 2008) за науковим 
консультуванням С. С. Сливки у дослідженні 
«Людська гідність у праві: філософський ас-
пект»754 з метою «створення цілісної концеп-
ції людської гідності як онтологічної підстави 
права», досліджує «сферу суспільних відно-
син, в якій відбувається реалізація цінності 
людини як антропологічної основи права» – як 
об’єкт, а «зміст та загальні закономірності фо-
рмування і розвитку людської гідності у філо-
софії права» – як предмет свого досліджен-
ня755. Авторка визначає людську гідність як 
«базову соціальну цінність», оскільки вона 
«ґрунтується на автономії людини»756. Визна-
ється істотна роль правореалізації: аналізуючи 
зміст ЄКПЛ та зміст інших правових актів РЄ, 
авторка прийшла до «висновку, що їх цінність 
полягає не лише у закріпленні людської гідно-
сті, прав та свобод людини, а, головним чином, 
в механізмі їх впровадження. Визначальне мі-
сце у цьому механізмі займає Європейський 
суд з прав людини»757. 

М. М. Гуренко (д. ю. н., 2004) за науко-
вим консультуванням В. Ф. Сіренко в дослі-
дженні «Розвиток філософсько-правової ду-
мки про гарантії прав і свобод людини та 
громадянина»758 з метою «комплексного до-
слідження та визначення об`єктивних законо-
мірностей формування філософсько-правових 
ідей про гарантії прав і свобод людини та гро-
мадянина як важливого компонента правової 
                                                           
754 Грищук О. В. Людська гідність у праві: філософський 
аспект: дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. 
ун-т внутрішніх справ. — Л., 2007. — 415 арк. — Бібліогр.: 
арк. 367–415; Її ж: Людська гідність у праві: філософський 
аспект: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 [Елект-
ронний ресурс] / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. 
— Х., 2008. — 36 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08govpfa.zip. Див. також: 
Людська гідність у праві: філософські проблеми. — К. : 
Атіка, 2007. — 432с. — Бібліогр.: с. 404-429 
755 Людська гідність у праві: філософський аспект: автореф. 
дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 [Електронний ресурс] / 
Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — Х., 2008. — 36 
с. — С. 4, 5.  
756 Автономія є кінцевою метою, стосовно якої всі інші цін-
ності є або її складниками, або ж засобами її досягнення. 
Вона є ідеальною основою для формування особи на основі 
раціонального вибору можливих дій, способу життя зага-
лом, керуючись власною системою цінностей та власними 
ціннісними орієнтаціями» (Там само. — С. 23). При цьому, 
як стверджується у підрозділі «Автономія людини – переду-
мова людської гідності», «людська гідність є постійно змі-
нюваним суспільним явищем. Її сутність може бути теорети-
чно виражена лише поняттями, що розвиваються, перетво-
рюються, змінюють одне одного. Вона склалась як відобра-
ження в свідомості людей того особливого положення, яке 
займає людина, а також як відображення її соціальної цін-
ності. Хоча свобода, рівність та справедливість, безперечно, 
є базовими цінностями сучасного суспільства, однак слід 
виявити чим пояснюється, зумовлюється таке їх високе 
значення. Оскільки природа соціальних цінностей зумовле-
на тим, що всі форми суспільного життя виникають на осно-
ві самоусвідомлених ціннісних суджень автономних індиві-
дів, то авторка дійшла висновку, що саме в усвідомленні 
людиною своєї цінності, тобто своєї гідності як автономного 
суб’єкта суспільства, слід шукати їх коріння» (Там само. — 
С. 12–13). 
757 Там само. — С. 23. 
758 Гуренко М. М. Розвиток філософсько-правової думки про 
гарантії прав і свобод людини та громадянина: Дис... д-ра 
юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх 
справ України. — К., 2004. — 448 арк; Розвиток філософсь-
ко-правової думки про гарантії прав і свобод людини та 
громадянина: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / 
Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2004. 
— 36 с. Див. також: Розвиток політико-правової думки про 
гарантії прав і свобод людини та громадянина / Національ-
на академія внутрішніх справ України. — К. : Логос, 2002. 
— 252 с. — Бібліогр.: с. 209-251; Теоретико-правові про-
блеми гарантій прав і свобод людини і громадянина / Наці-
ональна академія внутрішніх справ України. — К., 2001. — 
218 с. — Бібліогр.: с. 187-217. 
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системи, та їх відтворення у праві» обирає йо-
го об’єктом «права і свободи людини та гро-
мадянина як компонент правової системи, со-
ціально-правовий феномен, могутній пласт 
загальнолюдської культури», предметом – «га-
рантії прав і свобод людини та громадянина, 
тобто умови, засоби, принципи та норми, які 
забезпечують здійснення та захист зазначених 
прав і є характеристикою укладу державного 
та суспільного життя»759. У дослідженні, з-
поміж інших, розглядаються такі питання, як 
розвиток філософсько-правової думки про 
роль правосуддя в здійсненні прав людини 
(викладаються, наприклад погляди 
Ш. Л. Монтеск'є, Т. Шевченка)760, правосуддя 
в зв’язку з різними концепціями гарантій прав 
і свобод людини761, незалежність судової влади 
як ознаку ліберального конституціоналізму, 
істотний чинник гарантій прав і свобод люди-
ни762. 

Ю. Ю. Калиновський (д. ф. н., 2010) за 
науковим консультуванням О. Г. Данильяна в 
дослідженні «Правосвідомість українського 
суспільства як соціокультурний феномен»763 
визначає метою «з’ясування сутності та генези 
правосвідомості українського суспільства, об-
грунтування її комунікативної природи, а та-
кож розкриття базових чинників впливу на 
розвиток правосвідомості українського соціу-
му», обираючи об’єктом дослідження «право-
свідомість як соціокультурний феномен», 
предметом – «правосвідомість українського 

                                                           
759 Гуренко М. М. Розвиток філософсько-правової думки про 
гарантії прав і свобод людини та громадянина: Автореф. 
дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія 
внутрішніх справ України. — К., 2004. — С. 14.  
760 Авторка відзначає розвиток філософсько-правової думки 
про роль правосуддя в здійсненні прав людини. Так, від-
значаються філософсько-правові ідеї різних мислителів, як-
от французького просвітителя Ш. Л. Монтеск'є (щодо вимог 
до формування інституту правосуддя та легітимного прав-
ління) (Там само. — С. 8, 9). У тексті дисертації, зокрема в 
розділі третьому, розлого викладено погляди різних мисли-
телів щодо оцінки та ролі правосуддя. Так, наприклад, ви-
кладаються погляди Т. Шевченка, який, на думку авторки, 
«при характеристиці права відстоює ідею правдивого змісту 
закону, в якому поєднуються правда, істина, справедли-
вість. Критично оцінюючи закони Російської держави, він 
виступає проти антинародного законодавства і здійснення 
правосуддя, відсутності юридичних прав у селян», – зазна-
чає дослідниця. 
761 Розглядається думка про правосуддя в зв’язку з різними 
концепціями гарантій прав і свобод людини. Так, у розділі, 
присвяченому «колективістській концепції гарантій прав і 
свобод людини та громадянина», показані специфічні особ-
ливості колективістської концепції гарантій прав і свобод 
людини та громадянина. Авторка відзначає, з-поміж них, 
«формування судової форми захисту громадянина від по-
рушення його прав і свобод, будь-яких протиправних дій з 
боку органів влади та посадових осіб» (Там само. — С. 22).  
762 Дослідження ліберального конституціоналізму дало під-
стави виявити специфічні фактори, які індивідуалізують 
ліберальну конституційну модель щодо гарантування прав і 
свобод людини та громадянина. Основною серед таких 
визначаються, з-поміж інших, і «незалежність судової влади 
та здійснення правосуддя вільно від політичного впливу» 
(Там само. — С. 25).  
763 Калиновський Ю. Ю. Правосвідомість українського суспі-
льства як соціокультурний феномен: філософсько-правова 
рефлексія: дис. ... д-ра філос. наук : 12.00.12 / Калиновсь-
кий Ю. Ю.; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. 
— Х., 2010; Правосвідомість українського суспільства як 
соціокультурний феномен: філософсько-правова рефлексія: 
автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 12.00.12 / Калиновсь-
кий Ю. Ю.; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. 
— Х., 2010. — 36 с. Див. також: Правосвідомість українсь-
кого суспільства: генеза та сучасність: монографія / Ю.Ю. 
Калиновський; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — 
Х.: Право, 2008. — 288 c. — Бібліогр.: с. 266-284. 

суспільства в умовах системних трансформа-
цій»764. 

В основу авторської концепції правосві-
домості покладено «комунікативно-
дискурсивний підхід інтерсуб’єктивістського 
напрямку, який дозволив трактувати правосві-
домість українського суспільства як процес та 
результат взаємодії декількох суб’єктів право-
відносин на основі ціннісно-нормативних кон-
стант та значень»765. Автором, з-поміж іншого, 
досліджено правосвідомість українського сус-
пільства, її генезу та сучасний стан; узагальне-
но основні теоретико-методологічні підходи 
до визначення її сутності, обгрунтовано кому-
нікативно-дискурсивну концепцію правосві-
домості. Також проаналізовано цивілізаційне, 
історичне й етноментальне підгрунтя право-
свідомості українського суспільства, визначе-
но особливості повсякденної правосвідомості 
українців. Філософом показано корелятивність 
стану розвитку суспільної правосвідомості та 
державотворчих процесів у сучасній Україні, 
розкрито вплив глобального громадянського 
суспільства, засобів масової комунікації та 
правового суспільства на розвиток правосві-
домості сучасного українського соціуму. Зре-
штою, виокремлено різновиди деформації пра-
восвідомості українського суспільства, причи-
ни їх виникнення, сутність і наслідки. 

Зокрема, автор відзначає «дві правові 
реальності» в українському суспільстві. Як 
відзначає автор, «з точки зору цивілізаційног-
культурного виміру, правосвідомість українсь-
кого суспільства має міжцивілізаційний харак-
тер і поєднує в собі ознаки як «східного», так і 
«західного» типів. В українському суспільстві, 
образно кажучи, існує дві «правові реальнос-
ті»: одна з них базується на романо-
германській традиції, інша – на візантійській. 
Згідно з першою традицією, суперечності 
розв’язуються публічно, відкрито, під час су-
дового процесу; згідно з другою – шляхом та-
ємних переговорів, узгоджень, інтриг. У пра-
восвідомості українського загалу поєднуються 
два типи осмислення навколишньої дійсності, 
які умовно можна класифікувати як правовий і 
традиційний»766.  

А. А. Козловський (д. ю. н., 2000) за нау-
ковим консультуванням М. І. Козюбри в до-
слідженні «Гносеологічна природа права (фі-
лософсько-правовий аналіз)»767 вбачає «осно-
вну мету» дослідження в тому, щоби «на осно-
ві новітніх досягнень теоретико-правової нау-
ки, результатів філософсько-правових дослі-
джень, сучасної гносеологічної науки та світо-
                                                           
764 Калиновський Ю. Ю. Правосвідомість українського суспі-
льства як соціокультурний феномен: філософсько-правова 
рефлексія: автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 12.00.12 / 
Калиновський Ю. Ю.; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого. — Х., 2010. — С. 2. 
765 Там само. — С. 3. 
766 Там само. — С. 26. 
767 Козловський А. А. Гносеологічна природа права (філо-
софсько-правовий аналіз): Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 
/ Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 
2000. — 464 арк. — Бібліогр.: арк. 389–464. Козловський А. 
А. Гносеологічна природа права (філософсько-правовий 
аналіз): Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Київсь-
кий національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — 
40 с. Див. також: Право як пізнання. Вступ до гносеології 
права / А. А. Козловський; Чернів. держ. ун-т ім. 
Ю.Федьковича. — Чернівці: Рута, 1999. — 295 с. — Бібліо-
гр.: с. 275-284. 
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вої когнітивістики провести комплексний ана-
ліз закономірностей функціонування права як 
потужної гносеологічної системи, що діє як у 
межах загального соціального організму, так і 
у формі самодостатньої і самогенеруючої пра-
вової системи»768. Об’єктом дослідження оби-
раються «процеси формування, розвитку та 
функціонування права як найефективнішого 
регулятивного соціального інституту…», 
предметом – «пізнавальна природа права і пі-
знавальні можливості права як такі, що істот-
ним чином зумовлюють його регулятивний 
потенціал»769. 

З-поміж іншого, в дослідженні обгрун-
товується «предмет самостійної науки – гносе-
ології права». Так, на підставі новітніх досяг-
нень теоретико-правової науки та філософсь-
кої гносеології наводиться положення про ін-
тенсивність пізнавальних процесів, які супро-
воджують будь-який акт виникнення, розвитку 
та функціонування права на індивідуальному і 
соціальному рівнях. Стверджено, що дане по-
ложення свідчить про істотну приналежність 
права фундаментальних гносеологічних конс-
тант, що визначають його регулятивні потен-
ціали. Істинність постає основним принципом 
взаємодетермінації нормативності та справед-
ливості – справедливість не може бути хиб-
ною, а істина – ненормативною. Зумовленість 
справедливості пізнанням з необхідністю по-
роджує проблему гносеологічного обгрунту-
вання права. Її вирішення передбачає: по-
перше – експлікацію предмета, методу та мети 
правового пізнання, по-друге – демонстрацію 
нормативно-правової трансформації результа-
тів соціально-історичного пізнання, «перели-
вання» істинного, хибного та невизначеного 
знання в зобов'язуючі, забороняючі та дозво-
ляючі диспозиції норм права, по-третє – де-
монстрацію власного евристичного потенціалу 
права як самостійного засобу соціального пі-
знання. Пізнавальна динаміка права проявля-
ється в дії низки гносеологічних констант, що 
значною мірою зумовлюють ефективність про-
цесів правотворчості та правореалізації. Соці-
ально-політичні, психологічні, аксіологічні, 
логічні та інші чинники правового мислення 
утворюють цілісну картину функціонування 
права як пізнання і складають предмет само-
стійної науки – гносеології права. 

У дослідженні А. А. Козловський, з-
поміж інших, торкається питань правосуддя в 
зв’язку з такими контекстами, як істина та 
справедливість (знання істини як передумова 
справедливого судового рішення), психологіч-
ні константи права770, значення юридичної ло-

                                                           
768 Козловський А. А. Гносеологічна природа права (філо-
софсько-правовий аналіз): Автореф. дис... д-ра юрид. на-
ук: 12.00.12 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2000. — С. 7. 
769 Там само. — С. 6, 7. 
770 Судові контексти виявляються в автора в зв’язку з роз-
криттям питання про психологічні константи права. Відзна-
чається, що «аналіз особливостей людської психіки, здійс-
нюваний у психологічній науці, має надзвичайне значення 
для права як з погляду усвідомлення специфіки своєї при-
роди, так і з погляду оптимізації регулятивно-правових 
механізмів соціальної саморегуляції. Але так само має зна-
чення для психології аналіз юридичної практики, безпосе-
редньо пов'язаної з численною множиною проявів людської 
психіки в екстремальних ситуаціях з правовим змістом. 
Формування мотивів і підготовка злочину, сам момент ско-

гіки та логічні константи правового пізнання 
(на прикладі поглядів Є. Ерліха)771, юридична 
конфліктологія та діалектичні константи пра-
ва772, динамізм права і «пізнання як основна 
умова реалізації права»773.  
                                                                                          
єння злочину, розкаяння або переконаність у власній пра-
воті, спілкування слідчого й обвинуваченого в процесі слід-
ства, психологія судового процесу і прийняття рішення 
суддею, психологія покарання, — все це лише деякі прояви 
функціонування психологічних констант у сфері права, які 
дають надзвичайної ваги матеріал для психологічної науки. 
Результатом взаємодії психології і права в гносеологічному 
плані є формування самостійної науки — психології права, 
яка і ставить за мету виявлення фундаментальних психоло-
гічних констант правового пізнання і функціонування пра-
ва» (Там само. — С. 160). Автор розглядає доробок про 
психологічну природу права Л. Петражицького (1867-1931), 
як засновник одного з фундаментальних правових напрямів 
— психологічної школи права.  
771 Розкриваючи аспекти юридичної логіки в контексті «ло-
гічних констант правового пізнання», автор наводить думку 
Є. Ерліха про «шкідливість застосування логіки в праві» 
через «неспроможність охопити реальний процес судочинс-
тва». Як відзначається, Є. Ерліх «чітко усвідомлював супе-
речність між статичною формально-логічною системою, яка 
використовувалася прибічниками парадигм юридичного 
позитивізму, і динамічною, постійно мінливою, прогресую-
чою системою живого права. Саме ця недостатність, не-
спроможність формальної логіки охопити, опанувати «живе 
право» привело Ерліха до радикального висновку про шкі-
дливість застосування логіки у праві взагалі, оскільки вона 
не тільки неспроможна охопити реальний процес судочинс-
тва, а й часто призводить при її використанні до винесення 
явно несправедливих вироків. Постійна зміна реальної пра-
вової ситуації в суспільстві не вкладається в сухий форма-
льний механізм дедуктивного слідування з більшого заснов-
ку, який складає статичну правову норму, через конкрет-
ний «живий» випадок, до висновку, який з причини поєд-
нання «живого» з «мертвим» перетворюється в юридичну 
фікцію, або, просто кажучи, у несправедливий вирок суду». 
Водночас, як відзначає автор, «склалася парадоксальна 
ситуація»: Є.Ерліх «виступав проти абсолютизації юридич-
ними позитивістами використання в праві саме формальної 
логіки, але доводив необхідність застосування логіки більш 
вищого порядку, яка би враховувала всю суперечливу ди-
наміку соціально-правових процесів у суспільстві», на що 
він «мав усі підстави не тільки тому, що соціальна ситуація 
в юриспруденції на початку століття вимагала докорінних 
змін функціонування правового механізму, його серйозної 
динамізації, а й тому, що навіть у період панування юриди-
чного позитивізму судові рішення при наявності прогалин у 
праві практично ніколи не здійснювались і принципово не 
могли здійснюватися на основі законів формальної логіки, а 
вимагали творчого підходу з урахуванням положень усієї 
системи права як цілого, з елементами суб'єктивізму, що 
випливали з особливостей правосвідомості судді та ін. Так, 
Є.Ерліх зауважував, що «юрист, який визнає юридичну 
логіку, поступово переконується в тому, що суддя на про-
тивагу своєму обов'язку, розглядаючи конкретний правовий 
випадок, так чи інакше підкоряється інтуїції свого власного 
духу». Ця особливість судочинства ще в гегелівський період 
створювала умови для подолання зазначеного вище розри-
ву між діалектико-правовими засадами юридичної логіки, 
формально-логічними настановами і судовою практикою 
юридичного позитивізму... Погляди Є.Ерліха сприяли ради-
кальному переосмисленню предмета юридичної логіки і 
дали значний поштовх для розвитку цієї науки в 20 століт-
ті» (Там само. — С. 236). 
772 Розглядаючи юридичну конфліктологію в контексті «діа-
лектичних констант права», А. А. Козловський вирізняє 
судовий спосіб вирішення конфліктів, показує його історич-
ний розвиток. Як відзначається, «право як елемент культу-
ри такою ж мірою будується за ігровим принципом, як і її 
інші форми. Воно передбачає змагальність обвинувальної та 
захисної сторін, судовий розгляд завжди відбувається у 
чітко визначених місці й часі, у відповідності з суворо обу-
мовленою процедурою, має своїх переможців і переможе-
них, засуджених і виправданих. У ході розвитку права його 
ігрові форми постійно еволюціонували від примітивних до 
більш цивілізованих. У 1571 р. відбувся останній «trial by 
battle» («суд засобом бійки») при розв'язанні цивільного 
спору у Court of Common Pleas (суді присяжних), коли на 
відведеному у Вестмінстері на Tothill fields майдані сторони 
у публічній бійці з'ясовували, хто правий. Подібні процеси 
прямо нагадували спортивні змагання. З розвитком право-
відносин у суспільстві поглиблюється і специфіка характеру 
та шляхів розв'язання власне юридичного конфлікту. Так, 
уже при порівнянні права з іншими формами культури за 
ігровим принципом можна виділити специфічні гносеологіч-
ні тенденції розвитку правосуддя у плані розв'язання юри-
дичних конфліктів. Тут спостерігається явне намагання 
мінімізувати невизначеність у ситуаціях, що розглядаються, 
з метою прийняття завжди однозначних, стандартних та 
вичерпних рішень. Для цього розробляється доволі складна 
й розгалужена система законодавства, що ставить своїм 
завданням охопити усі найбільш важливі форми поведінки і 
процесуальні ситуації з тим, щоб прийняття рішень мало 
чисто логічний, автоматичний характер і виключало, зводи-
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С. І. Максимов (д. ю. н., 2002) за науко-
вим консультуванням В. О. Чефранова у до-
слідженні «Правова реальність як предмет 
філософського осмислення»774 має на меті «на 
основі аналізу феномена права в єдності світо-
глядно-методологічного, соціокультурного, 
концептуально-змістовного аспектів сформу-
лювати і обґрунтувати з онтологічно-
антропологічних позицій філософсько-правову 
концепцію правової реальності, яка могла б 
служити методологічною основою для дослі-
дження правових проблем в умовах посттота-
літарних трансформацій»775. Об'єктом дослі-
дження філософ права визначає «право як 
складний багатогранний феномен та його фун-
кціонування в суспільстві, що трансформуєть-
ся, предметом – «правову реальність у єдності 
її універсально-граничних вимірів: світогляд-
но-методологічного, соціокультурного, онто-
логічного, антропологічного, аксіологічно-
го»776. 

У дослідженні, з-поміж інших, розгля-
даються такі питання, зокрема, які стосуються 
проблематики правосуддя, як визначення пра-
восуддя «як вищого, конкретного рівня буття 
права»777 (відповідно до авторської концепції 
двохаспектної статично-динамічної «структу-
рної моделі правової реальності»)778; аналіз 

                                                                                          
ло нанівець ігрові аспекти судового процесу. На цій голо-
вній настанові базувалася школа юридичного позитивізму, 
яка набула поширення наприкінці XIX ст. і відводила судді 
роль логіка, який за першою фігурою категоричного силогі-
зму під більший засновок, що констатує статтю закону, 
підводив конкретний випадок, який посідав місце меншого 
засновку, і в такий спосіб автоматично виносив вирок, який 
і був висновком у даному силогізмі. Хоч юридичний позити-
візм як визначальна форма праворозуміння зійшов з істори-
чної сцени, однак основні його принципи і настанови повні-
стю залишаються чинними у більшості сучасних правових 
систем світу, і намагання мінімізувати варіабельність при 
розв'язанні юридичних конфліктів так само залишається 
одним із принципів розвитку правових систем» (Там само. 
— С. 249). 
773 Автор також акцентує на динамічній природі права. 
«Право не може бути статичним, притаманна йому багаторі-
внева суперечлива природа постійно стимулює динамічні 
процеси його реалізації в соціумі. Р.Ієрінг стверджував, що 
реалізація є основною ознакою права. Б. О. Кістяківський 
наполягав на необхідності «визнати реалізацію права осно-
вним моментом для його пізнання». Із висловлених вище 
міркувань випливає, на наш погляд, висновок, що саме 
пізнання є основною умовою реалізації права» (Там само. — 
С. 262). 
774 Максимов С. И. Правовая реальность как предмет фило-
софского осмысления: Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / 
Национальная юридическая академия Украины им. Яросла-
ва Мудрого. — Х., 2002. — 435 л. — Библиогр.: л. 407–435; 
Правова реальність як предмет філософського осмислення: 
Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 [Електронний 
ресурс] / Національна юридична академія України ім. Яро-
слава Мудрого. — Х., 2002. — 40 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02msipfo.zip. Див. також: 
Правовая реальность: опыт философского осмысления / 
Национальная юридическая академия Украины им. Яросла-
ва Мудрого. — Х. : Право, 2002. — 328 с. — Библиогр.: с. 
320–326. 
775 Максимов С. І. Правовая реальность как предмет фило-
софского осмысления: Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / 
Национальная юридическая академия Украины им. Яросла-
ва Мудрого. — Х., 2002. — С. 9.  
776 Там само. — С. 10. 
777 Філософ права визначає правосуддя «як вищий, конкре-
тний рівень буття права, форму підвищення правової куль-
тури всіх суб'єктів права і об'єднання всіх гілок влади на-
вколо завдання утвердження права» (Там само. — С. 9).  
778 Автором розроблено «структурну моделі правової реаль-
ності у двох аспектах: статичному – як суперечливої єднос-
ті смислового і предметно-інституціонального моментів 
(природного і позитивного права), і динамічному – як по-
слідовного руху від ідеальних форм (ідея права) до знако-
вих (правові норми і закони) і до конкретних взаємодій між 
суб'єктами (правове життя)». Див. детальніше обґрунтуван-
ня у третьому підрозділі дисертаційного дослідження («Ди-

понять «логіка розуму» та «логіка серця» та 
останнього як основи суду присяжних)779; пра-
вову реальність як «особливе буття»780. «деон-
тологічну реальність»781; інтерсуб’єктивність 
як характеристика права782, інтер-
суб’єктивність як характеристика судової пра-
вореалізації, коли «суд є тим місцем, де право 

                                                                                          
намічний аспект структури правової реальності: ідея права, 
закон, правове життя»). – Там само. — С. 221–267. 
779 С. І. Максимов теж аналізує співвідношення понять «ло-
гіка розуму» та «логіка серця». Він стверджує, що «саме на 
«логіці серця» засновано суд присяжних. Вона ж робить 
можливим єдину правосвідомість законодавця, судді і зви-
чайного громадянина» (Там само. — С. 214). «Але чи є 
«логіка розуму» єдино зрозумілою всім логікою?» – ставить 
питання філософ права? Він вважає, що «через ставлення 
до серця або до акта любові відкривається сенс права і 
дають його виправдання М.М. Алексєєв та І.А. Ільїн. Очеви-
дно, що такий підхід грунтується на посилці, що людству 
властива не тільки єдина «логіка розуму», але і, якщо не 
єдина, то доступна для розуміння кожного, «логіка серця». 
Саме з «логіки серця» виходить як російська, так і україн-
ська культури. На цій логіці будується розробляється в ро-
сійської філософії права духовно-онтологічне виправдання 
права, визнання його необхідності для кожного в якості 
атрибута духу (справжнього досконалості)… В усякому разі 
на «логіці серця» заснований суд присяжних. Вона ж ро-
бить можливим єдине правосвідомість законодавця, судді і 
звичайного громадянина», – зазначає філософ права (Там 
само. — С. 213–214). 
780 Автор представляє правову реальність як особливе бут-
тя. Він уточнює: «Якщо спробувати описати правову реаль-
ність, то вона постане перед нами як особливе буття. Його 
не можна ні ототожнювати з емпіричної (соціальної) реаль-
ністю, ні виводити з неї, ні зводити до неї. Є. В. Спекторсь-
кий підкреслював: «Світ права – це зовсім особливий світ, 
як би надбудовуються юриспруденцією над емпіричної дійс-
ністю, причому вона дуже широко використовується ... 
цілою низкою презумпції, конструкцій і фікція, дуже дале-
ких від емпіричної дійсності». Адже навіть поняття фізичної 
особи, на його думку, - це лише метафізичний придаток до 
емпіричного людині, воно є як би метафізичної маскою, 
личиною, що надівається на людей юриспруденцією і судом. 
Не випадково поняття persona було запозичено юриспруде-
нцією від назви однієї з масок, яку надягали римські акто-
ри» (Там само. — С. 228). 
781 «Можна сказати, що статус правової реальності по своїй 
надійності аналогічний статусу реальності логічних і мате-
матичних істин. Тому з цього боку світ права може бути 
порівняний з «третім світом» К. Поппера, і навіть включено 
до нього як у світ ідей взагалі, пов'язаних між собою пра-
вилами логіки. При цьому право має природу, близьку при-
роді моральної реальності. Те спільне, що притаманне і 
праву і моралі, є повинність. Тому юридичний світ є реаль-
ністю не чуттєво сприйманого світу, не миром душевних 
станів, а реальністю деонтологічних, «невидимої», хоча і 
має свій вияв у емпіричному світі. Так, реальність, напри-
клад, суду – це не будівля і не емоції беруть участь у засі-
данні осіб, а якийсь особливий спосіб функціонування даної 
установи, що дозволяє регулювати правові конфлікти шля-
хом заміни прямого насильства мовним дискурсом. Головне 
в реальності права в цілому і кожного з правових феноме-
нів полягає в особливому способі його прояви, в тому, що 
воно діє на людину. Це особливий вид дії, тобто дія не із 
зовнішньої причини, а за внутрішнім спонуканню. Він нале-
жить до сфери значущості, що відрізняється від сфери емпі-
рично-соціальних проявів. Ще раз підкреслимо, що світ 
права – це світ, який носить метасоціальний характер, він 
не може бути редукований до соціальним інтересам беруть 
участь у правовідносинах сторін. Як особливий вимір світу 
людини він будується за законами, які відрізняються від 
законів емпіричного світу, а його структурними елементами 
виступають не факти, а смисли та значення. Тут ми маємо 
справу з особливою логікою – деонтичної, тому й пізнава-
льні засоби повинні бути особливі, відмінні від тих, які за-
стосовуються при пізнанні емпіричного світу, оскільки по-
єднують в собі пізнавальні та оціночні моменти. У зв'язку з 
цим суддя повинен вирішувати справу перш за все в кате-
горіях деонтології - вільної волі, поставлення, відповідаль-
ності і т. д. і потім вже в категоріях емпіричної онтології - 
спадковості, соціального середовища і т. п., не підміняючи 
першого другим» (Там само. — С. 230-231). 
782 Філософ права С. І. Максимов акцентує на такій харак-
теристиці права як інтерсуб’єктивність. «На інтерсуб'єктив-
ної характер права звертає увагу М.М. Алексєєв, коли під-
креслює, що двосторонній характер правової зв'язку (як 
єдності і протилежності прав і обов'язків) може реалізову-
ватися виключно через спілкування, взаємодія суб'єктів. 
Правова реальність буде відсутній до тих пір, поки сторо-
нами таких відносин не стануть реальні особистості або, 
принаймні, поки реальні особистості не визнають для себе 
значення подібних правових відносин. «Мислиннєве право, 
- писав він, – не є право реальне, реальне право ми спо-
стерігаємо тільки тоді, коли реальна структура права отри-
мує деякий соціальне втілення» (Там само. — С. 261-262). 
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існує в усій його повноті»783; правосуддя як 
«творча робота» і право як «те, що виникає із 
закону в процесі правосуддя»784; роль правосу-
ддя та правової культури785; значення правосу-
ддя в громадянському та зокрема «правовому 
суспільстві»786, розробленій автором концеп-
ції787; справедливість як головна правова цін-
ність та її утілення в правосудді788. 

                                                           
783 Як відзначає С. І. Максимов, «право реалізується не 
відокремленим суб'єктом, а в комунікативному процесі його 
відносин з іншими суб'єктами. Конкретні рішення здійсню-
ються як суб'єктами права, так і органами права для забез-
печення здійснення права. Центральним моментом, най-
більш інтегральним вираженням таких рішень у ситуації, 
коли має місце конфлікт – між суб'єктом і нормою, а також 
між самими суб'єктами, – виступає суд. Саме суд є тим міс-
цем, де право існує в усій його повноті (Там само. — С. 
262). 
784 «Аналіз структури правової реальності дозволяє ствер-
джувати, що не закон є найбільш повною формою виражен-
ня права. Право не знаходиться в готовому вигляді в зако-
ні, з якого може бути безпосередньо вилучено. Але чи 
означає це, що закон є лише необов'язковою рекомендаці-
єю для судді? Зовсім ні. Суддя пов'язаний законом, що має 
силу. Але закон повинен бути співвіднесений і з визнаними 
в даному суспільстві принципами справедливості, і з приро-
дою речей, тобто справедливістю в конкретній ситуації. 
Тому методи конкретного правового рішення, так само як і 
методи позитивного законодавства, також дедуктивно-
індуктивні. Тут відбувається як процес інтерпретації норм, 
так і процес конструювання конкретних обставин. При цьо-
му якщо законодавством враховуються можливі життєві 
обставини, то правосуддям – певні фактичні життєві обста-
вини. У результаті відбувається наповнення повинності 
моментом сущого і збагачення сущого повинність. Правосу-
ддя – це творча робота, а не просто застосування закону на 
основі силогізму, субсумціі. Право є те, що виникає із зако-
ну в процесі правосуддя, а не тільки те, на основі чого при-
ймається закон» (Там само. — С. 262) 
785 Автор підкреслює роль правосуддя та правової культури. 
«Право з різним ступенем конкретності реалізується і в 
принципах справедливості (ідеї права), і в законі, і в пра-
вомірне поведінку, та судовому рішенні. При цьому кожне 
правове рішення (тобто правильне, істинне) є успіхом не 
одного законодавця або навіть судді. Це творче рішення, в 
якому беруть участь всі - і законодавець, і суддя, і предста-
вник виконавчої влади (чиновник), і звичайний громадя-
нин. Всі учасники правової комунікації об'єднані єдиним 
правовим етос, що виникли на основі формувався в даних 
соціокультурних умовах чином права, праворозуміння. Пра-
вильне рішення є одночасно «підвищення кваліфікації» всіх 
приймаючих в ньому участь, підвищення правової культури. 
У цьому відношенні публікація найвдаліших рішень, за ти-
пом прецедентів в англо-американській системі, значною 
мірою підвищила б рівень правосвідомості та правової куль-
тури не тільки представників органів правосуддя, а й усіх 
громадян» (Там само. — С. 263). 
786 Окреме питання в філософа права займає вивчення ролі 
правосуддя в громадянському та зокрема «правовому сус-
пільстві». «Сама наявність громадянського суспільства об-
межує державну владу. Однак безпосередньо таке обме-
ження здійснюється правовими інститутами громадянського 
суспільства», зокрема «незалежним і сильним правосуддям, 
здатним протистояти законодавчої та виконавчої влади; 
правосуддя в правовому суспільстві є єдиним інститутом, 
що володіє правочинів на вирішення конфліктів, воно слу-
жить посередником між індивідом, що володіє «правом на 
примус» і державною владою, що володіє монопольним 
правом на застосування примусової сили» (Там само. — С. 
387). 
787 Автор формулює також основні принципи взаємин су-
б'єктів у правовому суспільстві: «У правовому, саморегулю-
вальному суспільстві і правовій державі фізичні та юридичні 
особи у відносинах соціального обміну вільні робити все, 
що не заборонено правом, коли ж вони виступають в ролі 
підлеглих суб'єктів незалежно від актів владно-наказових 
відносин, вони вільні від втручання в їх діяльність з боку 
вищестоящих суб'єктів за межами дозволеного втручання і 
мають у своєму розпорядженні гарантіями проти такого 
втручання». Правове суспільство виступає як таке гіпотети-
ко-ідеальний стан, яке є альтернативним як станом жорст-
кої впорядкованості і домінування політичного панування 
(при реальній відсутності порядку), так і станом аномії, 
тобто дезорганізації, розпаду і вседозволеності» Там само. 
— С. 383-384). На думку автора, «суспільство, що саморе-
гулюється, в якому обмеженням свободи одного суб'єкта є 
лише така ж рівна свобода іншого суб'єкта, або таке суспі-
льство, в якому затверджено принцип панування права» 
(Там само. — С. 383). Поняття «панування права» є близь-
ким за значенням до понять «верховенство права» і «прав-
ління права». Їхнє вживання пояснюється тим, що саме він 
застосовувався у вітчизняній дореволюційній філософії 
права, зокрема, Б. О. Кістяківського. Сучасну юридичну 
інтерпретацію даного поняття пропонує В.А. Четверніна: 
«Панування права, - пише він, - припускає такий механізм 

Л. В. Петрова (д. ю. н., 1998) за науко-
вим консультуванням В. О. Чефранова в до-
слідженні «Фундаментальні проблеми мето-
дології права: філософсько-правовий дис-
курс»789 розкриває «новітню методологію 
українського права». Під кутом зору на право 
як елемент людського буття у його цілісності й 
граничності, атрибут людського духу, дослід-
ниця досліджує передумови права (сущого й 
належного, універсалій й конкретностей, дете-
рмінізму і свободи волі, розуму і волі), на її 
думку, «в більш первісніший і фундаменталь-
ніший спосіб, ніж в позитивно-аналітичній 
юриспруденції». Право зв'язується закономір-
ностями людського універсуму (а відтак, ці 
закономірності досліджуються в своїй доціль-
ності). Дослідження присвячено пошуку «за-
губленої глибини права» заради його первісно-
го прояснення і на цій підставі фундаменталь-
ному переосмисленню доктрини і практики 
сучасного українського права. Проблематику 
розкрито за допомогою матеріалів з історії фі-
лософії та філософії права.  

С. С. Сливка (д. ю. н., 2002) за науковим 
консультуванням М. В. Костицького в дослі-
дженні «Філософсько-правові проблеми про-
фесійної культури юриста»790 має на меті 
«визначення і дослідження загальнотеоретич-
них основ професійної культури юриста, зок-
рема здійснення її філософсько-правового ана-

                                                                                          
регулювання, при якому позитивної соціальна активність не 
обмежується жорсткими рамками імперативних норм і конк-
ретно регламентується переважно договором, сторони яко-
го самостійно визначають його вміст у рамках свого вибору, 
що випливає із закону». 
788 З-поміж головних правових цінностей С. І. Максимов 
виокремлює справедливість як головну правову цінність і 
розглядає різні її втілення, зокрема в правосудді. «Основ-
ною правовою цінністю є справедливість, яка може розумі-
тися як прагнення діяти відповідно з правами та обов'язка-
ми, віддаючи кожному своє і забезпечуючи умови для реа-
лізації здібностей кожного. Універсальне прагнення до 
справедливості і готовність настільки багатьох людей поже-
ртвувати собою в ім'я справедливості вказує на те, що вона, 
подібно до свободи, має що виходить за рамки нашої по-
всякденності метафізичний вимір, в якому справедливість 
відкривається в своїй абсолютній аспекті. Справедливість 
(також і у формі правосуддя) є ферментної цінністю людсь-
кого спільного життя, «материнської цінністю» для всіх 
соціальних, правових і політичних цінностей. Від здійснення 
справедливості багато в чому залежить все громадське 
життя людства. Перефразування відомого латинського ви-
слову розкриває нам власне правової сенс справедливості: 
«Так здійсниться справедливість, щоб не загинув світ!». 
Справедливість має пріоритет і в питаннях забезпечення 
ефективності правових інститутів, і в механізмі вирішення 
правових конфліктів, і у вирішенні проблеми співвідношен-
ня міжнародного і національного права. Правове суспільст-
во як раз і є здійсненням ідеї справедливості, справедливим 
суспільством», – відзначає філософ права (Там само. — С. 
391). 
789 Петрова Л. В. Фундаментальні проблеми методології 
права: філософсько-правовий дискурс / Національна юри-
дична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Право, 
1998. — 416 с. — Бібліогр.: с. 407–413. Петрова Л. В. Фун-
даментальні проблеми методології права (філософсько-
правовий дискурс): Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 
12.00.12 / Національна юридична академія України ім. Яро-
слава Мудрого. — Х., 1998. — 36 с. Див. також: Фундамен-
тальні проблеми методології права: філософсько-правовий 
дискурс / Л.В. Петрова; Нац. юрид. акад. України ім. Я. 
Мудрого. — Х.: Право, 1998. — 416 с. — Бібліогр.: с. 407-
413 
790 Сливка С. С. Філософсько-правові проблеми професійної 
культури юриста: Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Львів-
ський ін-т внутрішніх справ при Національній академії внут-
рішніх справ України. — Л., 2002. — 405 арк. — Бібліогр.: 
арк. 369–405; Філософсько-правові проблеми професійної 
культури юриста: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 
[Електронний ресурс] / Національна юридична академія 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2002. — 32 с. — Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02ssspky.zip. 
Див. також: Професійна культура юриста (теоретико-
методологічний аспект). — Львів: Світ, 2000. — 336 с. 
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лізу»791. Об’єктом дослідження обирається 
«професійна культура юриста; виявлення 
впливу філософії права, культурології права, 
правничої деонтології та правничої етики на 
формування професійної культури юриста», 
предметом – «загальнотеоретичні проблеми 
професійної культури юриста, її філософсько-
правових особливості, закономірності форму-
вання та структури, функціональної ролі і зна-
чення для створення сучасної правової систе-
ми України»792. Автор зазначає, що «сформу-
льовані в дисертації положення та висновки 
можуть стати основою» для дослідження, з-
поміж інших, «проблем професійної культури» 
суддів, як окремої фахової групи юристів»793. 

Проблема правосуддя, судочинства роз-
кривається в дослідженні в зв’язку з таким, з-
поміж інших, положеннями і питаннями, як 
професійна культура юриста як «різновид суб-
культури»794, її структура795, філософія права, 
культурологія права, правнича деонтологія та 
правнича етика як методологічні основи фор-
мування професійної культури юриста796; «де-
онтологічна правосвідомість юриста» як час-
тина його правової культури (зокрема, її зна-
чення, «коли юрист повинен здійснювати пра-
восуддя, не знаючи (а інколи й усвідомлюю-
чи), що він творить все-таки зло…»797; значен-
ня дотримання мораль-етичних норм, зокрема 
для авторитету правосуддя798; визначення «ав-
                                                           
791 Сливка С. С. Філософсько-правові проблеми професійної 
культури юриста: Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Львів-
ський ін-т внутрішніх справ при Національній академії внут-
рішніх справ України. — Л., 2002. — С. 6. 
792 Там само. — С. 7.  
793 Там само. — С. 11. 
794 Філософ права визначає професійну культуру юриста як 
«різновид субкультури», «з одного боку, як певний різно-
вид юридичної науки, а з другого боку, як професійну влас-
тивість юриста» (Там само. — С. 360).  
795 Структурно, професійна культуру юриста, «як комплекс-
на практико-прикладна юридична наука включає в себе: 1) 
систему знань про певні елементи різних видів культур, що 
необхідні особі юриста у здійсненні ним професійної юриди-
чної діяльності; 2) правничу деонтологію як систему знань 
про формування почуття службового обов’язку; 3) правни-
чу етику як вчення про професійну поведінку юриста з 
точки зору морально-естетичних вимог. Професійна культу-
ра юриста як його властивість характеризується: 1) його 
знаннями правових та інших спеціальних і технічних правил 
і норм (моральних, естетичних, педагогічних, психологічних 
тощо); 2) його повагою до позитивного та природного пра-
ва, моральних принципів і норм тощо, почуттям службового 
юридичного обов’язку; 3) його вміннями і навичками реалі-
зовувати вказані норми та правила; 4) його готовністю 
(установкою виконувати свій службовий обов’язок, діяти 
правомірно у будь-якій ситуації; 5) правомірною поведін-
кою юриста при здійсненні ним професійної діяльності» 
(Там само. — С. 360). 
796 На думку С. С. Сливки, «методологічними основами фо-
рмування професійної культури юриста, як його властивос-
ті, виступають філософія права, культурологія права, прав-
нича деонтологія та правнича етика» (Там само. — С. 361). 
797 Розглядаючи «гносеологічний зріз методології дослі-
дження професійної культури юриста», дослідник аналізує 
природу добра і блага, значення доброї волі, формує понят-
тя «деонтологічної правосвідомості юриста» як частини його 
правової культури. Як зазначається, «в цілому добро і благо 
не мають суб’єктивного характеру. Навіть загальновизнане 
«добро і благо» окремими народами, державами насправді 
такими не є. Ситуація погіршується, коли такі суб’єктивні 
умовиводи закладені в національне право, а юрист повинен 
здійснювати правосуддя, не знаючи (а інколи й усвідомлю-
ючи), що він творить все-таки зло, оскільки виконує непра-
вову, антиправову волю держави, скеровану передусім на 
захист влади, а не народу» (Там само. — С. 38.). 
798 Аналізуючи такий вимір професійної культури юриста як 
правнича етика автор звертається й до його аспекту в пра-
восудді. Зокрема, зазначає він «у монографії Ю.Грошевого 
«Профессиональное правосознание судьи и социалистичес-
кое правосудие» (Харків, 1986. С. 42.) наголошується, що 
зміст правової культури визначається не тільки рівнем нор-
мативності, правосвідомістю, але й нормами моралі, які 
діють у правовій сфері. Тобто правова культура тісно 

торитету державної влади та правосуддя» як 
одного з «основних засобів дотримання висо-
кого ступеня правопорядку» в правовій держа-
ві799; «свідоме пробачення» як моральна кате-
горія (зокрема й при здійсненні правосуддя, 
коли юрист не має рації); зазначення Феміди в 
контексті юридичної алегоричності як «прин-
ципу естетичної культури правника»800; до-
тримання суддею обов’язків і присяги801, «по-
всякчасний контроль власної поведінки» як 
«обов’язок судді»802, судової етики803; взаємо-
зв’язок питання застосування смертної кари з 
особою юриста (судді) як питання внутрішньо-
го самовизначення судді804; оцінка судом дока-
зів за внутрішнім переконанням, що охоплює 
сумління та моральне почуття; переконання 
«добро творити ніколи не пізно» як складова 
моральної культурі юриста805; значення «есте-
тична концепція юридичної діяльності» для 
прийняття правильного судового рішення806. 

А. С. Токарська (д. ю. н., 2008) за науко-
вим консультуванням О. І. Гвоздік у дослі-
дженні «Правова комунікація в контексті 

                                                                                          
пов’язана із правничою етикою і одна без другої не існують. 
У процесі виконання службових обов’язків, виконання ви-
мог законів юрист повинен дотримуватися мораль-етичних 
норм. У протилежному випадку знеціниться правове рішен-
ня, правосуддя втрачатиме авторитет» (Там само. — С. 86). 
799 Автор називає «авторитет державної влади та правосуд-
дя» з-поміж «основних засобів дотримання високого ступе-
ня правопорядку» в правовій державі (Там само. — С. 190). 
800 Там само. — С. 263.  
801 Розглядаючи «службовий обов’язок як елемент профе-
сійної правосвідомості юриста» (автор вирізняє його з-
поміж інших, зокрема і професійного обов’язку, визначаючи 
як «передбачена нормативно-правовими актами необхід-
ність виконувати певні дії, зумовлені службовим станови-
щем юриста у державних, громадських або приватних орга-
нізаціях» (Там само. — С. 315)), філософ права звертається 
і до відповідного обов’язку судді, зокрема і до присяги 
(обітниці) судді (Там само. — С. 317–319). 
802 Там само. — С. 317. 
803 Див., напр.: Там само. — С. 87 (Огляд праці О. Коблікова 
«Юридическая этика», (1998)), 103 (огляд поглядів І. Ф. 
Коні). 
804 Дослідником розглядаються різні аспекти судової тема-
тики, проблем, пов’язаних із судовою діяльністю. «Звичай-
но, – відзначає автор, – питання застосування смертної 
кари пов’язане з особою юриста (суддею), його професій-
ними діями. Перехід від зовнішнього резонансу тяжкого 
злочину до внутрішнього самовизначення судді, внутрі-
шньої переконаності, що прийняте рішення відповідає зако-
нам Всесвіту, взяття відповідальності на себе визначають 
природну правомірну його поведінку» (Там само. — С. 215). 
805 «Діючи за власним сумлінням, юрист спирається на мо-
ральні норми, закріплені у законах. Так, у частині 3 статті 
323 Кримінально-процесуального кодексу України йдеться 
про те, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переко-
нанням. Не викликає сумніву, що внутрішнє переконання 
вбирає у себе як сумління, так і моральне почуття. Однак 
нам видається, що кращим був би варіант, коли б принцип 
дії за власним сумлінням юрист будував тільки на моральній 
свідомості. Хоча деякою мірою це буде професійним ризи-
ком, однак моральна чистота характеризуватиметься біль-
шою ймовірністю та гармонійністю. Проте зауважимо, що 
сумління не повинно призводити до втручання у приватне 
життя іншої людини, зайвого дошкуляння їй за неправомірні 
дії. Потрібно прагнути до внутрішньої рівноваги, адже і 
власне сумління також пов’язане з певними моральними 
переживаннями. Постійно актуальним у моральній культурі 
юриста є переконання: добро творити ніколи не пізно. Це 
забезпечує постійну готовність до того, щоб змінити хід 
думок та дій у напрямі добра. Саме на такому моральному 
принципі ґрунтується професійна діяльність юриста. Не 
викликає сумніву, що моральна культура відіграє велику 
роль у юридичній діяльності. Образно кажучи, це той «ро-
бочий кінь», який бере увесь тягар на себе і з усіх сил тяг-
не воза упродовж життя, оскільки для цього призначений» 

(Там само. — С. 251). 
806 Як стверджує автор, «естетична концепція юридичної 
діяльності сприяє виробленню у правника вміння описати 
правове явище, використовуючи почуттєвість, зокрема 
колір, запах, смак. Це має важливе значення для прийняття 
правильного судового рішення. Крім цього, у юриста фор-
мується певне естетичне сприйняття, що активізує аналіз 
скоєного правопорушення (Там само. — С. 265). 
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посткласичного праворозуміння»807 з метою 
«комплексного науково-теоретичного аналізу 
та вивчення, з одного боку, ключових напрямів 
оптимізації регулювання правової комунікати-
вної діяльності та, з іншого, – їх комплексного 
філософсько-правового обгрунтування на під-
ставі тих базових механізмів міжсуб’єктних 
інтеракцій, що лежать в основі генерування 
сучасного права» досліджує, як об’єкт, «сферу 
суспільних відносин, пов’язаних із комуніка-
тивною діяльністю системи інституцій право-
порядку у контексті посткласичного праворо-
зуміння», як предмет – «суть і закономірності 
функціонування комунікативних інтеракцій та 
їх правове регулювання з позицій сучасної ор-
ганізації правовідносин»808.  

З-поміж іншого, автором відзначаються 
кардинальні зміни світоглядно-методологічних 
парадигм809, «комунікація як фактор сприяння 
рухові до правового суспільства»810, необхід-
ність «створення виваженої системи комуніка-
тивного права» в зв’язку з «посиленням» дво-
єдиної тенденції: конституювання комунікації 
та суспільна необхідність її правового регулю-
вання811; виокремлення «галузевої комуніка-
цію», зокрема й судової812. 

                                                           
807 Токарська А. С. Правова комунікація в контексті постк-
ласичного праворозуміння: дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 
/ Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2008. — 
515 арк. — Бібліогр.: арк. 378–436; Правова комунікація в 
контексті посткласичного праворозуміння: автореф. дис... 
д-ра юрид. наук: 12.00.12 [Електронний ресурс] / Київсь-
кий національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2008. — 35 
с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08taskpp.zip. Див. також: 
Комунікація у праві та правоохоронній діяльності. – Львів: 
ДП «Друкарня УМВСУ у Львівській області», 2005. – 284 с.; 
Правові аспекти суспільної комунікації. – Львів, 2008. – 144 
с. 
808 Токарська А. С. Правова комунікація в контексті постк-
ласичного праворозуміння: автореф. дис... д-ра юрид. на-
ук: 12.00.12 [Електронний ресурс] / Київський національ-
ний ун-т внутрішніх справ. — К., 2008. — С. 5–6. 
809 Як зазначає автор, «рубіж XX та XXI століть відзначаєть-
ся кардинальними змінами світоглядно-методологічних па-
радигм вже в надрах самої філософської раціональності. 
Відбувається перехід від класичного схематико-
функціонального раціоналізму до комунікативно-
дискурсивної філософії людських відносин (при цьому зміст 
раціоналізуючої діяльності полягає вже не стільки у транс-
формації природного та суспільного світу шляхом «підлаш-
товування» реальності під ідеалізовані теоретичні конструк-
ти, скільки у приведенні до розумної гармонії та симбіотич-
ної єдності системи «людина – суспільство – природа»). 
Відповідним чином, з позицій нової філософської рефлексії 
переосмислюється і феномен права – його природа, зміст, 
цільові орієнтири та механізми реалізації» (Там само. — С. 
24). 
810 При цьому «комунікація як фактор сприяння рухові до 
правового суспільства є, водночас, чинником трансформації 
«монологічної» системи організації відносин між владою та 
суспільством до «діалогічної» (в межах якої встановлюються 
канали двостороннього зв’язку владних структур з насе-
ленням), що дозволяє здійснити перехід від «інструмента-
льної» до «комунікативної» моделі прийняття державно-
правових рішень. Особливої ваги при цьому набуває право-
ва комунікація як підсистема суспільних комунікативних 
відносин, в межах якої формуються й реалізуються механіз-
ми утвердження ідей та цінностей права як смислових оріє-
нтирів суспільної та індивідуальної свідомості» (Там само. — 
С. 25). 
811 Автор стверджує, що «в міру набуття формами та засо-
бами суспільної комунікації масового характеру посилюєть-
ся така двоєдина тенденція: з одного боку, спостерігається 
конституювання комунікації як одного з основних джерел 
правотворення, а з іншого, – зростає суспільна необхідність 
правового регулювання самих комунікативних відносин. 
Останнє передбачає створення виваженої системи комуні-
кативного права, здатної гарантувати реалізацію прав та 
свобод громадян, а також забезпечувати суспільну рівнова-
гу особистих, громадських, суспільних та державних інте-
ресів у комунікативній сфері» (Там само. — С. 26). 
812 Автор відзначає таку сферу як «галузеву комунікацію», 
в якій виокремлюється й судова. «Ефективність правового 
регулювання галузевої масової комунікативної діяльності в 
правоохоронній сфері істотно залежить від послідовної нор-

О. Д. Тихомиров (д. ю. н., 2006) за нау-
ковим консультуванням М. І. Козюбри у до-
слідженні «Юридична компаративістика: 
філософсько-методологічні засади»813 прагне, 
як мети, «розробки на основі філософських та 
загальнонаукових підходів до порівняльного 
правознавства філософсько-методологічних 
засад юридичної компаративістики в умовах 
становлення компаративізму як світоглядної 
основи пізнього постмодерну». При цьому 
об’єктом дослідження правознавця є «виник-
нення, становлення та розвиток компаратив-
них досліджень у соціально-гуманітарних нау-
ках», а предметом – «філософські та методоло-
гічні засади юридичної компаративістики як 
сучасного етапу розвитку порівняльного пра-
вознавства в контексті постнекласичної нау-
ки»814. У дисертації, з-поміж іншого, «компа-
ративізм» визначається як «один із видів світо-
гляду пізнього постмодернізму»815; окреслю-
ється значення порівняльного правознавства 
для суддівської, іншої правозастосовної прак-
тики, визнання неспроможності модерністсь-
кого або постмодерністського типів мислен-
ня816.  

М. М. Цимбалюк (д. ю. н., 2009) за нау-
ковим консультуванням А. М. Колодія у до-
слідженні «Онтологічні основи теорії право-

                                                                                          
мативізації процесу: інформування ЗМІ матеріалами досу-
дового слідства, визнання вини щодо подання та поширен-
ня неправдивої інформації у формі «злого умислу», впливу 
на судові рішення через піар-технології, встановлення від-
повідальності за розголошення відомостей про особу без її 
згоди, уточнення правомірних меж (окрім тих, що визнача-
ються режимом секретності) використання та оприлюднен-
ня архівних матеріалів, протиправного рекламування. Базо-
вим критерієм такої комунікативності є узгодженість між 
загальним правом на інформацію та законними приватними 
інтересами особи» (Там само. — С. 23). 
813 Тихомиров О. Д. Юридична компаративістика: філософ-
сько-методологічні засади: Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 
/ Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 
2006. — 461арк. — Бібліогр.: арк. 409–461; Юридична ком-
паративістика: філософсько-методологічні засади: Автореф. 
дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 [Електронний ресурс] / 
Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 35 с. — Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06todfmz.zip. 
Див. також: Юридическая компаративистика: философские, 
теоретические и методологические проблемы. – К.: Знання, 
2005. – 334 с. 
814 Тихомиров О. Д. Юридична компаративістика: філософ-
сько-методологічні засади: Автореф. дис... д-ра юрид. на-
ук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх 
справ. — К., 2006. — С. 6. 
815 Правознавець визначає «компаративізм» як «один із 
видів світогляду пізнього постмодернізму (пост-
постмодерну), який охоплює різні форми пізнання та став-
лення до світу», а «правовий компаративізм – «проявом 
компаративізму у сфері правового життя», «який діалекти-
чно поєднує правовий глобалізм і правовий плюралізм»815. 
На думку вченого, «філософія правового компаративізму є 
адаптацією компаративізму до особливостей правової реа-
льності та її відображення, а також охоплює унікальні їх 
властивості. «Перетин» компаративізму, філософії та пра-
вової реальності утворюють: правовий компаративізм, філо-
софію правового компаративізму, юридичну компаративіс-
тику, компаративну філософію права та ін.». При цьому 
дослідник визначає поняття «компаративна філософія пра-
ва» як один із напрямів дослідження власне філософії права 
як сфери його раціонального осмислення, який повинен 
орієнтуватися на компаративне вивчення філософських 
інтерпретацій права» (Там само. — С. 30). 
816 Автор відзначає значення порівняльного правознавства 
для суддівської, іншої правозастосовної практики. На його 
думку, «впродовж середини – кінця ХХ століття переважала 
практична спрямованість (порівняльного правознавства) на 
забезпечення процесів творення права, суддівської та іншої 
правозастосовної практики». Проте «домінування модерні-
стського або постмодерністського типів мислення призвело 
до абсолютизації універсального чи, навпаки, плюралістич-
ного праворозуміння, які не змогли адекватно відбити, по-
яснити та спрогнозувати процеси, що відбуваються на 
«правовій карті» світу» (Там само. — С. 3). 
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свідомості»817 має на меті «виявлення таких 
організаційних залежностей між людським 
буттям та правосвідомістю (як на суспільному, 
так і на індивідуальному їх рівнях), які дозво-
лили б раціоналізувати (шляхом узгодження з 
цими залежностями) теоретичні засади ви-
вчення процесів формування і реалізації пра-
вових смислів, цінностей та ідеалів»818. Об’єкт 
дослідження автора обирається «правосвідо-
мість як феномен суспільно-правової реально-
сті та суб’єктивна основа права», предметом – 
«окреслення онтологічних основ побудови те-
орії правосвідомості»819. 

Автор обгрунтовує необхідність інтегра-
тивної концепції правової онтології820, відсто-
ює думку про потребу детального аналізу пра-
восвідомості невіддільно від структури право-
вої реальності821; визначається «дійсність (а не 
лише формальність) права», визначений нор-
мативністю, як «ціннісний атрактор» «онтоло-
гічної рівноваги індивідуальних поширень 
свободи»822.  

В. А. Ященко (д. ю. н., 2005) (в одно-
йменному дослідженні) дослідив «Філософсь-
ко-правові засади оперативно-розшукової 
діяльності»823. 
                                                           
817 Цимбалюк М. М. Онтологічні основи теорії правосвідомо-
сті: дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Київ. нац. ун-т внутр. 
справ. — К., 2009; Онтологічні основи теорії правосвідомос-
ті : Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 [Електронний 
ресурс] / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 34 с. 
— Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09cmmotp.zip. Див. та-
кож: Онтологія правосвідомості: теорія та реальність: моно-
графія. — К. : Атіка, 2008. — 288с. — Бібліогр.: с. 278-287. 
818 Цимбалюк М. М. Онтологічні основи теорії правосвідомо-
сті : Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 [Електро-
нний ресурс] / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 
С. 6.  
819 Там само. — С. 7.  
820 На думку автора, який, «розглядаючи питання про син-
тезування в цілісну систему різних форм та рівнів праворо-
зуміння як такого і, зокрема, про створення інтегральної 
теорії правосвідомості», «дієвим засобом вирішення чис-
ленних дилем праворозуміння, спричинених поляризацією 
онтологістських і деонтологістських підходів, є переосмис-
лення буттєвих основ права таким чином, щоб ціннісний 
універсум правової належності органічно вписувався у сис-
тему природно-суспільної реальності, в надрах якої ця на-
лежність має здійснюватися. Тобто необхідною умовою 
ефективності інтегрального підходу до правознавства вза-
галі та побудови теорії правосвідомості зокрема є, відповід-
но, розроблення інтегративної концепції правової онтології, 
котра б уможливлювала взаємоузгодження сущого й нале-
жного» (Там само. — С. 28). 
821 «З точки зору комплексного праворозуміння, правосві-
домість має аналізуватися невід’ємно від більш широкої 
структури правової реальності, до якої, крім способів та 
результатів правоосмислення, входять також форми право-
реалізації – модуси буттєвого втілення правової належності. 
Тим самим уможливлюватиметься виявлення онтологічних 
чинників та механізмів, що лежать в основі формування та 
активізації смислових орієнтирів останньої. Відповідно, до-
слідження цього аспекту «онтології правосвідомості» мо-
жуть стати теоретичним підгрунтям оптимізації процесів 
усвідомлення та здійснення права в суспільстві» (Там само. 
— С. 29). 
822 На думку автора, «дійсність (а не лише формальність) 
права визначається тією нормативністю, що складається в 
надрах повсякденних міжлюдських відносин як своєрідний 
«ціннісний атрактор» онтологічної рівноваги індивідуальних 
поширень свободи (оскільки умовою гарантованості остан-
ньої для кожного окремого правосуб’єкта є її збалансова-
ність та стабілізація для усього суспільного загалу). Відпо-
відно, правове суспільство починається там, де механізми 
самоорганізації та саморегулювання людського буття кон-
ституюються не тільки як номінальні, але й як реальні аль-
тернативи державно-владним формам суспільного порядку» 
(Там само. — С. 31). 
823 Ященко В. А. Філософсько-правові засади оперативно-
розшукової діяльності: Автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня. доктора юрид наук: 12.00.12 «Філософія права» / 
В. А. Ященко. – К., 2005. – 31 с. Зазначене дослідження не 
вільно доступне, зважаючи на його режим. Воно зазнача-
ється та цитується в таких працях, наприклад, як: Деревя-
гін О. О. Вплив оперативної обстановки на курортах АР 

 
Огляд дисертаційних досліджень на 

здобуття наукового ступеня кандидата на-
ук.  

Ж. М. Алексєєва (к. ю. н., 2008) під нау-
ковим керівництвом В. М. Вовк у дослідженні 
«Образ юриста в сучасній європейській 
культурі»824 з метою «ідентифікації образу 
юриста в сучасній європейській культурі та 
означення шляхів формування цього образу», 
досліджує «юридичну діяльність як соціокуль-
турний феномен» (об’єкт дослідження) та «об-
раз юриста в соціокультурному просторі су-
часної європейської культури» (предмет дослі-
дження)825. У дослідженні представляються 
висновки та положення, які можуть бути вико-
ристані для аналізу образу юриста в частині 
образу та іміджу судді. Так, на думку дослід-
ниці, «образ юриста є ідеалізованим типом, 
конкретизацією та відтворенням культури в 
кожному юристові, він постає як соціокульту-
рний зразок і система цінностей, які служать 
орієнтиром у процесі формування конкретного 
юриста»826. Образ юриста є конкретизацією та 
«похідним від образу людини в конкретній 
соціокультурній ситуації»827, на практиці «реа-
лізується через образи-моделі юриста» як «си-
стеми викликів-вимог та викликів-очікувань 
суспільства»828. «Професіоналізм юриста» ви-
значається як «мега-модель юриста»829, імідж 

                                                                                          
Крим на ефективність запобігання злочинам підрозділами 
карного розшуку [Електронний ресурс] // Вісник Лугансько-
го державного університету внутрішніх справ імені Е.О. 
Дідоренка. – 2010. – № 1. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlduvs/2010_1/10_
1_5_5.pdf; Шинкаренко І. Р. Проблеми становлення мето-
дології оперативно-розшукової науки на сучасному етапі: 
класифікація методів оперативно-розшукової діяльності // 
Кримський юридичний вісник. Науковий збірник. – 2008. – 
№ 3. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Kyuv/2008_3/3-
4/05.pdf 
824 Алексєєва Ж. М. Образ юриста в сучасній європейській 
культурі: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський 
національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2008. — 169арк. 
— Бібліогр.: арк. 153–169; Образ юриста в сучасній євро-
пейській культурі: автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — 
К., 2008. — 16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08ajmsek.zip 
825 Алексєєва Ж. М. Образ юриста в сучасній європейській 
культурі: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київ-
ський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2008. — С. 
5.  
826 Там само. — С. 14.  
827 Так, на думку дослідниці, «образ юриста є похідним від 
образу людини в конкретній соціокультурній ситуації і є 
конкретизацією образу людини в межах даного соціокуль-
турного контексту, в нашому випадку – в межах сучасної 
європейської культури» (Там само. — С. 15). Як відзначає 
дослідниця, «не може існувати юрист як представник про-
фесійно-стратифікаційного начала без культури і суспільст-
ва, які взаємодіють між собою. За відсутності культури і 
суспільства, мови не може бути про феномен юриста: кож-
ний юрист є «людиною культури» – своєї специфічної куль-
тури, змінної в часі і просторі. Особливості образу юриста 
залежать від типу суспільства, оскільки кожне суспільство 
формує на кожному етапі свого розвитку власну ідеологію – 
систему панівних цінностей та ідеалів…» (Там само). 
828 Там само. Образ юриста на практиці «реалізується через 
образи-моделі юриста, що трактуються як система викли-
ків-вимог та викликів-очікувань суспільства, що висувають-
ся до людей, які здійснюють/будуть здійснювати юридичні 
функції. У роботі (автором) визначені ті моделі юриста, які 
мають особливе значення для сучасної європейської куль-
тури: ідеологічну, морально-етичну, освітню та державно-
політичну, які є похідними від соціокультурної ситуації». 
829 Автор також відзначає, що «професіоналізм юриста є 
мега-моделлю юриста, що розуміється як сукупна система 
спеціальних знань, умінь, навичок, цінностей і ставлення до 
юридичної діяльності, які формуються в процесі професійної 
соціологізації, а також специфічний вид службової діяльнос-
ті, спрямований на підтримання порядку в соціумі та захист 
прав людини» (Там само. — С. 14). 



Бігун В. С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення  

 

 

193 

юриста830 як «нова модель юриста техногенно-
го порядку», визначається вплив на них ЗМІ831. 

Д. В. Андреєв (к. ю. н., 2003) під науко-
вим керівництвом М. М. Ібрагімова в дослі-
дженні «Етносоціокультурні чинники фор-
мування національної правосвідомості (на 
прикладі судової системи Запорозької Січі 
XVII-XVIII століть)»832 ставить за мету «кон-
цептуальне філософсько-правове осмислення 
правових джерел і принципів формування на-
ціональної правосвідомості на прикладі судо-
чинства Запорозької Січі та врахування етно-
соціокультурних здобутків цього історичного 
процесу в теоретичних розробках концепції 
реформування судової системи в Україні»833. 
Об’єктом свого дослідження автор обирає 
«правосвідомість запорозького козацтва як 
соціокультурний феномен в еволюції україн-
ської національної правосвідомості», предме-
том – «етносоціокультурні витоки, механізми, 
форми і принципи правосвідомості запорозь-
кого козацтва, види і способи їх відображення 
у судочинстві, судоустрою Запорозької Сі-
чі»834. Автор відзначає історичні типи судо-
чинства Запорозької Січі, зокрема самосуд, 
судоустрій зразків організованих суспільних 
систем, правосуддя правової держави835, вказує 
на унікальність та особливості судової системи 
Запорожжя ХVII- ХVIII століть836, розрізняє, 

                                                           
830 Також визначається таке поняття як імідж юриста – «но-
ва модель юриста техногенного порядку», «похідна від 
сучасних світоглядних настанов європейської культури – 
гласності й публічності, а також від такої антропологічної 
ознаки сучасної європейської культури як людина публіч-
на» (Там само. — С. 14). 
831 Як зазначає авторка, «значною мірою на формування 
сучасного образу юриста впливають засоби масової інфор-
мації. Не забезпечуючи цілісності сприйняття особистості 
юриста громадськістю, засоби масової інформації значною 
мірою визначають характерні риси образу юриста у масовій 
свідомості. Конструюючи моделі впливу на людські потреби, 
інтереси і цінності, засоби масової інформації є своєрідним 
«полем зіткнення» зовнішніх вимог-очікувань суспільства та 
внутрішньо-професійних уявлень, які формують образ юри-
ста в сучасному соціокультурному просторі» (Там само. — 
С. 14). 
832 Андреєв Д. В. Етносоціокультурні чинники формування 
національної правосвідомості (на прикладі судової системи 
Запорозької Січі XVII-XVIII століть): Дис... канд. юрид. на-
ук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ Укра-
їни. — К., 2003. — 182 арк. — Бібліогр.: арк. 165-182; Анд-
реєв Д. В. Етносоціокультурні чинники формування націо-
нальної правосвідомості (на прикладі судової системи Запо-
розької Січі XVII-XVIII століть): Автореф. дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ 
України МВС України. — К., 2003. — 20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03advzss.zip 
833 Андреєв Д. В. Етносоціокультурні чинники формування 
національної правосвідомості (на прикладі судової системи 
Запорозької Січі XVII-XVIII століть): Дис... канд. юрид. на-
ук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ Укра-
їни. — К., 2003. — С. 6. 
834 Там само. — С. 7.  
835 Відзначаючи, що Запорозька Січ «… не була в сучасному 
розумінні державою, а лише державницьким утворенням», 
автор пропонує виокремлювати такі історичні типи судо-
чинства: «самосуд, заснований на принципах звичаєвого 
права; судочинство, яке передбачає певний судоустрій 
організованих суспільних систем; і правосуддя, яке органі-
чно пов’язане з наявністю правової держави, складовим 
елементом якої вона є. З таких позицій судочинство Запо-
розької Січі є перехідним етапом від самосуду до державно-
го судочинства із первинними національними зародками, 
які хоч і віддалено, але нагадують елементи демократично-
го правосуддя», – вважає дослідник (Там само. — С. 8). 
836 Автор також відзначає «унікальність судової системи 
Запорожжя ХVII-ХVIII століть» «на прикладі організації 
судових інстанцій, системи покарань, специфіки судових 
рішень», яка полягає в наступних особливостях: «асиміляції 
здобутків судово-правових інститутів іноземних держав; 
визначній ролі національної правосвідомості щодо здійснен-
ня правосуддя та організації судової влади; демократичнос-
ті, гуманізмі та соціальній справедливості – як основних 

принаймні номінально, принципи судочинства 
Запорозької Січі та сучасні принципи здійс-
нення правосуддя, які він вважає «не можуть 
бути прямо ототожненими»837. 

О. А. Ануфрієнко (к. ю. н., 2007) під на-
уковим керівництвом С. С. Сливки у дослі-
дженні «Професійно-політична культура 
юриста (філософсько-правовий аналіз)»838 

має на меті «визначення загальнотеоретичних 
засад професійно-політичної культури юриста 
шляхом здійснення її філософсько-правового 
аналізу», обираючи об’єктом дослідження 
«професійну культуру юриста», предметом – 
«професійно-політичну культуру юриста у фі-
лософсько-правовому вимірі»839. У досліджен-
ні визначається зміст поняття «професійно-
політична культура юриста» (зокрема «на за-
садах домінування природно-правової паради-
гми»)840, формується поняття «модель профе-
сійно-політичної культури українського юрис-
та ХХІ ст.»841, визначає його компоненти842, 
                                                                                          
засад принципів судочинства Запорозької Січі» (Там само. 
— С. 131–132, 159–160). 
837 Там само. — С. 161. «Однак, – вважає дослідник, – ідеї 
законності, демократизму, гуманізму, соціальної справедли-
вості, гласності, які визначали механізм функціонування 
судової системи запорозьких козаків, можуть бути трансфо-
рмовані в загальноправові принципи правосуддя українсь-
кої держави. Власне, саме загальносоціальні і загальнопра-
вові принципи повинні стати засадами реформування судо-
вої системи…» (Там само. — С. 161–162). 
838 Ануфрієнко О. А. Професійно-політична культура юриста 
(філософсько-правовий аналіз): дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — 
К., 2007. — 215 арк. — Бібліогр.: арк. 173–213; Професій-
но-політична культура юриста (філософсько-правовий ана-
ліз): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 [Електро-
нний ресурс] / Київський національний ун-т внутрішніх 
справ. — К., 2007. — 18 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07aoafpa.zip 
839 Ануфрієнко О. А. Професійно-політична культура юриста 
(філософсько-правовий аналіз): Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.12 [Електронний ресурс] / Київський 
національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2007. — С. 5. — 
Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07aoafpa.zip 
840 «Професійно-політична культура юриста» визначається 
як «різновид його професійної культури (основоположними 
засадами якої є духовність, повага до права та патріотизм), 
політична культура юриста в професійному вимірі, яка ха-
рактеризує рівень його професійної підготовленості та слу-
жбової діяльності, пов’язаної з участю у правовому регулю-
ванні політичної системи, і складається з наступних компо-
нентів: основоположного, який не залежить від виду юри-
дичних службових обов’язків та формується, передусім, під 
впливом чинників духовної культури; варіативно-
практичного, який змінюється залежно від конкретних слу-
жбово-функціональних обов’язків юриста й формується, у 
першу чергу, під впливом правової та національної політич-
ної культур» (Там само. — С. 14). При цьому автор вважає, 
що «концепцію професійно-політичної культури юриста (її 
світоглядні та методологічні засади, детермінанти, принци-
пи та функції) доцільно визначати на засадах домінування 
природно-правової парадигми в умовах української дійснос-
ті початку ХХІ ст., коли плюралізм у якості найважливішої 
складової юридичного світогляду та методології юриспруде-
нції тільки відроджується в оточенні матеріалістичної версії 
моністичного підходу» (Там само). 
841 Змістом поняття «модель професійно-політичної культу-
ри українського юриста ХХІ ст.» є «особистісні професійно-
політичні якості еталона українського юриста ХХІ ст., які є 
системою та вказують на наступне: ступінь духовно-
практичної універсальності юриста як суб’єкта правотвор-
чості та правозастосування при правовому регулюванні 
української політичної системи; сукупність цінностей, знань, 
переконань, навичок, умінь, здібностей та можливостей 
юриста в професійно-політичному вимірі; його професійно-
політичну орієнтацію, сутність якої залежить від конкретних 
службових обов’язків, покладених на юриста під час його 
професійної діяльності, пов’язаної, насамперед, з участю у 
правовому регулюванні політичної системи в межах демок-
ратичного, українського, соціального, правового державо-
творення ХХІ ст.» (Там само. — С. 15). 
842 «Основоположний елемент моделі професійно-політичної 
культури українського юриста ХХІ ст. має такі компоненти: 
природно-правова політична значущість (ґрунтується на 
морально-аксіологічній, теоретико-пізнавальній та природ-
но-правовій професійно-політичній активності юриста); 
професійне державотворче політичне самовизначення 
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зазначається, що «сформульовані в роботі по-
ложення, висновки, пропозиції можуть стати 
основою для подальшої розробки загальнотео-
ретичної концепції професійно-політичної 
культури юриста, її філософсько-правової ха-
рактеристики, а також для дослідження про-
блем професійно-політичної культури юриста 
окремих фахових груп», зокрема суддів843. 

О. М. Балинська (к. ю. н., 2007) під нау-
ковим керівництвом С. С. Сливки в дослі-
дженні «Вербальний біхевіоризм у діяльності 
органів внутрішніх справ: філософсько-
правовий аспект»844 ставить за мету «вияв-
лення і науково-теоретичне обґрунтування фі-
лософсько-правового аспекту застосування 
вербального біхевіоризму у діяльності органів 
внутрішніх справ (ОВС), зокрема у процесах 
правової комунікації – одного із засобів фор-
мування правомірної поведінки працівника 
ОВС як соціального суб’єкта»; об’єктом дослі-
дження дослідниця обирає «діяльність ОВС у 
розрізі правової комунікації», предметом – 
«філософсько-правовий аспект застосування 
методології вербального біхевіоризму у фор-
муванні правомірної поведінки соціального 
суб’єкта, зокрема працівника ОВС»845. У до-
слідженні, з-поміж іншого, визначаються зміст 
і місце «мовленнєво-поведінкової психоло-
гії»846, вербально-біхевіористські чинників 
правової комунікації847. Автор обґрунтовує 
«тлумачення закону як типу правового мов-
лення, розрахованого на комунікацію та отри-
мання відповідного комунікативного результа-
ту (підпорядкування), що дає підстави вважати 
закон вербальним регулятором правової пове-
дінки соціального суб’єкта»848.  

                                                                                          
(сприяє формуванню українського національного патріоти-
зму та втіленню принципів українського звичаєвого права); 
професійна політико-правова відповідальність юриста (ґру-
нтується на глибокому розумінні сенсу й наслідків його 
професійно-політичної діяльності, основою якої є боротьба з 
наслідками руйнації української культури: передусім духов-
ного, правового та національно-політичного її сегментів в 
цілому та правовим нігілізмом зокрема)» (Там само. — С. 
15). 
843 Там само. — С. 7. 
844 Балинська О. М. Вербальний біхевіоризм у діяльності 
органів внутрішніх справ: філософсько-правовий аспект: 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т 
внутрішніх справ. — Л., 2007. — 189 арк. — Бібліогр.: арк. 
174–189; Вербальний біхевіоризм у діяльності органів внут-
рішніх справ: філософсько-правовий аспект: автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 [Електронний ресурс] / 
Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2007. — 16 
с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07bomfpa.zip 
845 Балинська О. М. Вербальний біхевіоризм у діяльності 
органів внутрішніх справ: філософсько-правовий аспект: 
автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 [Електронний 
ресурс] / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 
2007. — С. 4–5.— Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07bomfpa.zip 
846 У підрозділі дисертації «Основні засади вербального 
біхевіоризму в юридичних науках» автор проводить «між-
дисциплінарні паралелі між мовленнєво-поведінковою пси-
хологією та, з-поміж іншого, філософією права, ... судовою 
медициною і судовою психіатрією» (Там само. — С. 8). 
847 Як «філософсько-правові та вербально-біхевіористські 
чинники правової комунікації визначені правове поле і пра-
вомірна поведінка як опредметнення його парадигми в дія-
льності соціального суб’єкта», «реагування на зовнішні 
стимули правового оточення чи правової ситуації» (Там 
само. — С. 6, 12). 
848 Там само. — С. 7. Як стверджує авторка, «закон – це 
правове мовлення, розраховане на комунікацію й отриман-
ня відповідного результату (підпорядкування). Правомірні 
дії тлумачаться як перетворення символізму розуміння і 
сприйняття права у символізм відтворення у поведінці» 
(Там само. — С. 11). «Закон як правове мовлення, розрахо-
ване на комунікацію та отримання відповідного комунікати-
вного результату (підпорядкування) регулює поведінку 

А. М. Бернюков (к. ю. н., 2008) під нау-
ковим керівництвом А. А. Козловського в до-
слідженні «Юридична герменевтика як ме-
тодологія здійснення правосуддя (філософ-
сько-теоретичний аналіз)»849 з метою «вдос-
коналення судової інтерпретації при здійснен-
ні правосуддя через концептуальне філософсь-
ко-правове осмислення і комплексне дослі-
дження його герменевтико-методологічних 
засад, з формулюванням теоретичних виснов-
ків та розробленням на цій основі обґрунтова-
них наукових пропозицій», об’єктом дослі-
дження обирає «правоінтерпретаційну діяль-
ність при здійсненні правосуддя», предметом – 
«герменевтико-методологічні засади процесу 
розгляду справи суддею як складного гермене-
втичного акту»850.  

Дослідник вважає «здійснення правосу-
ддя» «складним правоінтерпретаційним про-
цесом, спрямованим на юридичну кваліфіка-
цію фактичних обставин справи, що ставить 
перед суддею подвійне герменевтичне завдан-
ня: взаємообумовлене осмислення факту 
(встановлення судової істини) та права (здійс-
нення судової правотворчості)»851. Автор «у 
контексті юридично-герменевтичної методо-
логії» відзначає такі «основні етапи судової 
інтерпретації, а саме: 1) встановлення фактич-
них обставин справи; 2) з’ясування змісту пра-
ва відповідно до встановленого факту; 3) при-
йняття суддею рішення у справі шляхом пра-
вового оцінювання факту»852. При цьому, за-
значає дослідник, «хід судового процесу обу-
мовлюється боротьбою сторін у справі за ін-
терпретаційний результат судді»853. Дослідник, 
називаючи юридичну герменевтику «потуж-
ним методологічним напрямком юриспруден-
ції, в центрі дослідження якого перебуває про-
цес інтерпретації змістів правової реальності у 
всій різноманітності її проявів», відзначає, що 
«в концепції юридичної герменевтики вирі-
шення судової справи розглядається як інтер-
претація взаємопов’язаної системи «факт-
право», внаслідок чого герменевтична природа 
судочинства розкривається через дуалізм 
об’єктивності обставин справи та 
суб’єктивності їх сприйняття учасниками су-
дового процесу»854. Здійснений автором «філо-
софсько-теоретичний аналіз судочинства під 
                                                                                          
право-сприймачів, мовленнєво відтворює соціальну програ-
му адаптивної правової поведінки, є вербалізованим стиму-
лом до правомірної поведінки і гарантом досягнення успіху 
в цьому, а також мовленнєвою апеляцією до найсильніших 
емоцій індивіда. Тобто, закон, з точки зору вербального 
біхевіоризму, є багатоаспектним регулятором правової по-
ведінки суб’єкта у правовому полі» (Там само. — С. 13). 
849 Бернюков А. М. Юридична герменевтика як методологія 
здійснення правосуддя (філософсько-теоретичний аналіз): 
Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т 
внутрішніх справ. — Л., 2008; Юридична герменевтика як 
методологія здійснення правосуддя (філософсько-
теоретичний аналіз): автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 [Електронний ресурс] / Львівський держ. ун-т 
внутрішніх справ. — Л., 2008. — 16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08bamfta.zip 
850 Бернюков А. М. Юридична герменевтика як методологія 
здійснення правосуддя (філософсько-теоретичний аналіз): 
автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 [Електронний 
ресурс] / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 
2008. — С. 4. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08bamfta.zip 
851 Там само. — С. 5. 
852 Там само. — С. 5. 
853 Там само. — С. 12.  
854 Там само. — С. 12. 
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кутом методології юридичної герменевтики 
акцентує на потребі створення спеціалізовано-
го наукового напрямку вивчення правосуддя – 
судової герменевтики, яка має досліджувати 
проблеми процесу судочинства з точки зору 
виявлення та розкриття механізмів інтерпрета-
ційної діяльності судді»855. 

В. С. Бігун (к. ю. н., 2004) під науковим 
керівництвом В. Д. Бабкіна в дослідженні 
«Людина в праві: аксіологічний підхід»856 ста-
вить за мету «з’ясування аксіологічних та ан-
тропологічних засад проблематики людини в 
праві задля обґрунтування й утвердження гу-
маністичної природи права, зокрема в контекс-
ті реалізації гуманістичних положень Консти-
туції України»857. Об’єктом дослідження ви-
значається «людина й право як цінності у їх 
взаємному відношенні», предметом – «законо-
мірності формування, прояву й розвитку цінні-
сних властивостей відношення людини й пра-
ва»858. Автор подає огляд досліджень правової 
антропології з судової тематики, зазначається 
такий напрям, як судова антропологія — «спе-
ціалізовану, прикладну галузь фізичної антро-
пології, предметом якої є медико-правове роз-
слідування смерті», суть якої полягає в наданні 
експертизи, «коли рештки тіла знайдено відно-
сно пізно після смерті» (якщо навпаки, то це 
питання судових експертів (патологоанато-
мів))859. Дослідник також подає огляд підходів 
до праворозуміння, відзначаючи, що «широке 
використання в науковій та законодавчій тер-
мінології таких термінів, як, з-поміж іншого, 
«верховенство права», «правосуддя», немож-
ливе без з’ясування змісту поняття «право»860. 

С. Б. Боднар (к. ю. н., 2010) під науковим 
керівництвом А. А. Козловського у дослі-
дженні «Рівність як категорія філософії пра-
ва»861 має на меті «визначення змісту філософ-
сько-правової категорії рівності в умовах зміни 
правової ідеології з подальшим формулюван-
ням теоретичних висновків і розробкою на їх 
основі обґрунтованих наукових пропозицій 
щодо корекції нормативного закріплення 
принципу рівності»862. Дослідник обирає об'єк-
том дослідження «рівність як один з основних 
ідеалів розвитку засад громадянського суспі-
льства та вдосконалення системи чинного 
українського права», предметом – «філософсь-

                                                           
855 Там само. — С. 13. 
856 Бігун В. С. Людина в праві: аксіологічний підхід: Дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 / НАН України; Інститут держа-
ви і права ім. В. М. Корецького. — К., 2003. — 220арк. — 
Бібліогр.: арк. 201–220; Людина в праві: аксіологічний 
підхід: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 [Елект-
ронний ресурс] / Національна академія внутрішніх справ 
України МВС України. — К., 2004. — 19 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04bvspap.zip 
857 Бігун В. С. Людина в праві: аксіологічний підхід: Дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 / НАН України; Інститут держа-
ви і права ім. В. М. Корецького. — К., 2003. — С. 6.  
858 Там само. — С. 7. 
859 Там само. — С. 129 і далі. 
860 Там само. — С.  
861 Боднар С. Б. Рівність як категорія філософії права: дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрі-
шніх справ. — Л., 2009; Рівність як категорія філософії пра-
ва: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський 
держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2010. — 20 с.  
862 Боднар С. Б. Рівність як категорія філософії права: авто-
реф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. 
ун-т внутрішніх справ. — Л., 2010. — С. 6.  

ко-правові засади рівності як основної катего-
рії правової реальності»863.  

Дослідник відзначає «значну активіза-
цію» у наш час «правового впливу громадян та 
їхніх об'єднань», закріплення у суспільній сві-
домості «уявлення про необхідність звернення 
до суду для вирішення спорів»864, обґрунтовує 
«специфіку закріплення та реалізації категорії 
рівності у нормах цивільного і кримінального 
права», з-поміж іншого, так «пропонує вдос-
коналити чинне законодавство України, зок-
рема стосовно дотримання принципу рівно-
сті»: «у визначенні процесуальної рівноправ-
ності сторін як рівної можливості застосування 
процесуальних засобів, а не рівних процесуа-
льних прав»; «в усуненні елементів обвинува-
чення з обов’язків суду (зачитання обвинува-
льних висновків»865. Дослідник також виявляє 
«особливості конституційного закріплення рі-
вноправності, що водночас із об'єктивних і су-
б'єктивних причин встановлює та підтримує 
нерівність: якщо загальний державний статус 
громадянина є проявом формальної рівності, 
то наявність спеціальних статусів є легальним 
закріпленням фактичної нерівності»; «уявлен-
ня про право як рівну матрицю регулювання 
відносин між нерівними людьми (в соціально-
му аспекті), що при втраті принципу формаль-
ної рівності втрачає одну зі своїх субстанцій-
них властивостей: суб'єкти, рівні між собою 
виключно формально-юридично, не можуть 
бути рівними як соціальні суб'єкти»866. 

Г. С. Боровська (к. ю. н., 2009) під нау-
ковим керівництвом С. С. Сливки в дослі-
дженні «Правниче вчення у рефлексії Памфі-
ла Юркевича»867 ставить собі за мету «систе-
матизацію філософсько-правової спадщини П. 
Юркевича, розкриття її юридичної спрямова-
ності та значення в контексті сучасного держа-
вотворення»868, обираючи об’єктом дослі-
дження «філософсько-правову спадщину» ми-
слителя, предметом – «правничу рефлексію» 
зазначеної спадщини»869. Авторкою узагальне-
но спадщину українського мислителя, філосо-
фа права П. Юркевича, систематизовано його 
вчення на підгрунті «ідеї права». З'ясовано, що 
змістом даного вчення є правовий універса-
лізм, який розглянуто у системі рефлексії по-
нять «правильна людина», «всесвітнє грома-
дянство», «всезагальна правомірна конститу-
ція», «досконалий юридичний лад», «закони 
права». Тема суду в працях П. Юркевича роз-
кривається в зв’язку з християнським вчен-
ням870, прийняття рішення приймаються «мо-
                                                           
863 Там само.  
864 Там само. — С. 3.  
865 Там само. — С. 17.  
866 Там само. — С. 7–8.  
867 Боровська Г. С. Правниче вчення у рефлексії Памфіла 
Юркевича: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський 
держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2009. — 212 арк; Прав-
ниче вчення у рефлексії Памфіла Юркевича: автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 [Електронний ресурс] / Г.С. 
Боровська; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2009. — 
20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09bgsrpy.zip 
868 Боровська Г. С. Правниче вчення у рефлексії Памфіла 
Юркевича: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський 
держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2009. — С. 5. 
869 Там само. — С. 6.  
870 Як відзначає автор дослідження, «відповідно до христи-
янської позиції, зауважує П.Юркевич, в основі будь-якої 
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ральним єством» людини та розглядаються в 
залежності від її ідеального «внутрішнього 
світу» та відповідності моральним правилам 
суспільства, тоді як правосуддя є піддавання її 
стражданням за неспроможність дотримувати-
ся азбучних основ гуманності871.  

В. М. Братасюк (к. ю. н., 2005) під нау-
ковим керівництвом А. А. Козловського у до-
слідженні «Правова реальність як форма 
прояву інтелектуальної традиції епохи (на 
матеріалах романо-германської правової сі-
м' ї)»872 ставить собі за мету «виявлення особ-
ливостей розвитку правової реальності рома-
но-германської правової сім’ ї крізь призму ви-
раження в ній інтелектуальної традиції»873. З 
цією метою автор досліджує, як об’єкт, «пра-
вову реальність як змістовну форму вираження 
інтелектуальної традиції епохи», та, як пред-
мет, «особливості розвитку феноменів право-
вої реальності романо-германської правової 
сім’ ї крізь призму прояву в них інтелектуаль-
ної традиції певного історичного часу»874. 

Судочинство розглядається як одне з 
розмаїть правової реальності875, побіжно від-

                                                                                          
діяльності лежить любов до Бога, що є одночасно проявом і 
законослухняності. Це веде до розумної обмеженості, істин-
ної доброчинності, духовної виразності, виваженого індиві-
дуального прояву у просторі моральної людської діяльності, 
де людина одержує можливість власного самовиявлення. В 
нашому випадку ми відзначаємо, що християнський 
обов’язок завжди пов'язаний із сумлінням людини: а докори 
або схвалення сумління не залежать від людини, бо мають 
значення вищого і судного голосу. Людина повинна жити і 
діяти у відповідності до вимог сумління і морального закону 
– це дасть їй наснагу для витримання випробувань, призна-
чених для неї» (Там само. — С. 104–105). 
871 Як відзначає автор, інтерпретуючи думки П. Юркевича, 
«в ідеалі людина повинна сотворити свій внутрішній світ, у 
якому рішення приймає моральне єство, і ці рішення відпо-
відають моральним правилам суспільства. Але у випадку, 
коли людина відходить від правил співжиття, то спільнота 
повинна вміти захистити себе, отже закони права повинні 
примусово обмежувати людину, а правосуддя − піддавати її 
стражданням за неспроможність дотримуватися азбучних 
основ гуманності [(Юркевич П.Д. Курс общей педагогики с 
приложеним / П.Д. Юркевич. — М.: Типография Грачева и 
Ко , 1869. — С. 25]. Гуманне суспільство свідоме того, що 
зло і злодійство мають свої причини, і відношення до «не-
честивої» людини полягає в основному в турботі про її ви-
правлення, право покарання як таке, стверджує філософ, 
шкідливе саме по собі [Там само. — С. 183]. В нашому ви-
падку має значення думка П. Юркевича, що виховання 
духу, гарт волі, викорінення зла, можливі за умови, коли в 
спільності присутні порядок, закон, право» (Там само. — С. 
121). 
872 Братасюк В. М. Правова реальність як форма прояву 
інтелектуальної традиції епохи (на матеріалах романо-
германської правової сім'ї): Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. 
— К., 2005. — 192 арк. — Бібліогр.: арк. 169–192; Правова 
реальність як форма прояву інтелектуальної традиції епохи 
(на матеріалах романо-германської правової сім'ї): Автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 [Електронний ресурс] / 
Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2005. 
— 20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05bvmgps.zip 
873 Братасюк В. М. Правова реальність як форма прояву 
інтелектуальної традиції епохи (на матеріалах романо-
германської правової сім'ї): Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. 
— К., 2005. — С. 6. 
874 Там само. — С. 7. 
875 Проведений автором «аналіз правової реальності рома-
но-германської правової сім'ї» виявляє, «що правова реаль-
ність, будучи специфічною формою вираження всього духо-
вного потенціалу суспільства, найбезпосереднішим чином 
пов'язана з інтелектуальною традицією епохи, яка є невід'-
ємною складовою культури будь-якого народу, звільнитися 
від неї, розвиватися поза нею вона не може. Інтелектуальна 
традиція епохи, як усталена сукупність форм і категорій 
мислиннєвого освоєння світу, різноманітних ідей, принци-
пів, взірців, загальних схем мислення, надбаних суспільст-
вом в конкретний період часу, неявних мислиннєвих домі-
нант, що обслуговують духовне життя суспільства загалом, 
накладає на правові феномени, що складають правову реа-
льність, свій відбиток, знаходить своє втілення в усьому 
розмаїтті її форм…», зокрема й у судочинстві. На думку ав-

значається феномен судочинства в різних «ін-
телектуальних традиціях історичного часу»876 
(зокрема, але не тільки, в Давній Греції877), на-
водяться паралелі в принципах античних гре-
ків і римлян у стосунку й правосуддя878; зазна-
                                                                                          
тора, «правова реальність пронизана інтелектуальною тра-
дицією у всіх трьох її найважливіших складових: в ідеаль-
но-духовній формі (правовій ідеології, вченнях, концепці-
ях), в знаковій нормативній формі та юридичній діяльності 
або практиці» (Там само. — С. 162). 
876 Як відзначає автор із посиланням на Г. Бермана, «грець-
кі філософи дали європейській культурі діалектичний ме-
тод. Арістотелівська діалектика була мистецтвом судження і 
способом організації думки. Проте греки ніколи не застосо-
вували методи узагальнення, класифікації та систематизації 
як раціональну базу для рішень по справах. … Греки, на 
жаль, не мали юристів, які застосували б діалектику до 
правових інститутів, вони ніколи не робили подібних спроб. 
Підйому престижу класу юристів, які це зробили б, грецькі 
міста не переживали. На народних зборах, де здійснювало-
ся правосуддя, більше апелювали до моральних та політич-
них уявлень, а не до діалектично-логічних аргументів. … 
Вони із задоволенням сперечалися з приводу правосуддя, 
чи повинен суддя правити по закону, а чи по своїй волі. 
Але вони не бачили смислу сперечатися з приводу питання, 
чи повинен закон захищати якусь людину по конкретній 
проблемі цивільного права – це для них була проблема, 
швидше етична. Аналогічно, питання конституційного права 
були для них питаннями політики» (Там само. — С. 59). 
877 Водночас, як відзначає автор, «боротьба думок на на-
родних зборах, в судочинстві або, інакше кажучи, принцип 
агону – змагальності виразно пронизує античне політико-
правове мислення. Суд для грека – це «перемога мови над 
насильством» (П. Рікер). Цей принцип має свої витоки не 
лише в оро-акустичній культурі античних греків. Він зумов-
лений також іншим принципом мислиннєвої традиції – 
принципом космологізму. Космос для грека – це живе тіло 
природи, воно – «само собі абсолют» (В. Лосєв). В ньому 
постійно точиться боротьба між світлом і пітьмою, справед-
ливістю (Діке) і несправедливістю, одиничним і загальним, 
різними стихіями. Результатом цієї боротьби має бути космі-
чна рівновага і гармонія, симетрія, порядок, краса тощо. 
Принцип космологізму з боротьбою протилежностей, що 
прагнуть до рівноваги, греки протранслювали на полісне 
правове життя в повній мірі. Європейське право, як зазна-
чив Р.Ієрінг, це «боротьба за права». Мета права – мир, а 
боротьба – засіб його досягнення. Це правова максима, на 
якій тримається судочинство всіх західноєвропейських кра-
їн, – зазначають К. Цвайгерт та Х. Кьотц [Цвайгерт К., Кетц 
Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере част-
ного права. – в 2–х ч. - М.: Международные отношения, 
2000.–Т.1. — С. 112]. Р. Ієрінг вважав її універсальною 
ідеєю західноєвропейського правового мислення. Маємо всі 
підстави нині стверджувати, що ця ідея «боротьби за пра-
во» бере свої витоки з античної правової культури, прони-
заної ідеєю індивідуального, що виокремлювалося із зага-
льного. 
Суд – це відкрите публічне розмірковування, розсуд над 
конкретною правовою проблемою. Публічність, відкритість 
судових процедур, техніка правового мислення, його праг-
матизм, ґрунтування на діалектичній аргументації – це ха-
рактерні риси античного правового розвитку, зазначають 
польські дослідники Є. Стельмах та Б. Брожек. Він був вті-
ленням духу цієї епохи, її інтелектуального консенсусу. Це 
була епоха демократизації способу життя вільних греків. 
Поліс існував в тій мірі, в якій вивільнялася суспільна сфера 
в процесі протиставлення суспільних інтересів особистим: 
різні форми дій і процедур в масштабах держави, що раніше 
були прерогативою басилевсів чи знатних родів, носіїв 
arche, потрапляють під контроль громадян. Становлення 
грецької культури супроводжується відкриттям все більшо-
му колу людей, всьому демосу: знання, моральні цінності, 
техніка мислення, поезія, мистецтво, право і політика вихо-
дять на вулиці і майдани, стають елементами спільної куль-
тури» (Там само. — С. 54–55). 
878 «Античні греки для збереження цілісності держави – 
полісу використовували практичний досвід, звичаї, традиції, 
мораль і, звичайно, ж nomos. Далі при аналізі римського 
права ми зустрінемося із принципом aequitas, тобто «рівної 
справедливості або справедливої рівності» (В. Нерсесянц), 
або ж еквівалентності. Цей принцип стверджували в своєму 
житті античні греки в добу «осьового часу», який започат-
ковував процес формування людини – особистості. Ця доба 
започаткувала правосуддя, яке «характеризувалося уяв-
леннями про справедливість і законність, що ґрунтувалося 
на принципі еквівалентності» (В. Нерсесянц). З позицій 
цього принципу звинувачення і контрзвинувачення повинні 
фігурувати в якості рівноправних, рівноцінних категорій. 
Арістотель виразив цю ідею в трактаті «Етика», при цьому 
він почергово вживав терміни «ison» (такий же, одинако-
вий) і «epialkeia» (законність, справедливість). Результатом 
правосуддя завжди повинна бути справедливість, – вважа-
ли греки», – цитує автор працю Ж.-П. Вернана Походження 
давньогрецької думки (1988) (Там само. — С. 60–61). Нато-
мість, «римські юристи залишили нам і збірники загальних 
правил (інституції, дигести тощо), але ці збірники є лише 
пізнішою обробкою і узагальненням висновків конкретних 
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чається, що принципи змагальності та рівності, 
домінанта Слова-логосу добре простежується 
в таких правових формах як закон та судочин-
ство»879; розкривається роль традиціоналізму в 
Середньовіччі880. 
                                                                                          
судових справ. Римський юрист Павло наголошував: «Нор-
ма, це те, в чому коротко викладено суть справи. Засобом 
норм передається короткий зміст справи…, а якщо він нето-
чний, то втрачає свою корисність» [Дигесты]. … Римські 
юристи, як зазначають дослідники, зовсім не обмірковували 
зі своїми учнями такі базові поняття як правосуддя, право, 
правознавство тощо.» Сама думка про поняття була відсут-
ня в їх складі розуму, . зазначає автор із посиланням на Г. 
Бермана» (Там само. — С. 72). «Римляни мали в своєму 
арсеналі потужну інтелектуальну філософсько-
раціоналістичну грецьку традицію, яку вони не використали 
стосовно приватного права. Елліністична система освіти 
прийнята ними не була, юридична освіта була приватною, 
частковою, орієнтованою на практику. Невміння римських 
юристів визначати найважливіші юридичні поняття, викори-
стання норм як «візуальний зв’язок по аналогії» (М. Вебер), 
невміння виразити ті глибинні засади, на яких ці аналогії 
ґрунтувались, вело до вузькості аналізу справи, чого рим-
ські юристи свідомо прагнули. Коли Ціцерон ратував за 
систематизоване право з чітко визначеними поняттями, 
абстрактними правовими нормами, римські юристи ввічливо 
відмовчувались. У них не було ніяких вагомих підстав «пе-
ретворювати римський геній в області послідовного судо-
чинства у філософську систему». Вони підозріло ставилися 
до застосування вищих рівнів грецької інтелектуально-
філософської традиції до практичних потреб винесення 
судових рішень. Правовий казус – це жива матерія права, 
казус – первинний. Право, будучи втіленим в абстрактні 
схеми, не може бути первинним стосовно дійсності – так 
мудро мислили античні римські юристи. Вони не хотіли реа-
лізовувати цього стану речей» (Там само. — С. 73). 
879 В розмаїті правових феноменів античної Греції відобра-
зилися як змістовно, так і по формі такі характеристики 
інтелектуальної традиції як дихотомія одиничного та зага-
льного, домінанта Слова-логосу, принцип рівності та зага-
льності, ідея космічної (природної) справедливості, домінан-
та раціонально-логічного, поєднаного з моральними ціннос-
тями справедливості та добра тощо. Закон – Nоmоs, держа-
ва-поліс, народні збори - агора, публічні суди – це правові 
феномени, складові правової реальності античного грецько-
го суспільства, які випукло виражають дихотомію одинич-
ного-загального: з одного боку – це участь кожного вільно-
го грека в словесних баталіях, в державному управлінні, в 
змаганні думок і т.д., з іншого – це тяжіння одиничного до 
загального, навіть домінування загального (держави, агори, 
закону, космосу) над одиночно-окремішним, що прагне до 
самоствердження, до виділення з загального «ми». 
Принципи змагальності та рівності, домінанта Слова-логосу 
добре простежується в таких правових формах як закон та 
судочинство» (Там само. — С. 164) 
З часом й на сучасному етапі, зазначає автор, «норма не 
має більше позитивного змісту, зате процедура стає видом 
сприйняття реальності, єдиним способом застосування за-
гальних цінностей, таких як рівність чи пропорційне пред-
ставництво, в конкретних ситуаціях. З цього приводу 
А.Гарапон пише: «Наша епоха стала свідком краху ідеоло-
гії, що робила ставку на соціальні науки, повертається до 
практики вільного колективного обговорення. Ця /.../ мо-
дель відмовляється від єдиного критерію істинності, неза-
лежно від джерела, що його породив – науки чи закону». В 
сучасного французького суду орієнтирів багато, конфлікти 
між різними «етичними світами», що розбігаються, доволі 
складні, але вони повинні будуть вирішуватися в сфері 
правосуддя. Судове рішення в цих умовах стає плодом 
«процесу» в тій мірі, в якій стає плодом судової тяганини, 
процедури. Суддя, що знаходиться в сфері перетинання 
багатьох світів, покликаний грати головну роль в цьому 
позбавленому локалізації пошукові смислу. Єдність права 
не принесено в жертву остаточно, але його не шукають 
більше на глобальному рівні, на рівні державної позитивної 
юридичної системи. «Смисл будуть шукати казуїстичним 
способом, – пише А.Гарапон, – тобто – свій для кожного 
визначеного випадку. /…/ Децентралізація права вказує на 
занепад традиції єдиного автора нормативного порядку, яка 
в цьому сенсі повторює долю міфу про розумного законода-
вця» (Гарапон А. Хранитель обещаний: суд и демократия. 
— М.: Nota bene, 2004. — С. 284–285) (Братасю В. М. Там 
само. — С. 125). 
880 Традиціоналізм виходить із переконання, що традиція 
вище розуму, а практична мудрість найкраще втілена у 
справах, а не в писаних правилах. Панування традиціоналі-
зму властиво суспільствам з колективістським способом 
життя, таким і є середньовічне суспільство з його жорсткою 
структурою. Середньовічне мислення перевантажене ідеа-
лами доблесті, служіння вищим, надіндивідуальним цілям і в 
той же час воно байдуже ставиться до особистості та її 
прав, чим і пояснюється прагнення цього мислення до тво-
рення права як системи загальних принципів, існування 
його у формі знання високого рівня узагальнення, на відмі-
ну від юридичного мислення античності, прихильного до 
казусу як форми. Традиціоналістське мислення вважає пра-
вильним все, що усталилось. Воно не обов'язково має бути 

Щодо огляду епохи модерну та постмо-
дерну відзначається істотна роль судової влади 
як «антипозитивістської реакції» (Франція, 
ФРН), визначенні природних прав людини як 
«критерію істини в праві»881, тенденції «не 
лише відродження природного права, але й 
зближення і взаємодоповнення природно-

                                                                                          
закріплене в нормах права, воно охороняється традицією, 
звичаєм і цього достатньо. Саме право мислиться як старо-
винне, його авторитет підкріплюється посиланнями на ста-
ровину. Відомий дослідник середньовічної культури А.Я. 
Гурєвич пише: «Нововведення не осмислювалось як таке, і 
вся законодавча діяльність проходила переважно в формі 
реставрації старовинного права, знаходження і уточнення 
звичаїв батьків та дідів. Право тієї епохи було орієнтовано 
на минуле. Висока оцінка старовини характерна для всіх 
сфер середньовічного життя». 
Варварське німецьке право не вивчалось в університетах. В 
освіті, вищій адміністрації і судочинстві панувала римська 
правова школа. Типовим прикладом того, як римське право 
поширювалося напр., через судебники, є «Книга правосуд-
дя» із Орлеана (біля 1260 р.). В ній, зокрема, викладено 
правила утворення корпорацій, ґрунтовані на «Дигестах» 
Ульпіана» (Там само. — С. 90–91).  
«На початку зазначалося, що середньовічне мислення 
сприймає світ як своєрідну книгу, текст, написаний «божес-
твенними письменами». В цій книзі чимало сенсів, знаків, 
значень, в ній все доцільне, завдання ж людини пізнати їх, 
розтлумачити цей текст. Середньовіччя знає тлумачення 
біблійне, філологічне, над цією проблемою працюють цілі 
школи теологів та філологів. Чималий внесок у цю пробле-
му зробили і юристи. Правничому мисленню тієї доби влас-
тивий коментаторський, інтерпретаційний характер. Юристи 
працюють над правилами викладення юридичних текстів, 
послуговуючись надбаннями в цій царині філологів, теоло-
гів, риторики, топіки. Слідом за спробами раціонального 
тлумачення Божественних Істин та законів (П'єр Абеляр у 
філософії), з'являються спроби раціонально-об'єктивно 
тлумачити і людське життя з його законами. Глосатори на-
самперед пояснюють собі смисл законів. Звідси так звана 
законницька екзегеза (exegesa legalis), перший крок, азбу-
ка науки права позитивного. Оскільки середньовіччя боїть-
ся новацій, юридичне мислення теж несе на собі виразний 
відбиток догматизму. На противагу попередній свободі по-
водження з позитивним правом і свободі суддівської позиції 
Болонська школа вимагала, щоб суддя, відмовившись від 
своїх суб'єктивних уявлень про справедливість, тримався 
позитивних норм закону, тобто Corpus Juris Civilis. Уже Ір-
нерій проголосив, що у випадку конфлікту між jus і aequitas 
вирішення його належить законодавчій владі» (Там само. — 
С. 93). 
881 В другій половині ХХ ст. західноєвропейські юристи ста-
ли на шлях подолання «науковірування», оголеного раціо-
налізму, вільного від моральних цінностей. Авторитетні 
французькі науковці з цього приводу пишуть наступне: 
«...французькі юристи, які були першими, хто підніс зако-
нодавчий позитивізм до статусу панівної теорії, стали пер-
шими з тих, хто намагається звільнитися від настанов цієї 
доктрини». Антипозитивістська реакція в ФРН «не зупини-
лася, – як пише С.Шевчук, – перед авторитетом найвищих у 
правовій ієрархії законів». Верховний суд ФРН та федера-
льний конституційний суд проголосили у цілій серії своїх 
рішень, що конституційні права громадян ФРН не обмежені 
текстом Основного закону, а включають також «деякі зага-
льні принципи, яких законодавець не конкретизував у по-
зитивній нормі» – мається на увазі існування природнопра-
вових принципів; конституційне право громадян ФРН вклю-
чає в себе «надпозитивне право, яке зв’язує навіть устано-
вчу владу законодавця». 
Звернімо увагу, природні права людини тут оголошено кри-
терієм істини в праві – судова влада, шукаючи правову 
істину, повинна опиратися в цих пошуках на цей, далекий 
часто від логіко-раціонального критерій. Постмодерне мис-
лення привносить дух гуманізму в сучасну правову реаль-
ність, юридичне мислення сьогодення апелює до найрізно-
манітніших засобів для його захисту та життєствердження. 
Прикметно, наприклад, що в Канадській хартії прав і свобод 
1982 року зазначено, що Канада сповідує принципи, що 
визнають верховенство Бога. Відповідальність перед Богом 
взяла на себе німецька нація, приймаючи Основний закон в 
1949 році – про це мовить преамбула до цього правового 
документа. В Преамбулі чинної Конституції України мовить-
ся про відповідальність перед Богом українського народу. 
Орієнтація тих, хто створює нормативно-правову базу та 
застосовує правові норми, на справжні цінності, без яких 
людське життя є частковим, характерна риса сучасного 
постмодерного юридичного мислення. Сучасні юристи кон-
тинентальної системи права все більше і більше усвідомлю-
ють, що життя людини настільки тендітне, крихке, складне, 
розмаїте, що вирішити будь-які проблеми лише з допомогою 
примусу (через статті законів, позитивні норми права), 
логіки, сили можливо далеко не завжди» (Там само. — С. 
129–130).. 
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правової парадигми та позитивного права»882. 
Автор відзначає, що на сьогодні ми живемо в 
умовах «постмодерної інтелектуальної тради-
ції», атрибутом якої є «постмодерне правове 
мислення», формою вираження якої є «пост-
модерна правова реальність»883, а наслідками 
відмова «від логоцентризму, монополізму (мо-
новитоку права, моноістини в праві, мономе-
тодолії тощо), «перевагу принципу плюраліз-
му, який зумовлює перегляд проблем методо-
логії дослідження права»884. 

Г. В. Вдовина (к. ю. н., 2002) під науко-
вим керівництвом С. В. Бобровник у дослі-
дженні «Розвиток філософії права в ХХ ст. 
(англо-саксонська традиція)»885 мала на меті 
«загальнотеоретичне дослідження та комплек-
сний аналіз шкіл та напрямків філософії права, 
які визначили розвиток англо-американської 
правової доктрини ХХ ст. та їх вплив на світо-
ве та вітчизняне праворозуміння»886. Об’єктом 
дослідження було обрано «сукупність шкіл і 
напрямків філософії права, поширених у XX 
ст. у країнах англо-саксонської правової сім’ ї», 
предметом – «теоретичні проблеми та законо-
мірності розвитку новітньої англо-

                                                           
882 На сучасному етапі «відбувається не лише відродження 
природного права, але й зближення і взаємодоповнення 
природно-правової парадигми та позитивного права». Як 
приклад автор з посиланням на працю С. Шевчука (Основи 
конституційної юриспруденції. – К., 2001), наводить діяль-
ність ФКС ФРН, який, «здійснюючи конституційне правосуд-
дя, час від часу вдається до певних «супрапозитивних 
норм, що складають основу конституційного ладу». У 
1953р. цей суд відкинув позитивізм без ціннісної орієнтації, 
започаткувавши традицію визнання природного права при 
тлумаченні конституції, особливо конституційного положен-
ня про право рівності, коли під природним правом розумі-
ються «фундаментальні принципи справедливості», «розу-
мне право», «природна справедливість» тощо. Звичайно, це 
було б неможливо зробити в середині ХІХ ст. на підґрунті 
юридичного позитивізму – на цьому підґрунті правова сис-
тема є замкнутою, її обмежує конституційний кодекс, за 
обсягом конституція не може бути ширшою за її позитивні 
конституційні норми» (Там само. — С. 133–134). 
883 На думку автора, «постмодерна інтелектуальна традиція, 
зумовлюючи ствердження постмодерного юридичного мис-
лення, нової юридичної логіки, ґрунтованих на засадах 
раціоналізму, поєднаного з гуманістичними, моральними, 
естетичними, релігійними тощо цінностями, зумовлює збли-
ження природно-правової доктрини і позитивного права, що 
було заперечено модерним юридично-позитивістським під-
ходом» (Там само. — С. 168). 
884 «Постмодерне правове мислення відмовляється від лого-
центризму, монополізму (моновитоку права, моноістини в 
праві, монометодолії тощо) і віддає перевагу принципу 
плюралізму, який зумовлює перегляд проблем методології 
дослідження права, джерела права, істини в праві, критері-
їв її і т.п. на користь одинично-окремішного, визнання цін-
ності за кожним елементом правової реальності, його «пра-
ва» на власну істину, її критерії, способи пізнання тощо. 
Принцип плюралізму в праві є детермінантою формування 
децентралізованого права, що має плюралістичну структу-
ру, множину витоків, поліметодологію пізнання тощо. Реалі-
зація моделі децентралізованого права, що формується в 
умовах децентралізованої демократії, зумовлює підвищення 
ролі та значимості правосуддя, правової процедури, що стає 
єдиним способом застосування загальних правових ціннос-
тей – суддя грає головну роль у пошукові права. В умовах 
розмивання правової норми звернення до правового преце-
денту означає руйнацію «замкнутої» романо-германської 
правової системи, і водночас зближення її з системою зага-
льного права, що адекватно відображає інтеграційні проце-
си в сучасній Європі» (Там само. — С. 159–160). 
885 Вдовина Г. А. Розвиток філософії права в ХХ ст. (англо-
саксонська традиція): Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / 
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2002. 
— 189 арк. — Бібліогр.: арк. 166–189; Розвиток філософії 
права в ХХ ст. (англо-саксонська традиція): Автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрі-
шніх справ України МВС України. — К., 2002. — 16 с. — 
Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02vgaast.zip 
886 Вдовина Г. А. Розвиток філософії права в ХХ ст. (англо-
саксонська традиція): Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / 
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2002. 
— С. 4. 

американської філософії права в цілому та 
окремих її шкіл і напрямків»887. 

У дослідженні, з-поміж іншого, розкри-
ваються методологічні засади розробок амери-
канських філософів і юристи-прагматиків 
(«потреби та інтереси як критерії оцінки 
об’єктивності права»)888, еволюція обґрунту-
вання ідеї «живого права»889, загальні тенден-
ції розвитку філософії права у ХХ ст. (на осно-

                                                           
887 Там само. — С. 5. 
888 Розглядаючи питання про «потреби та інтереси як кри-
терії оцінки об’єктивності права», дослідниця показує зна-
чення розробок американських філософів і юристи-
прагматиків, які притримуються утилітаристської концепції 
потреб і інтересів. Відзначаючи «нові риси» американського 
в порівнянні з англійським класичним прагматизмом, автор 
відзначає, що «прагматизм У.Джемса і інструменталізм 
Дж.Дьюї підхоплює утилітаристське гасло про інструмента-
льний характер права. З утилітаризмом Дьюї пов’язує також 
зосередженість на наслідках людських діянь. В той же час 
він вбачає в утилітаризмі недолік, спільний, на його думку, 
для всіх традиційних етичних теорій – прийняття за істину 
одного фіксованого принципу або мети – у даному випадку, 
вироблення максимуму задоволення при мінімумі страж-
дань. Результатом такої постановки мети є підхід до всякої 
діяльності – як до підприємницької, освітньої, так і до пра-
восуддя – як до засобів виробництва задоволення…» (Там 
само. — С. 81). 
889 В роботі розглядається еволюція обґрунтування ідеї 
«живого права». Вона отримала своє «детальне обгрунту-
вання в працях Р. Паунда. Вихідне положення його доктри-
ни — вивчення права в дії, в соціальному контексті, а не 
так, як «це виглядає в книгах і кодексах». За словами Пау-
нда, для правового мислення ХХ ст. притаманні функціона-
льний підхід і тенденція досліджувати те, як діють правові 
норми, як потрібно їх створювати, щоб можна було з їх до-
помогою досягнути відповідних результатів, а не те, чи 
правильний в абстрактному розумінні цього слова, зміст цих 
норм. Р.Паунд, на відміну від Дж. Грея і О.Холмса, не зво-
див право лише до діяльності суддів. Він визнавав право-
творчі функції за суддею переважно у сфері прецедентного 
права. Крім того, він визнавав, що життя права значною 
мірою залежить від розуміння закону правозастосовуючим 
суб’єктом, і у зв’язку з цим уподібнював тлумачення закону 
до правотворчої діяльності. Під правом у дії Паунд розуміє 
три взаємопов’язані його прояви в соціальному житті, до-
ступні емпіричному спостереженню і вивченню, - правопо-
рядок, сукупність приписів і правозастосовча діяльність. 
Паунд запропонував циклічну теорію, згідно з якою правові 
системи коливаються між періодами стабільності і перетво-
рень. Невідповідність між правом у книгах і правом у житті 
– це тимчасове відхилення, відставання, порушення рівно-
ваги. Життя постійно змінюється, а право не завжди встигає 
пристосуватись до його вимог. У періоди суспільних пере-
творень суддівська правотворчість виявляє значно більшу 
гнучкість і чутливість до змін, ніж правотворчість законода-
вчого органу. У результаті виникають юридичні колізії, які 
повинні вирішуватись шляхом зміни писаного права у від-
повідності з потребами часу. Продемонструвавши на при-
кладах, як живе право відхиляється від писаного, Р.Паунд 
наголошував, що не завжди з цим явищем слід боротися. На 
певних етапах правового розвитку такі відхилення є зако-
номірними». 
«Право повинно бути «фіксованою основою для регулюван-
ня людської діяльності», однак постійні зміни умов життя 
суспільства вимагають постійних поправок, а отже, «право-
вий порядок повинен бути настільки ж змінним, наскільки 
стабільним». Він повинен постійно «переглядатися у відпо-
відності зі змінами в суспільному житті, яке він повинен 
регулювати». Усяка правова система неминуче стикається 
зі складною проблемою: вона повинна відповідати, з одного 
боку, вимогам стабільності, а з другого – неминучості змін. 
На практиці примирення цих протилежних за своїм харак-
тером вимог здійснюється шляхом створення нових культу-
рно-філософських і політико-правових концепцій. І вже до 
останніх пристосовуються законодавство і тлумачення пра-
ва, судова правотворчість і юридична наука. Ці концепції і 
визначають напрямок розвитку. Саме вони створюють кон-
цептуальні засади для правового матеріалу, зібраного ра-
ніше, вони діють як принципи, що роз’яснюються законода-
вцем, суддею або юристом. І саме ці концепції спрямовані 
на підтримку стабільності в ході перетворень, що відбува-
ються, усуваючи на певний час дисбаланс між вимогами 
часу і нормами права. 
Р.Паунд підтримав твердження О.Холмса, згідно з яким 
право є частиною суспільного життя і підвладне тим же 
змінам доктрин і стану громадської думки, що й інші соціа-
льні інституції . Цим зумовлені його виступи проти механіч-
ного використання юридичних понять у судах. Він наголо-
шував, що при винесенні вироку необхідно враховувати 
соціальні фактори, якими обумовлена дана судова справа. 
Однак він не розробив конкретних методів, за допомогою 
яких можна було б забезпечити таке правосуддя» (Там 
само. — С. 66–67). 
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ві аналізу англо-американської правової літе-
ратури дозволяє визначити)890, стверджується 
про непридатність для вивчення сучасної фі-
лософії права дихотомічного поділу вчень 
(природно-правові та позитивістські)891, нато-
мість пропонується третій напрям «інструмен-
тальний (соціологічний)»892, відзначається від-
сутність відмінних від традиційних напрямів 
філософії права в модерністських і постмодер-
ністських правових вченнях893, досліджуються 
правові концепції, основою яких став техноло-
гічний підхід894.  

Д. О. Войтенко (к. ю. н., 2005) під науко-
вим керівництвом В. Д. Титова в дисертації 
«Історичний розвиток концепцій обгрунту-
вання в логіці та філософії права (від анти-
чності до початку ХІХ сторіччя)»895 має на 
меті «дослідження логіко-методологічних ас-
пектів філософсько-правової теорії обґрунту-
вання», обираючи об'єктом дослідження – «пі-
знавальні процеси в сфері права», предметом – 
«історичний розвиток філософської рефлексії 
над формами, методами і критеріями обґрун-
тування в юриспруденції»896.  

                                                           
890 Дослідниця також відзначає, що «аналіз англо-
американської правової літератури дозволяє визначити 
загальні тенденції розвитку філософії права у ХХ ст. Збері-
гається розмежування між правовим позитивізмом і теорією 
природного права. У процесі тривалої полеміки обидва 
вчення поступово вдосконалюються, звільняючись від бага-
тьох традиційних недоліків та логічних помилок. На сього-
днішній день доцільно розглядати позитивізм і природне 
право вже не як протилежні ідеології, а як дві методології 
або інструменти, придатні для різного типу досліджень. 
Неопозитивісти намагаються відмежуватися від традиційно-
го постулату позитивізму про необхідність обмеження сфе-
ри дослідження правознавства» (Там само. — С. 159). 
891 Автор також відзначає «непридатність для вивчення 
сучасної філософії права ще й досі розповсюдженого у літе-
ратурі дихотомічного поділу всіх правових вчень, коли при-
родно-правовим називають будь-яке вчення, що пропонує 
змістовні критерії дійсності права, а всі інші вчення відно-
сять до позитивізму» (Там само. — С. 160). 
892 «Розробка представниками соціологічної юриспруденції 
нового розуміння сутності права підтверджує логічність 
поділу всіх правових вчень на три основні напрямки: пози-
тивістський, природно-правовий і інструментальний (соціо-
логічний). Однак цей підхід не виключає можливості засто-
сування однієї розмежувальної лінії на гносеологічному 
рівні» (Там само. — С. 161). 
893 На думку автора, «модерністські та постмодерністські 
правові вчення не утворюють нового напрямку (чи напрям-
ків) філософії права, відмінного від традиційних. В дисерта-
ції показано, що, незважаючи на розробку нової проблема-
тики та нові пропозиції, філософська основа цих вчень спі-
льна з правовим інструменталізмом» (Там само. — С. 161). 
894 У дисертації також «досліджено правові концепції, осно-
вою яких став технологічний підхід, який, по суті, ставить 
право на службу будь-яким цілям владних суб’єктів. Пока-
зано теоретико-методологічні вади і суперечності цього 
підходу, а також його теоретичну і практичну неспромож-
ність, якщо він застосовується відособлено від інших підхо-
дів, спрямованих на встановлення соціальної мети діяльнос-
ті. Застосування правових технологій є виправданим тільки 
за умови попереднього визначення суспільно прийнятних 
результатів. Спроби звести юридичну науку до розробки 
технологій передбачення судового рішення, тактики пере-
моги у процесі суперечать самій сутності об’єктивного пра-
ва» (Там само. — С. 162). 
895 Войтенко Д. О. Історичний розвиток концепцій обгрунту-
вання в логіці та філософії права (від античності до початку 
ХІХ сторіччя): дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Націона-
льна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — 
Х., 2005. — 213 арк; Історичний розвиток концепцій обгру-
нтування у логіці та філософії права (від античності до по-
чатку ХІХ сторіччя): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Національна юридична академія України ім. Яро-
слава Мудрого. — Х., 2005. — 20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05vdoaps.zip 
896 Войтенко Д. О. Історичний розвиток концепцій обгрунту-
вання у логіці та філософії права (від античності до початку 
ХІХ сторіччя): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / 
Національна юридична академія України ім. Ярослава Муд-
рого. — Х., 2005. — С. 4. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05vdoaps.zip 

З-поміж іншого, в дослідженні відзна-
чаються: концепції судової логіки (та шлях до 
їх формування) як один із елементів предмету 
дослідження897, актуальність теми дослідження 
обґрунтування в праві для цілей судової діяль-
ності898, «найбільш значні» концепції обґрун-
тування899 (зокрема, автор уточняє доробки 
конкретних авторів, як-от Гоббса900, Г. В. Лей-
бніца901, Вольтера902, Бентама903, в частині, в 

                                                           
897 Як стверджує автор, «у дисертації здійснено теоретичне 
узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що 
полягає у виявлення головних підходи до проблеми обґрун-
тування, які мали місце в історії філософії права від виник-
нення перших логіко-правових теорій до формування пер-
ших концепцій судової логіки» (Там само. — С. 4, 7, 12). 
898 Як відзначається, «процес входження України у світове 
співтовариство правових держав ставить ряд теоретичних і 
практичних питань, що вимагають не тільки конкретно-
наукового, але й філософського осмислення. Рішення бага-
тьох з цих питань пов'язано зі встановленням природи і 
методології обґрунтування в праві. Вимога обґрунтованості 
як необхідної передумови справедливого судового і позасу-
дового розгляду висувається в ст. 6 Європейської конвенції 
про захист прав людини й основних свобод, у конституціях 
усіх сучасних демократичних держав, включаючи і Консти-
туцію України (стст. 29, 30, 32, 40, 118). Ця вимога висува-
ється й у кримінально-процесуальному та цивільно-
процесуальному законодавстві України. Однак ні в міжна-
родних правових актах, ні в національному законодавстві 
України не розкривається зміст поняття обґрунтування і 
його логіко-гносеологічного результату - обґрунтованості. 
Таким чином, законодавець не роз'ясняє, що мається на 
увазі під обґрунтуванням у цілому, залишаючи рішення 
цього питання теорії відповідних процесуально-правових 
дисциплін. Більш того, саме вимога обґрунтованості доте-
пер не поширюється законодавцем на усі види процесуаль-
них дій. У той же час через недостатню обґрунтованість 
багато рішень судів по цивільних, господарських, криміна-
льних, адміністративних справах скасовуються після апеля-
цій у суди вищих інстанцій. Необґрунтованістю рішень пра-
воохоронних органів і судів порушуються права громадян, 
знижується ефективність правосуддя і його соціальний пре-
стиж, а в кінцевому рахунку послабляється проголошений 
Конституцією України курс на формування правової держа-
ви з його принципом верховенства права», – відзначає 
одним із висновків дослідник (Там само. — С. 3). 
899 «В історії філософії і логіки права від епохи античності до 
початку ХІХ століття найбільш значними є концепції обґрун-
тування, запропоновані Сократом і Платоном (ідея деміурга 
як абсолютної підстави права, діалектики як способу обґру-
нтування), Аристотелем (диференціація і розробка логічних 
теорій у залежності від предмета і мети обґрунтування), 
Цицероном (концентрація логіки на практичних потребах 
судового доведення), Ф. Беконом, Гроцієм, Гоббсом, Монте-
ск'є (сполучення трансцендентного і емпіричного, індукції і 
дедукції, історичного і логічного в обґрунтуванні), Лейбни-
цем (ідея математико-логічної формалізації судових доказів 
і їх апріорної вірогіднісної оцінки), Вольтером (незалежне 
від Лейбница висування імовірнісного підходу до судових 
доказів), Бентамом (перша в історії концепція, що обхо-
диться без ідеї Бога в обґрунтуванні прав і обов'язків, оріє-
нтація на факти і наукову оцінку судових доказів)» (Там 
само. — С. 12–13). 
900 Дослідник пише: «Гоббс пропонує детально розроблену 
філософську теорію судового обґрунтування, що стимулю-
вала розробку даної теми більш пізніми авторами» (Там 
само. — С. 11). 
901 Г. В. Лейбніц, «як основоположник сучасних концепцій 
обґрунтування в юридичній логіці», «розрізняючи істини 
розуму та істини факту, … співвідносить перші з розширен-
ням аристотелівської логіки модальностей, а другі – з віро-
гіднісною логікою Балансу Підстав для прийняття судових 
рішень. Лейбніц уперше ставить три принципові питання, з 
якими зустрічається раціональне обґрунтування в сфері 
права: Як калібрувати баланс підстав? Як гарантувати на-
дійність самих «терезів», тобто застосовуваних логічних 
методів? Як установлювати підходящу процедуру зважу-
вання? Хоча сам Лейбніц не залишив повних відповідей на 
ці питання, їхня постановка визначила напрямки в розробці 
життєво-важливих проблем процесуального права і логіки 
прийняття судових рішень» (Там само. — С. 11). 
902 «Незважаючи на неприйняття лейбніцевих ідей передвс-
тановленої гармонії в сфері права, Вольтер поставив те ж, 
що і Лейбніц, питання про роль імовірностей у криміналь-
ному процесі. Але Вольтер, на відміну від Лейбніца, пропо-
нує не метафізичне, а соціально-політичне обґрунтування 
права. Він протиставляє становій нерівності принцип фор-
мальної рівності всіх людей перед законом, відмовляється 
від теологічного обґрунтування права і переходить до його 
світського раціоналістичного обґрунтування, протиставляє 
інквізиційному кримінальному процесові змагальний про-
цес. У зв'язку з цим Вольтер висуває ряд принципів раціо-
нального судочинства: ідеологічного нейтралітету суду 
(принцип релігійної віротерпимості); неупередженості суд-
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зв’язку з та для цілей «судового обґрунтуван-
ня»). 

Д. А. Гудима (к. ю. н., 2008) під науко-
вим керівництвом П. М. Рабіновича в дослі-
дженні «Права людини: антрополого-
методологічні засади дослідження»904 задля 
«встановлення антрополого-методологічних 
засад (підходів) дослідження прав людини та 
виявленні евристичних можливостей цих під-
ходів», обрав дослідження «права людини як 
явища, зумовлювані її антропними властивос-
тями», предметом – «антрополого-
методологічні засади (підходи) дослідження 
прав людини»905.  

У дослідженні підкреслюється істотна 
роль судів у здійсненні ідеї права людини, ци-
туються рішення ЄСПЛ906, проблеми встанов-
лення судом юридичного факту «визнанням 
людини померлою» (якщо насправді людина 
залишається живою)907, рефлексія як один із 
способів засвоєння прав людини908. 
                                                                                          
дів і старанності дослідження у розгляді справи; обов'язко-
вості мотивування судових рішень. У питанні про встанов-
лення ступеня вірогідності судових доказів Вольтер вважає, 
що в цивільних справах припустимий механістичний стан-
дарт конвенційно встановленої ваги доказів, тоді як у кри-
мінальному судочинстві конвенціональні оцінки імовірнос-
тей незастосовні, тому що неправильно встановлена оцінка 
спричиняє тяжкі, часто непоправні наслідки для помилково 
обвинувачуваного» (Там само. — С. 12). 
903 «Філософсько-правова теорія обґрунтування, уперше 
після Аристотеля і Цицерона, доводиться Бентамом до рівня 
загальної теорії судового доведення або судової логіки. 
Оскільки обов'язок судді полягає в розгляді доказів, їхньо-
му порівнянні і прийнятті рішень на підставі їхньої ймовірної 
сили, мистецтво судочинства є мистецтво користуватися 
доказами, заснованих на фактах, і їхньої реалістичної оцін-
ки» (Там само. — С. 12). 
904 Гудима Д. А. Права людини: антрополого-методологічні 
засади дослідження: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / 
Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2007. 
— 288 арк; Права людини: антрополого-методологічні заса-
ди дослідження: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 
/ Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2008. — 
16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08gdamzd.zip. Див. та-
кож: Гудима Д. А. Права людини: антрополого-
методологічні засади дослідження: [монографія] Праці 
Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-
дослідного інституту державного будівництва та місцевого 
самоврядування Академії правових наук України / Редкол.: 
П. М. Рабінович (голов. ред.) та ін. – Серія І. Дослідження 
та реферати. Випуск 20. – Львів: Край, 2009. — 292 с. — 
Бібліогр.: арк. 245-291. 
905 Гудима Д. А. Права людини: антрополого-методологічні 
засади дослідження: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / 
Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2007. 
— С. 8–9.  
906 Так, автор встановлює засади «концепції прав людини в 
сучасному Ізраїлі». Посилаючись на працю В.Воробйова 
(«Государство Израиль: правовые основы возникновения и 
статус личности». М., 2001)), він зазначає відзначає, що з 
часу проголошення незалежності Ізраїлю сфера прав люди-
ни була в основному прерогативою судів, оскільки у цій 
державі не було формальної конституції й акта, який би 
закріплював каталог людських прав». Свого часу, Закон 
Ізраїлю 1980 року «Про основні права» закріпив незалеж-
ність системи права Ізраїлю від британської системи права 
та, що суттєво, дозволив суддям у випадку незгоди з нор-
мами, котрі підлягають застосуванню в конкретній справі, і 
відсутності інших відповідних юридичних норм та судової 
практики вирішувати спір, виходячи з принципів свободи, 
справедливості і миру у дусі єврейської традиції» (Гудима. 
Там само. — С. 22–23). 
907 Автор відзначає і проблему юридичної фікції. Він зазна-
чає, що «певну проблему для визначення моменту припи-
нення прав і обов’язків людини, а також її правоздатності 
становить ще одна юридична фікція – визнання померлим у 
судовому порядку. У разі такого визнання факт смерті кон-
кретної людини (як втрата її мозком функціональності) за-
лишається невстановленим; людина може продовжувати 
жити, не підозрюючи того, що один із судів визнав її помер-
лою. Таким чином, якщо з визнанням людини померлою 
юридично її правоздатність і дієздатність припинено, то 
фактично вказане визнання на правоздатність та дієздат-
ність цієї особи і не впливає: не знаючи про рішення суду, 
визнана померлою людина може як мати, так і самостійно 
реалізовувати свої право на життя, деякі інші права, а та-
кож нести та особисто виконувати певні обов’язки. Тобто 

Н. А. Гураленко (к. ю. н., 2009) під нау-
ковим керівництвом С. С. Сливки в дослі-
дженні «Судовий прецедент в системі дже-
рел права: філософсько-правовий аспект»909 

має на меті «комплексне виявлення і науково-
теоретичне обгрунтування онтологічного ви-
міру, сутнісних аспектів, аксіологічних конс-
тант судового прецеденту й визначення 
об’єктивних закономірностей формування йо-
го як важливого компонента вітчизняної сис-
теми джерел права»910. Об’єктом дослідження 
обрано «судовий прецедент у системі джерел 
права», предметом – філософсько-правові ас-
пекти судового прецеденту в контексті форму-
вання сучасного національного права»911.  

З-поміж іншого, авторка претендує на 
«гносеологічне обгрунтування судової право-
творчості, судового прецеденту та прецедент-
ного права через використання методологічно-
го інструментарію метафізичного (трансцен-
дентального) підходу до права, який синерге-
тично структурований, опосередкований та 
утворює нелінійну, непозитивну, об’ємну 
площину вимірювання правової реальності»912. 
Пропонується «авторське визначення судового 
прецеденту через філософсько-правовий зріз, 
що проявляється в онтологічному, гносеологі-
чному, аксіологічному та антропологічному 
аспектах»913. Так судовий прецедент визнача-
ється як «сформований на попередньому до-
свіді пізнання за допомогою раціонально-
інтуїтивного стилю юридичного мислення ре-
зультат правотворчої діяльності одного з ви-
щих судів, що містить обов’язкове правополо-
ження, яке конкретизує, доповнює чи заміняє 
нормативне регулювання певних суспільних 
відносин і слугує підставою для подальшої 
правореалізаційної діяльності»914. 

Судові рішення розглядаються як «засіб 
балансуванням між належним і сущим»915, 
вдосконалюється розуміння категорії «джере-
ло права» за допомогою методологічного плю-

                                                                                          
припинення правоздатності, а відтак і дієздатності, людини 
з набранням чинності судовим рішенням про визнання її 
померлою є ще однією, хоч і похідною від визнання помер-
лим, юридичною фікцією» (Там само. — С. 62). 
908 З-поміж різних «способів засвоєння біосоціальним інди-
відом упродовж його життя прав людини (як, до речі, й 
обов’язків)», автор відзначає такий «психологічний», як 
рефлексія. Рефлексія –пише він, – це «внутрішній діалог, в 
якому людина відчуває чи не відчуває потребу у конкрет-
них правах, сприймаючи одні та відкидаючи інші. Так, ба-
жання особи стати суддею сприяє усвідомленню нею права 
на здобуття вищої юридичної освіти; світоглядні установки 
особи можуть впливати на несприйняття нею, наприклад, 
права на аборт або евтаназію» (Там само. — С. 130). 
909 Гураленко Н. А. Судовий прецедент в системі джерел 
права: філософсько-правовий аспект : Дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — 
Л., 2009. — 223 арк; Судовий прецедент в системі джерел 
права: філософсько-правовий аспект : Автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрі-
шніх справ. — Л., 2009. — 18 с.  
910 Гураленко Н. А. Судовий прецедент в системі джерел 
права: філософсько-правовий аспект : Дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — 
Л., 2009. — С. 7.  
911 Там само. — С. 8–9. 
912 Там само. — С. 9. 
913 Там само. — С. 9. 
914 Там само. — С. 191. 
915 На думку авторки, «в умовах реформування національ-
ної правової системи прецедентні судові рішення, виступа-
ючи засобом балансуванням між належним і сущим, абстра-
ктним і конкретним, динамічним і статичним, найбільше 
здатні відобразити складність і багатогранність сучасного 
реального суспільного життя» (Там само. — С. 9). 



Бігун В. С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення  

 

 

201 

ралізму916, розвивається положення, за яким «у 
випадках розрізнення духу права і букви зако-
ну суддям як суб’єктам правозастосування слід 
орієнтуватися на принципи природного права 
як на засіб вираження і розкриття істинного 
змісту права»917. 

Розглядаються проблеми суддівського 
вільного правознаходження918, суддівського 
розсуду (зокрема в працях Є. Ерліха)919, впли-

                                                           
916 Авторка вдосконалює «розуміння категорії «джерело 
права» через багатоаспектний підхід, суть якого полягає у 
всебічному дослідженні цієї філософсько-правової категорії 
за допомогою методологічного плюралізму, відповідно до 
принципу доповнюваності з урахуванням основних концеп-
туальних підходів до праворозуміння – нормативного, при-
родно-правового, соціологічного, психологічного, історич-
ного» (Там само. — С. 9). 
917 Там само. — С. 9. 
918 Як відзначає дослідниця, «вагомий внесок у дослідження 
різноманітних юридичних і філософських проблем, які без-
посередньо стосуються суддівського вільного правознахо-
дження, визнання творчої ролі суддів у здійсненні правосу-
ддя, розмежування емпіричного та логічного, визначення 
меж судового розсуду, здійснили, насамперед: засновники 
філософії прагматизму – Ч. Пірс, І. Джемс, Дж. Дьюї; послі-
довники правового реалізму – К. Ллевеллін, Дж. Френк, Г. 
Оліфент; фундатори прагматичного інструменталізму – Р. 
Паунд, О. Холмс, Б. Кардозо та представники школи «живо-
го права» - Ф. Гек, І. Герман, Ф. Жені, Г. Зінциймер, І. Кан-
торович, Е. Фукс та інші. 
Основним теоретико-методологічним підгрунтям для дисер-
таційного дослідження стали класичні роботи правників і 
філософів права, зокрема: Г.В.Ф. Гегеля, Р. Дворкіна, Є. 
Ерліха, І. Канта, Г. Кельзена, Б. Леоні, Д. Ллойда, Ш. Мон-
теск’є, П. Рікера, Г. Радбруха, Л. Фуллера, Р. Циппеліуса, Л. 
Штрауса та інших. 
Різноманітні аспекти дисертаційної теми, зокрема, питання 
суддівського активізму та суддівського обмеження, різності 
та ієрархії джерел права, вільного пошуку права, співвід-
ношення дійсності і можливості у праві, особливостей суд-
дівського правозастосування висвітлено у працях швейцар-
ського науковця М. Ребіндера, французьких правників Ж.-
Л. Бержеля, Е. Серверена, ізраїльського теоретика права А. 
Барака, німецьких філософів права О. Хеффе, Ю. Габерма-
са, англійських науковців Б. Візера, К. Барнара, білорусько-
го юриста Г. Василевича, а також таких російських вчених 
як: С. Алєксєєв, Л. Алєксєєва, В. Баранов, В. Бойцов, Л. 
Бойцова, С. Бошно, Л. Голомазова, Н. Гранат, П. Гук, Т. 
Гурова, Ю. Дмітрієв, В. Жуйков, Є. Колєсніков, О. Коростел-
кіна, М. Кучін, Р. Лівшиц, Г. Манов, Є. Мартинчік, Е. Коло-
кова О. Наумов, Н. Подольська, В. Ржевський, Н. Чепурно-
ва, С. Соболєв, А. Цихоцький та інші» (Там само. — С. 4). 
919 Як відзначає дослідниця, «в західному правознавстві 
значну актуалізацію проблем суддівського правознахо-
дження та вільного правознавства здійснив засновник су-
часного соціологічного напряму в праві, фундатор руху 
вільного права, австрійський юрист, колишній ректор Чер-
нівецького університету – Є. Ерліх, який наголошував на 
потребі створення нового підходу, що спрямував би зусилля 
законодавства на судову практику, подолав би розрив між 
законом і фактичними суспільними відносинами, спромігся 
би пристосувати право до життєвих реалій. Критикуючи 
нормативне розуміння права як таке, що не здатне охопити 
всю багатогранність правового життя, Є. Ерліх протистав-
ляв цьому розумінню своє «вільне» трактування права. Він 
зазначав, що не всі норми чинного законодавства застосо-
вуються або виконуються, існує чимало відносин, які взага-
лі не врегульовані законодавством, зате діють й іноді засто-
совуються судами інші норми, вироблені у процесі співжит-
тя – «живе право». Їхня чинність є меншою за чинність 
формального права, але їхнє практичне значення буває 
інколи навіть більшим, бо існує менша ймовірність наявності 
правових суперечок, ніж при чіткому формально-
визначеному праві. Живе право – це лише те право, що 
«входить у життя, стає живою нормою, все інше – це лише 
голе вчення, норма, рішення, догма чи теорія». Живе право 
відповідає на перманентно змінні запити дійсності, саме 
змінюється відповідно до життєвих потреб, органічно роз-
вивається і вдосконалюється в контексті суспільних відно-
син – в силу цього власне воно і має бути регулятором сус-
пільних відносин. 
Щоби зрозуміти, яке право є «живим», слід дослідити сере-
довище його виникнення й дії як емпіричної реальності. 
Відтак, джерелом пізнання правa мають стати не закони, 
юридична догматика, а безпосереднє спостереження вчин-
ків, вивчення документів, що відображають його реаліза-
цію. Розглядаючи право як відображення соціальних тенде-
нцій та етичних інтересів, Є. Ерліх указував на те, що ви-
значеність права – не результат логічних операцій, а наслі-
док органічного впорядкування процесу вільного здійснен-
ня судової влади. Він вважав, що правосуддя – це індукти-
вний процес вироблення правових норм у зростаючій про-
порції; подібно до того, як формуються доктрини експери-
ментальної науки, формується і прецедентне право – шля-

ву моралі на правосуддя920, правосуддя та по-
літики921. Особистість судді розглядається як 
суттєвий чинник розвитку прецедентного пра-
ва922. 

                                                                                          
хом застосування права до обставин кожної справи (Там 
само. — С. 13). 
Як відзначає автор, «Г. Демченко в дисертаційному дослі-
дженні на тему «Судовий прецедент», визначаючи межі 
судової нормотворчості, вказував, що визнання судового 
прецеденту джерелом права є «провідним чинником уста-
новлення законності в судах і втілення права в життя» [Де-
мченко Г. Суд и закон в уголовном праве. Речь произнесен-
ная в Харьковском университете при защите диссертации 
«Судебный прецедент» 5.10.1903 г./ Г. Демченко. – Варша-
ва, 1903. — С. 6–7). 
920 Автор також розглядає питання впливу моралі на право-
суддя. «Крім звичаю, досить своєрідною формою соціальної 
регуляції є мораль. Якщо мораль є системою нічим не під-
кріплених вимог, то звичай – вимога, підкріплена традиці-
єю. Традиція у даному випадку виступає як узагальнення 
тривалої суспільної практики, що дає авторитетне підтвер-
дження її ефективності. Те, що у звичаї є загальноприйня-
тим стереотипом, у моралі стає абстрактним внутрішнім 
почуттям. Однак, незважаючи на ці та інші відмінності, без-
заперечним залишається той факт, що як мораль, так і зви-
чай є першопричиною, основою, джерелом формування 
позитивного права. Перш ніж оформитися в позитивне пра-
во, мораль проявляється у формі природного права, суціль-
на обов’язковість якого підтверджується суспільною згодою. 
Якщо ж мораль не відповідає природному праву, вона пере-
стає бути основою і орієнтиром для права позитивного. Так, 
норми моралі вплинули на скасування дуелей у Середньо-
віччі, пом’якшили правосуддя у європейських країнах, об-
межили застосування катувань, сприяли переходу від інкві-
зиційного до змагального процесу в суді (Осипов И. Фило-
софия права: [конспект лекций] / И. Осипов. – СПб., 2000. 
– C. 41)» (Там само. — С. 96). 
921 Як відзначає авторка, «також слід зазначити, що специ-
фіка суддівської діяльності потребує не лише коригування 
юридичної освіти, а й позбавлення політичної пристрасті. 
Суддя з партквитком так само небезпечний для правосуддя, 
як і той, що працює із недодержанням вимог несумісництва. 
Ця проблема має й іншу площину, відповідно до якої, за 
висловом В. Скоромохи, «суд покликаний вирішувати пра-
вові питання, а не політичні конфлікти, які в основі своїй 
виходять за правові межі» (Там само. — С. 155). 
922 Суттєвим чинником розвитку прецедентного права є 
особистість судді, його становище як вільного та творчого, 
але обмеженого практикою диспозитивного статусу 
суб’єкта. Суддя має вміти самостійно відшукати норму для 
вирішення конкретної справи, незалежно від того, вирішує 
він дану справу на основі правової норми чи без неї. Вільне 
правознаходження суддею в момент прийняття рішення 
щодо конкретного випадку – найефективніший спосіб вирі-
шення проблем правосуддя, тому що «... особиста нота у 
всі часи була властива судовій практиці й у всі часи на неї 
необхідною мірою впливали суспільні, політичні й культурні 
течії». Крім того, «не можна аж ніяк заперечувати той факт, 
що особи, які покликані застосовувати право, діти свого 
народу і свого часу, будуть застосовувати право в дусі їх-
нього народу та їхнього часу, який є і їхнім духом, а не в 
дусі минулих століть згідно з намірами законодавця» 
[Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts / Е. Ehrlich. 
– München und Leipzig: Duncker & Humblot, 1913. – S. 140]. 
Зважаючи на незалежну, критичну, споглядальну роль, яку 
Є. Ерліх відводив практикуючим юристам і суддям у царині 
права, його ідеї, нарівні з ідеями інших представників шко-
ли «вільного права» - Ф. Гека, І. Германа, Ф. Жені, Г. Зі-
нциймера, І. Канторовича, Е. Фукса, хоч і були поширени-
ми, однак тривалий час не сприймалися у контексті конти-
нентальної європейської традиції права, орієнтованої на 
чітку ієрархію джерел права, пріорітет законодавства як 
основи винесення судових рішень. З більшим ентузіазмом їх 
сприйняли в межах американської соціологічної юриспруде-
нції, що пояснюється особливостями правової системи, в 
якій суттєва роль відводилась «праву в дії», аніж «праву в 
книгах». 
Ідеї визнання творчої ролі судді при здійсненні правосуддя, 
розширення сфери судової правотворчості, досягнення 
справедливості у кожній конкретній справі в основному 
розвинуті у працях засновників філософії прагматизму – Ч. 
Пірса, І. Джемса, Дж. Дьюї, послідовників правового реалі-
зму – К. Ллевелліна, Дж. Френка, Г. Оліфента та класиків 
прагматичного інструменталізму Р. Паунда, О. Холмса, Б. 
Кардозо, Р. Саммерса, Дж. Грея. Саме в наукових дослі-
дженнях американських вчених-прагматиків (Ч. Пірса, І. 
Джемса, Дж. Дьюї) озвучено низку оригінальних думок 
стосовно 1) практичної спрямованості будь-якого дослі-
дження, ототожнення істинності знань з їхньою практичною 
корисністю; 2) наголошено на створенні такого підходу, 
який спрямував би зусилля законодавства на судову прак-
тику, подолав би розрив між законом і фактичними суспіль-
ними відносинами, спромігся би пристосувати право до 
життєвих реалій; 3) обгрунтовано підхід до дослідження 
права як динамічного соціально-юридичного явища. 
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О. П. Донченко (к. ю. н., 2010) під нау-
ковим керівництвом А. А. Козловського в до-
слідженні «Свобода як категорія права»923 
має на меті «комплексний філософсько-
правовий аналіз свободи як категорії права 
крізь призму її розуміння як форми творчої 
самореалізації особистості», для чого обирає 
об'єктом дослідження «свободу і право як еле-
менти ціннісно-нормативного рівня соціальної 
системи суспільства», предметом – «свобода 
як категорію права та її відображення як фор-
ми творчої самореалізації особистості у струк-
турі філософсько-правового знання». 

О. М. Дуфенюк (к. ю. н., 2007) під нау-
ковим керівництвом С. С. Сливки у дослі-
дженні «Філософсько-правова спадщина 
С. Оріховського: феномен професіоналізму 
правоохоронця»924 має за мету «з’ясування 
значення творчої спадщини С. Оріховського 
для розвитку української та західноєвропейсь-
кої філософсько-правової думки, а також ком-
плексну дескрипцію феномена професіоналіз-
му сучасного правоохоронця у контексті пра-
вових філософем мислителя»925. Об’єктом до-
слідження обираються «суспільні відносини у 
сфері правоохоронної діяльності, а також уся 
філософсько-правова спадщина С. Оріховсько-
го-Роксолана», предметом – «система феноме-
на професіоналізму працівника правоохорон-
ного органу в контексті філософсько-правових 
концепцій С. Оріховського»926. 

Дослідниця стверджує, що С. Оріхов-
ський (1513-1566) «став першим у Європі мис-
лителем, який не просто систематизував уяв-
лення про природне право, ідеологічні витоки 
якого сягають часів античності, але й проекту-
вав природно-правову концепцію на методоло-
гію державотворення, а також продемонстру-
вав її значення для власного життя. У зв’язку з 
цим існують підстави вважати його філософ-
сько-правові погляди прогресивними в кон-
тексті ренесансної європейської філософії пра-
ва»927. Автором «систематизовано та здійснено 
аналіз практичних рекомендацій С. Оріховсь-
кого, адресованих правителеві, які у символіч-
ному трактуванні дотичні до проблем професі-
оналізації правоохоронця»928, як особи, на ду-
                                                                                          
Прагматичне уявлення про динаміку права і статику право-
вої норми набули ще більшої радикалізації у працях пред-
ставників правового реалізму» (Там само. — С. 12–15). 
923 Донченко О. П. Свобода як категорія права: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Донченко О. П.; Одес. 
нац. юрид. акад. — О., 2010. — 18 с. 
924 Дуфенюк О. М. Філософсько-правова спадщина 
С.Оріховського: феномен професіоналізму правоохоронця: 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т 
внутрішніх справ. — Л., 2007. — 223 арк. — Бібліогр.: арк. 
181–212; Філософсько-правова спадщина С.Оріховського: 
феномен професіоналізму правоохоронця: автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрі-
шніх справ. — Л., 2007. — 16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07domfpp.zip  
925 Дуфенюк О. М. Філософсько-правова спадщина 
С.Оріховського: феномен професіоналізму правоохоронця: 
автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський 
держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2007. — С. 4. — Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07domfpp.zip  
926 Там само. — С. 4. 
927 Там само. — С. 13. 
928 Там само. — С. 10 (Як відзначає авторка, «враховуючи 
філософсько-правову спрямованість дослідження, дисер-
тант позначає поняттям «правоохоронець» особу, діяльність 
якої скерована, передусім, на охорону та захист фундамен-
тальних принципів онтології світового порядку, 
об’єктивного природного права, як основи формування 
людських законів, суб’єктивних невід’ємних, невідчужува-

мку дослідниці. «здатної не тільки читати бук-
ву закону, але й розуміти та керуватися його 
духом»929. 

М. М. Жовтобрюх (к. ю. н., 2002) під 
науковим керівництвом І. В. Бичко у дослі-
дженні «Звичаєве право: сутність, генеза, 
чинність»930 з метою «системно проаналізува-
ти сутнісні складові, підстави формування та 
дієві чинники звичаєвого права, з’ясувати ду-
ховно-практичні аспекти звичаєвого права, які 
у своїй сукупності давали б цілісне уявлення 
про його сутність», обирає об’єктом дослі-
дження «звичаєве право як соціальний фено-
мен», а предметом – «соціально-правове буття 
звичаєвого права, історичну ґенезу його нау-
ково-теоретичних положень та специфіку 
українського звичаєвого права»931. 

Автор визначає звичаєве право «спе-
цифічним соціально-юридичним явищем, яке 
онтологічно зумовлене природою соціального 
буття людини»932. Філософсько-правове дослі-
дження звичаєвого права, на думку дослідни-
ка, «має свою специфіку, що обумовлено при-
родою цього феномену і ґрунтується на філо-
софсько-правовій доктрині природного пра-
ва»933. Стверджується, що звичаєве право може 
«мати захист з боку суду»934, визнається санк-
ціонуюча роль судів935. Автор також згадує 
про правосуддя в зв’язку з козацьким право936. 

Автор заперечує можливість «сформу-
лювати право суб’єктивно» «істинним суд-
дею»937, порівнюється роль суду та судової 

                                                                                          
них природних прав і свобод людини. Ця особа здатна не 
тільки читати букву закону, але й розуміти та керуватися 
його духом» (Там само. — С. 11)). 
929 Там само. — С. 11. 
930 Жовтобрюх М. М. Звичаєве право: сутність, генеза, чин-
ність: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна ака-
демія внутрішніх справ України. — К., 2002. — 206арк. — 
Бібліогр.: арк. 191–206; Звичаєве право: сутність, генеза, 
чинність: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / На-
ціональна академія внутрішніх справ України МВС України. 
— К., 2002. — 19 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02jmmsgc.zip 
931 Жовтобрюх М. М. Звичаєве право: сутність, генеза, чин-
ність: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна ака-
демія внутрішніх справ України. — К., 2002. — С. 5.  
932 Там само. — С. 177.  
933 Там само. — С. 178. 
934 Зокрема, автор так визначає звичаєве право – це «фор-
ма права, сукупність правових звичаїв (звичаєво-правових 
норм) — загальних правил поведінки, що діють у межах 
певної спільноти у відношенні всіх її членів, які охоплюють-
ся змістом цих правил, таких, що усвідомлюються як право-
мірні і обов’язкові, відповідають і безпосередньо ґрунтують-
ся на принципах природного права, виступають як резуль-
тат тривалої, однакової і постійної практики вирішення пра-
вових ситуацій, що виникають на основі типових відношень 
у практичному житті людей, забезпечуються соціальною 
санкцією, а також можуть мати захист з боку державних 
органів влади та суду» (Там само. — С. 179–180). 
935 Автор погоджується з думкою дослідників, зокрема А. 
Венгерова про зв’язок «звичаєвого права з утворенням 
держави на ґрунті певних правил поведінки, що склалися у 
первісному суспільстві. З точки зору А.Венгерова, звичаї 
починають переростати в звичаєве право тільки тоді, коли 
їх починає захищати держава, державний апарат, у тому 
числі і суди» (Там само. — С. 52. Див. також: С. 69, 90). 
936 «Складовою частиною звичаєвого права на українських 
землях було так зване «козацьке право» як сукупність пра-
вових звичаїв, що діяли в Запорозькій Січі. В Січі вони ви-
ступали в якості «офіційних» джерел права. Козаки не ви-
знавали дії Статутів та Магдебурзького права на своїй тери-
торії. Правосуддя на Запоріжжі відбувалося у відповідності 
зі старовинними звичаями, «словесним правом і здоровим 
глуздом». Норми звичаєвого права, які склалися у Запоро-
зькій Січі, закріплювали військово-адміністративну органі-
зацію козацтва, роботу судових органів, порядок землеко-
ристування, порядок укладання окремих угод, види злочи-
нів і покарань» (Там само. — С. 152–153). 
937 Як відзначає автор, «прихильники герменевтики підкре-
слюють, що право не об’єктивне, що воно не існує як 
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практики для таких джерел як звичаєве право 
та судовий прецедент. При цьому судова прак-
тика визнається за самостійне, незалежне від 
звичаю, формальне джерело права і утворюва-
ні нею норми стоять нарівні з законом і звича-
євим правом. Що стосується звичаєвого права, 
то для нього заперечується будь-яке самостій-
не значення. Його виникнення обумовлюється 
наявністю судового прецеденту. Судова прак-
тика визнається необхідним чинником пере-
творення правового положення на правову но-
рму, простих звичаїв у правові звичаї938. 

Досліджуючи (такий аспект як) «звича-
єве право як форма духовності і самобутності 
українського соціуму», автор відзначає його 
ґенезу й в зв’язку з судочинством939. Автор 

                                                                                          
об’єктивна норма, яка сама по собі «мертва». Але право і не 
суб’єктивне, тому що герменевтично істинний суддя не мо-
же формулювати право суб’єктивно. Тому до герменевтич-
ного поняття права не можна застосовувати розрізнення 
суб’єктивного й об’єктивного; право формулює суб’єкт, але 
він виступає як медіум, через якого говорить те, що він не 
може «мати у своєму розпорядженні»; право — це само 
себе висловлююче буття» (Там само. — С. 27).  
938 Як приклад, автор відзначає, що «у розумінні звичаєвого 
права, яке зводиться до вказівки на те, що суд завжди спи-
рається на звичай, як норму правового характеру, англій-
ський дослідник права Браун (Brown) бачить не науковий 
аналіз звичаю, а фікцію, призначену служити практичним 
цілям. Згідно з Брауном, коли суддя визнає у своєму рішен-
ні силу того чи іншого звичаю, він «законодавствує», але 
бажає при цьому перекласти тягар відповідальності за 
установлену ним норму на плечі всього суспільства, а для 
цього посилається на звичай, утворюючи фікцію свого під-
лягання відповідному звичаю. 
Звичай стає, таким чином, джерелом права в догматичному 
розумінні. Справжнє ж джерело звичаєвого права, як і пра-
ва прецедентного, це — авторитет судової практики. 
До наведеного погляду на звичаєве право наближається 
відомий французький юрист Е.Ламберт (Ed.Lambert). Він 
відкидає погляд про конститутивне значення психологічно-
го і матеріального аспектів при утворенні звичаєвого права 
і визнає таке значення тільки за санкціонуванням того чи 
іншого положення в судовій практиці. 
З теорії Е.Ламберта слідує, що звичаєве право не можна 
спостерігати в стані спокою, адже воно раз у раз змінюєть-
ся, показуючи нам картину боротьби інтересів. Кожний з 
учасників цієї боротьби вважає інтерес, який він відстоює, 
відповідним праву. Останнє може утворювати ділову прак-
тику, звичаї, соціальні правила, які не можна підводити під 
поняття правового звичаю. Ці правила набувають сили 
звичаєвого права тільки в судовій практиці, в процесі одно-
манітних, повторюваних судових рішень. 
Разом з цим, Е.Ламберт зазначає, що звичаєве право не 
можна розглядати лише як продукт судової практики, адже 
самі судді поділяють почуття, пристрасті, погляди людей 
свого часу і, таким чином, вносять в дію звичаєвого права 
вплив інтелектуального, релігійного, економічного і соціа-
льного оточення. Отже, судова практика являється необхід-
ним чинником перетворення правового положення на пра-
вову норму, простих звичаїв у правові звичаї» (Там само. — 
С. 103). 
939 «Східні слов’яни, ще до створення Київської Русі, мали 
досить розвинену систему звичаїв, які регулювали поведін-
ку людей. З часом звичаї перетворюються в правові звичаї, 
тобто систему правових норм, яка складалася з санкціоно-
ваних державою звичаїв. До найстаріших норм звичаєвого 
права Галицько-Волинського князівства відносились норми, 
які регулювали порядок здійснення кровної помсти, прове-
дення деяких процесуальних дій, таких як присяга, ордалії, 
оцінка показань свідків. 
Як бачимо, у традиціях звичаєвого права форма (ритуал) і 
зміст збігаються. Існує навіть певною мірою фольклоризація 
звичаєвого судочинства: «Характерною особливістю україн-
ського звичаєвого права є його різноманітна, яскрава обря-
довість, надто багата в царині процесуального права, що 
вимагає найбільшої активної чинності. Майже не існує про-
цесуального акту чи інституту, які б не мали свого питомого 
обряду-символу. Здавна встановлені, ці обряди незмінно й 
точно в усіх деталях виконуються впродовж віків». 
Слід зазначити, що ця традиційна усталеність, консерва-
тизм форми судового процесу значною мірою збереглися і в 
сучасному судочинстві, починаючи від форми вбрання суд-
дів і закінчуючи різними ритуально-символічними діями. 
Згідно з нормами звичаєвого права, утвердженими також 
положеннями «Руської правди», ініціатива у проведенні 
слідства належала позивачеві, тобто покривдженому. Роль 
судових інстанцій в українському судовому процесі була 
мінімальною і в основному полягала у здійсненні функції 
контролю над виконаннями сторонами процесуальних пра-

(посилаючись на А. Яковліва) відзначає спе-
цифіку судових процесів українців940. 
                                                                                          
вил та обрядів, а також у вилученні коштів на користь кня-
зя й суду. 
Українське звичаєве право мало свої процесуальні акти та 
інститути: «гоніння сліду», «свод», «сочення», «заклик на 
торги», «лице», «присяга» тощо. Деякі з цих обрядових 
форм судочинства ввійшли пізніше до таких узагальнюючих 
кодексів права, як Литовський Статут (ХVI ст.). 
Внаслідок того, що судовий процес — це стисла форма сус-
пільних відносин, де переплітаються особисті й суспільні 
інтереси, матеріальні і соціальні права, звичаєва практика 
стала суттєвою підвалиною для винайдення стислих, конк-
ретних і водночас узагальнюючих лексичних формул, які 
зводили до прислів’я чи приказки стандартні ситуації, що 
виникали в суді. 
В «Руській правді» містяться такі формули як, наприклад, 
«холопу на правду не вилазити», що означає: невільник не 
може бути свідком. Як зазначає А.Яковлів: «Найбільш зміс-
товні й влучні формули, що проголошувалися на суді, за-
кріплялись у пам’яті й повторювались і після суду у прина-
гідних випадках, при цьому ще більше скорочувались, удо-
сконалювались, оздоблювались рифмованою поетичною 
формою і, нарешті, перетворювались у народні приказки й 
поговірки. Таких приказок існує тисячі: вони оздоблюють 
українську мову лаконічними, влучними виразами, а зміст їх 
зберігає для дослідників українського звичаєвого права 
невичерпне джерело для пізнання принципів правосвідомо-
сті українського народу» [Яковлів А. Українське право // 
Антонович Д. Українська культура. – Мюнхен, 1988. — С. 
250]. 
Вербальні символи, так само як і обряди (чини), мали семі-
отичне значення і були виявом у зовнішній формі за допо-
могою пам’яті (усної народної традиції) українського звича-
євого права. Завдяки своїй символічності, консерватизму і 
традиційності вони продовжували існувати в українському 
суспільстві аж до початку XIX ст., зберігаючи в такий спосіб 
тяглість національної культурної традиції у царині права і 
правосвідомості народу. 
Чинність звичаєвого права українського народу в добу Ки-
ївської Русі виявлялась і в такій судовій інстанції як «церко-
вний суд», якому підлягали насамперед так звані церковні 
люди — духовенство із членами своєї сім’ї, церковні слуги, 
фізично хворі та ін. Компетенції церковного суду підлягала 
також категорія цивільних справ, як, наприклад, справи 
шлюбу тощо. 
Як засіб для з’ясування «правди» нормами «Руської прав-
ди» було санкціоновано так званий «Божий суд», тобто 
випробування водою або вогнем. В основі цього лежать ще 
дохристиянські уявлення про «добро» і «зло» та перекази 
про «чисту» і «нечисту» воду. Так, зокрема, вважалося, 
якщо під час випробування водою звинувачуваний, кинутий 
у воду, тонув, то він невинний, а якщо випливав, то навпа-
ки, бо за старим повір’ям чиста вода нечистої душі не при-
ймає. Те саме можна було б сказати й щодо вогню. 
Ось такі світоглядні та релігійно-міфологічні настанови ві-
добразилися в нормах звичаєвого права і судової практики 
Київської Русі» (Там само. — С. 146–149). 
940 Однією з (п’ятою) «ознакою українського звичаєвого 
права було і те, що головна, ініціативна роль в українсько-
му процесі належала скривдженому — позивачеві. Ще за 
доби «Руської правди» в Литовсько-Руській державі та й за 
доби Гетьманщини скривджена особа сама розпочинала 
процес, проводила слідство й ставала перед судом із гото-
вим обвинуваченням, із позванним-винним, якого приводи-
ла на суд, з доказами, свідками і т. ін. Роль суду обмежува-
лася тільки проголошенням санкції та накладанням кари. 
Від волі позивача залежав процес: його початок, припи-
нення, кінець. Покарати злочинця чи пробачити провину, 
позбавити життя, майна чи помилувати його та задовольни-
тись певними відшкодуваннями — це залежало від волі 
позивача, коли суд визнавав його домагання слушними. 
По-шосте, особливістю українського звичаєвого права було 
те, що роль судових органів в українському процесі була 
зведена до мінімуму, до певного контролю над виконанням 
сторонами процесуальних правил та обрядів й до одержан-
ня гривні на користь князя й судових поплатків на користь 
суду. Судові органи лише допомагають сторонам і за це 
одержують винагороду «от всьх тяж, кому допоможуть» 
(«Руська правда»). «Литовська метрика», документ 1510 
року, зазначає, що судовий поплаток «дьцькому» належить 
тільки тоді, коли він «право зводил й свел» і «суд конец 
всему вчинил». Такому характеру давнього процесу відпо-
відали процесуальні акти й інститути, утворені звичаєвим 
правом: свод, сочення, гоніння слідом, заклик на торгу, 
рота-присяга і т.ін. 
Так, наприклад, згідно з обрядом своду скривджений при 
свідках звертався до посідача крадених речей і вимагав 
доказу їх набуття. За такий доказ уважалося визначення 
особи, від якої посідач здобував речі. Потім потерпілий, 
свідки й посідач ішли до попереднього посідача — «своду», 
«заводці» — й вимагали від нього такого ж доказу. Обряд 
«своду» подібний до «гоніння слідом» з тією різницею, що 
при «своді» йдуть не по «сліду», а по «сводах», «завод-
цях», до яких перейшли крадені речі. Ведення «своду» 
припинялося на «третьому своді». Третій посідач мусив 
крадену річ віддати потерпілому без заперечень і відшкоду-
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М. Л. Заінчковський (к. ф. н., 2003) під 
науковим керівництвом Б. Ф. Чміля в дослі-
дженні «Права людини як новоєвропейський 
філософський та політико-правовий фено-
мен»941 з метою «теоретичної реконструкції 
культурно-світоглядного генезису новоєвро-
пейської ідеї прав людини, її ролі як ідейно-
концептуальної основи модерного політико-
правового комплексу, а також з’ясування її 
соціально-політичного потенціалу у контексті 
глобальних трансформацій сучасності»942, до-
сліджує як об’єкт «феномен прав людини в 
історії західноєвропейської думки, який скла-
дає визначальну філософську та політико-
правову основу новоєвропейської (модерної) 
цивілізації», як предметом – «генезис та розви-
ток ідеї прав людини від її зародження за доби 
Ренесансу та Реформації (XV–XVI ст.) до зміс-
товного політико-правового оформлення в 
міжнародних актах XX ст.»943. 

Автор визначає «принципову відмін-
ність громадянського суспільства»944, акцентує 
на як на «визначальній рисі досліджень прав 
людини» їх аналіз «не стільки у загальнотео-
ретичній площині, скільки у контексті конкре-
тних юридично-правових проблем та ситуа-
цій»945, вирізняє громадянські права, які «міс-
тять гарантії правосуддя», називаючи їх «су-
довими правами»946. Дослідник відзначає зна-

                                                                                          
вання, але цим актом набував права шукати свого «шкод-
ника» по дальших «сводах». Обряди «гоніння сліду» й 
«своду» були включені до Литовського Статуту й незмінно 
виконувалися в копних і козацьких судах. 
По-сьоме, особливість українського звичаєвого права поля-
гала і в тому, що «найбільш змістовні, влучні та суттєві 
формули, що проголошувалися на суді, закріплялися в на-
родній пам’яті й повторювалися після суду в принагідних 
випадках» (Там само. — С. 161–162). 
941 Заінчковський М. Л. Права людини як новоєвропейський 
філософський та політико-правовий феномен: Дис... канд. 
філос. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх 
справ України. — К., 2003. — 186 арк. : рис. — Бібліогр.: 
арк. 163–186; Права людини як новоєвропейський філо-
софський та політико-правовий феномен: Автореф. дис... 
канд. філос. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрі-
шніх справ України МВС України. — К., 2003. — 20 с. — 
Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03zmlppf.zip 
942 Заінчковський М. Л. Права людини як новоєвропейський 
філософський та політико-правовий феномен: Дис... канд. 
філос. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх 
справ України. — К., 2003. — С. 7. 
943 Там само. — С. 8. 
944 Автор визначає «принципову відмінність громадянського 
суспільства від інших політико-правових систем на основі 
трьох властивих йому головних чинників, що його відрізня-
ють: по-перше, народ стає сувереном влади, по-друге, 
сутнісно змінюється джерело прав, яке відтепер закорінено 
не у соціальній системі, а у сутності (природі) людської 
особи, і відтак, по-третє, людський індивід стає наріжним 
каменем соціального устрою, який вибудовується у відпові-
дності до висхідних прав людини і на основі консолідованої 
волі всієї спільноти учасників суспільства» (Там само. — С. 
9, 152). 
945 Дослідник називає «визначальною рисою досліджень 
прав людини є їх аналіз не стільки у загальнотеоретичній 
площині, скільки у контексті конкретних юридично-
правових проблем та ситуацій. Серед останніх переважаюче 
значення мають проблеми забезпечення прав і свобод лю-
дини при відправленні правосуддя (З. Антонюк, Н. Городе-
цький, Р. Калюжний, Н. Карпачова, О. Кінаш, В. Грохольсь-
кий, В. Медведєв, І. Петрухін, П. Рабінович, Б. Сташків, С. 
Сухомлинов, П. Шумський та інші)» (Там само. — С. 5). 
946 З поміж чотирьох різновидів прав людини, автор виріз-
няє громадянські права, які «містять гарантії правосуддя», 
називаючи їх «судовими правами». Як відзначає дослідник, 
«Те, що громадянські права за своєю суттю є правами сус-
пільного договору (тією частиною невід’ємної людської сво-
боди, що не залежить від соціальної системи), підтверджу-
ється дотичною до них категорією політичних у вузькому 
сенсі (або судових) прав. Ці права є за своїм характером 
гарантією (правовим захистом) особи від свавілля держави 
(уособлення суспільного договору), і разом з тим є припи-
сом для державних органів, ствердженням принципу верхо-

чення й роль суду в середньовіччі, зазначаючи 
таку його рису, як «продовження волі правите-
ля як законодавця»947. 

Ю. М. Занік (к. ю. н., 2006) під науко-
вим керівництвом С. С. Сливки в дослідженні 
«Інтелектуальна культура юриста: філо-
софсько-правовий аспект»948 з метою «вияв-
лення основних аспектів інтелектуальної куль-
тури юриста як органічної складової духовної 
культури та спроба її філософсько-правового 
аналізу» досліджує як об’єкт «інтелектуальну 
культуру юриста як феномен духовної культу-
ри людини», як предмет – «інтелектуальну 
культуру юриста як специфічну духовну інтег-
ральну якість фахівця»949.  

Дослідник визначає та характеризує 
поняття «інтелектуальна культура юриста» як 
«певний рівень пізнання фахівцем світу, соціа-
льного та правового буття в конкретний істо-
ричний період», «за своєю сутністю» «потаєм-
ний компонент людської свідомості», що 
«охоплює систему настанов, які є образами і 
почуттями»950. На думку автора, зазначена 
культура юриста «повинна бути вищою від 
інтелектуальної культури населення, оскільки 
високе суспільне положення юриста вимагає 
від нього знання своєї справи, вміння орієнту-
ватися в складних правових ситуаціях951. Під-

                                                                                          
венства права. Ці права містять гарантії правосуддя, а сут-
ність самого правосуддя є ніщо інше, як суворе дотримання 
меж і встановлень суспільного договору у повсякденній 
практиці суспільного життя (стаття 8, наприклад, містить 
пряму апеляцію до суспільного договору у вигляді консти-
туції)» (Там само. — С. 142). 
947 «… Постать судді, відмінного від володаря і незалежного 
від нього, – це досить пізнє історичне явище….». Між тим, 
«всезагальним принципом законодавства у Середньовіччі є 
принцип феодального імунітету, яким визначається належ-
ність феодалу всієї повноти влади у його володіннях. … 
будь-яке законодавство є системою норм, що передбачають 
дію правоохоронної і правознавчої волі. … Зазвичай такою 
волею є воля правителя, володаря чи його представника – 
тобто воля носія влади. Вона тим більш значуща, що у се-
редньовічному суспільстві воля володаря є одночасно дже-
релом права. Йому належить не лише право судити, а й 
право встановлювати норми, у відповідності до яких людсь-
кі дії кваліфікуються як правочинні або злочинні. Відтак суд 
такого володаря одночасно є й своєрідним законотворенням 
– здійснюючи суд, він встановлює певні правові критерії 
кваліфікації дій і підтверджує певні правові норми або змі-
нює їх» (Там само. — С. 17–18). 
948 Занік Ю. М. Інтелектуальна культура юриста: філософ-
сько-правовий аспект: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / 
Львівський юридичний ін-т МВС України. — Л., 2006. — 178 
арк. — Бібліогр.: арк. 163–178; Інтелектуальна культура 
юриста: філософсько-правовий аспект: Автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т 
внутрішніх справ. — К., 2006. — 16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06zymfpa.zip 
949 Занік Ю. М. Інтелектуальна культура юриста: філософ-
сько-правовий аспект: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — 
К., 2006. — С. 4–5. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06zymfpa.zip 
950 Там само. — С. 12–13. 
951 Основними показниками рівня розвитку інтелектуальної 
культури юриста є його інтелігентність та правова ерудиція. 
Інтелігентність характеризує людину як особистість, здатну, 
перш за все, толерантно ставитись до інших людей, розумі-
ти, співчувати, обґрунтовувати власну позицію. Правова 
ерудиція, на нашу думку, виступає однією із складових 
(поряд з інтелігентністю, зокрема) на шляху до встановлен-
ня істини, здобуття максимально корисного у правовій сфе-
рі. Під правовою ерудицією слід розуміти широку гаму 
знань правової науки, вміння корисно діяти у правовому 
полі, можливість прийняття юристом обґрунтованих право-
вих рішень». На думку автора, «основне практичне засто-
сування інтелектуальна культура юриста знаходить у при-
йнятті правових рішень, у процесах правотворчості та зако-
нотворчості, у процедурах правового моделювання та конс-
труювання» (Там само. — С. 13). 
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ґрунтям для формування інтелектуальної куль-
тури має стати «правова дійсність»952. 

С. Е. Зархіна (к. ю. н., 2005) під науко-
вим керівництвом В. Д. Титова в дослідженні 
«Мова права як предмет філософсько-
логічного аналізу (історичний аспект)»953 

має «на меті реконструкцію історичного роз-
витку ідей, що належать до філософського 
осмислення мови права і до юридичної семіо-
тики», при цьому «об’єктом дослідження є фу-
нкціонування системи права в її мовній фор-
мі», предметом – «історичний розвиток філо-
софсько-логічних і семіотичних поглядів на 
мову права в періоді від кінця XVIII століття 
до наших днів»954.  

Мова права955 визначається як «профе-
сійна мова з самостійними видами», стверджу-
ється, що проблематика мови права почала 
«формуватися задовго до «лінгвістичного по-
вороту» 1970 років956. Показується зв'язок ви-
рішення питання про «природу» права з мовою 
права на прикладі діяльності судді957, обмеже-
                                                           
952 «Підґрунтям для формування інтелектуальної культури 
має стати правова дійсність, яка реально відображатиме 
політичну, правову, економічну та соціальну ситуацію в 
державі. Інтелектуальна культура в свою чергу повинна 
стати надійним джерелом підтримання, розвитку та вдоско-
налення правової дійсності на засадах справедливості, гу-
манності, духовності та врахування основних моральних 
цінностей. Інтелектуальна культура вітчизняного юриста 
повинна опиратися на історичні особливості буття українсь-
кого народу і в поєднанні з кращими світовими зразками 
правової думки творити правову дійсність. На думку дисер-
танта, важливість дослідження особливостей функціонуван-
ня інтелекту та формування в фахівця, зокрема юриста, 
певної культури його застосування виступає важливою 
передумовою для утвердження в Україні правової, демокра-
тичної держави та становлення основних засад громадянсь-
кого суспільства. У зв’язку із цим основні принципи право-
творчості в державі повинні відповідати основним тенденці-
ям природного права» (Там само. — С. 14). 
953 Зархина С. Э. Язык права как предмет философско-
логического анализа (исторический аспект): Дис... канд. 
юрид. наук : 12.00.12 / Национальная юридическая акаде-
мия Украины им. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 205 л. — 
Библиогр.: л. 187–205; Мова права як предмет філософсь-
ко-логічного аналізу (історичний аспект): Автореф. дис... 
канд. юрид. наук : 12.00.12 / Національна юридична ака-
демія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 20 с. — 
Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05zseaia.zip 
954 Зархина С. Э. Язык права как предмет философско-
логического анализа (исторический аспект): Дис... канд. 
юрид. наук : 12.00.12 / Национальная юридическая акаде-
мия Украины им. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — С. 5. 
955 Як відзначає дослідниця, «мова права — одна з профе-
сійних мов, що виникли на основі літературної національної 
мови (поряд з мовами медицини, техніки, мистецтва тощо). 
Вона містить у собі низку відносно самостійних видів: мову 
законодавства і підзаконних правових актів, мову правоза-
стосовної практики, мову юридичної науки і юридичної 
освіти, мову юридичної журналістики та ін. Крім того, пред-
метна специфіка галузей права визначає додаткові особли-
вості кожної з цих підмов, які у свою чергу також підрозді-
ляються на декілька видів – мови цивільного, кримінально-
го, міжнародного права тощо, мови відповідних видів судо-
чинства і т.ін.» (Там само. — С. 1). 
956 Як відзначає авторка, «усупереч заявам деяких відомих 
фахівців проблематика мови права почала формуватися 
задовго до «лінгвістичного повороту» 1970 років», «почи-
наючи з класичної німецької філософії права до наших 
днів» (Там само. — С. 14). 
957 У підрозділі «Логіко-лінгвістичний компонент аналітичної 
юриспруденції Х.Л.А. Харта» автор показує зв'язок вирі-
шення питання про «природу» права з мовою права на 
прикладі діяльності судді. Так, «показано вплив логіко-
лінгвістичних ідей про «правила мовних ігор» пізнього Віт-
генштейна, його британських послідовників Дж. Л. Остіна і 
П.Ф.Строусона на аналітичну юриспруденцію Х.Л.А. Харта. 
З погляду Харта аналітичний підхід до значень уживаних в 
юриспруденції термінів покликаний подолати «заплутаність 
теорії права» і допомогти відповісти на фундаментальне 
запитання «що таке право?». Те, що це питання все ще 
залишається невирішеним для самих юристів, є наслідком 
складності самого питання, яке при його логіко-
семантичному аналізі розпадається на три проблеми, що 
зумовлюють можливе визначення права: «Чим відрізняється 
право від наказів, підкріплених погрозами, і що їх поєднує? 

ність поширення позитивізму на сферу права 
на прикладі судової діяльності958, як «динаміч-
на практика поширення аргументації та інтер-
претації в суді приходить на заміну проявам 
критики юридичного раціоналізму»959. 

Ю. В. Івченко (к. ю. н., 2009) під нау-
ковим керівництвом В. М. Вовк у дослідженні 
«Філософсько-правовий аналіз гендерної по-
літики в Україні»960 з метою «здійснення фі-
лософсько-правового аналізу закономірностей 
і тенденцій розвитку гендерної політики в 
Україні», обирає як об’єкт дослідження «сферу 
суспільних відносин, в якій відбувається реалі-
зація принципу гендерної рівності», а як пред-
мет – «філософсько-правовий аналіз гендерної 
політики в Україні»961.  

                                                                                          
У чому розходження і що спільного між юридичним і мора-
льним зобов’язаннями? Що таке правила і якою мірою пра-
во є результатом застосування правил?».  
Ключем до вирішення цих проблем є виявлення їхнього 
сенсу через проведення логіко-семантичного аналізу по-
нять наказу, добровільної чи недобровільної поведінки, 
санкції, морального зобов’язання, справедливості, розумін-
ня юридичного правила. Внаслідок відкритості мовної текс-
тури права суддя може вибирати між альтернативними зна-
ченнями, які можна надати словам того чи іншого закону, 
особливо словам конституцій. Отже, усі три проблеми, що 
виникають при відповіді на питання про «природу» права, у 
кінцевому результаті впираються в проблему з’ясування 
точного значення слів, застосовуваних у формулюваннях 
відповідей на це запитання» (Там само. — С. 12–13). 
958 У підрозділі «Погляди Л. Фуллера на мову права» автор 
показує обмеженість поширення позитивізму на сферу пра-
ва на прикладі судової діяльності. Так вказується, що «опо-
нент юридичних позитивістів і представник оновленої тра-
диції природного права Л. Фуллер переводить питання про 
сутність права у функціональну площину, вказуючи на 
принципову відмінність ролі мови в англо-американській і 
континентально-європейській системах права. Внаслідок 
більшої свободи у формулюваннях і прийнятті рішень порів-
няно з їхніми континентальними колегами, зобов’язаними 
використовувати тільки лексикон і мовні конструкції писа-
ного закону, юристи англо-американської традиції мають і 
більшу свободу мовного оформлення своїх рішень і вироків. 
Разом з тим не континентальна, а англо-американська сис-
тема права висуває більш жорсткі вимоги до словесного 
оформлення судових рішень і текстів законів, оскільки лінг-
вістично недопрацьовані закони з розпливчастими форму-
люваннями можуть бути оголошені неконституційними. 
Практика тлумачення прецедентів, широко поширена в 
судах загального права, показує неадекватність поширення 
принципів позитивізму на сферу права. Раціональність пра-
ва має природні межі, і вони значною мірою обумовлені 
недосконалістю реальної мови, яка ніколи не досягне чітко-
сті й однозначності ідеальної мови логічних позитивістів» 
(Там само. — С. 12). 
959 У підрозділі «Сучасні підходи до взаємодії філософії мови 
і філософії права» автор показує як «динамічна практика 
поширення аргументації та інтерпретації в суді» приходить 
на заміну проявам критики юридичного раціоналізму. Так, 
аналізуються «теоретичні позиції Х. Перельмана, Ю. Хабер-
маса, Дж.Л. Остіна і Дж. Серля. Відзначено, що для сучас-
них підходів до взаємодії філософії мови і філософії права 
характерною є критика традиційного юридичного раціоналі-
зму в його обох конкуруючих версіях — і як юридичного 
позитивізму, і як юснатуралізму. Пропозиції виходу за рам-
ки цих версій було сформульовано в теорії комунікативної 
дії Ю. Хабермаса та концепції «нової риторики» Х. Перель-
мана. Останній показав, що ідеали універсальних прав лю-
дини і юридичної легітимації влади вимагають вільного об-
говорення моральних і політичних альтернатив автономни-
ми індивідами. Формалістична концепція, у свій час виправ-
дана Монтеск’є та Бентамом необхідністю боротьби проти 
абсолютистського режиму з його змішуванням влади і зале-
жністю суддів від монархічної виконавчої влади, в сучасно-
му демократичному суспільстві видається архаїчною і пови-
нна бути змінена динамічною практикою поширення аргу-
ментації та інтерпретації в суді» (Там само. — С. 13). 
960 Івченко Ю. В. Філософсько-правовий аналіз гендерної 
політики в Україні: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київ-
ський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2009; 
Філософсько-правовий аналіз гендерної політики в Україні: 
автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 [Електронний 
ресурс] / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — 
К., 2009. — 19 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09iyvgpu.zip 
961 Івченко Ю. В. Філософсько-правовий аналіз гендерної 
політики в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 [Електронний ресурс] / Київський національний 
ун-т внутрішніх справ. — К., 2009. — С. 2–3. — Режим до-
ступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09iyvgpu.zip 
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Стверджується про відсутність універ-
сальної формули-дефініції поняття «гендер»962, 
що «традиційна наука сприймала жінок лише 
як об’єкт суспільних відносин»963. На думку 
авторки, «на сучасному етапі формування та 
впровадження гендерної політики в Україні 
положення щодо рівності чоловіків та жінок 
повинні бути закріплені не лише на загально-
державному рівні, а й конкретизуватися в різ-
них сферах суспільного життя, в тому числі й 
у правоохоронній»964. 

Р. О. Кабальський (к. ю. н., 2008) під 
науковим керівництвом О. Г. Данильяна в до-
слідженні «Нормативність права як пред-
мет філософського аналізу»965 вбачає мету 
свого дослідження в «визначенні способів об-
ґрунтування правової нормативності та вияв-
ленні на цій основі оптимальної моделі їх за-
стосування задля визначення природи норма-
тивності права, а також встановлення на цій 
підставі місця права в системі соціальної нор-
мативності»966. З цією метою об’єктом дослі-
дження обирається «нормативність права як 
соціокультурний феномен», предмет – «сутні-
сні та структурні риси нормативності права і 
особливості її прояву в умовах перехідного 
(трансформаційного) суспільства»967. 

Автор стверджує, що «нормативність 
моралі та релігії існує переважно в індивідуа-
льній сфері та направлена на скеровування 
внутрішньої поведінки суб’єкта»968, подає ви-

                                                           
962 Водночас вказується що «гендер є однією з важливих 
категорій стратифікації, він істотно визначає життєві мож-
ливості індивіда, формування й реалізацію його соціального 
потенціалу, його статус в суспільстві. Як філософська кате-
горія «гендер» – це складний соціокультурний конструкт, 
який відображає відмінності в ролях, поведінці, ментальних 
та емоційних характеристиках чоловіка та жінки і є систе-
мою міжособистісної взаємодії, що створює, підтримує та 
відтворює уявлення про чоловіче і жіноче як категорії соці-
ального порядку. З точки зору права «гендер» це – впоряд-
кована модель соціокультурних відносин, яка передбачає 
рівність соціальних та юридичних можливостей, що не за-
лежать від статі особи. Саме дослідження такого явища як 
гендер дозволяє подолати абстрактне розуміння людини – 
як позастатевої істоти – у головних виявах її суспільного 
життя та сформувати толерантне ставлення до світу як чо-
ловічого, так і жіночого» (Там само. — С. 12–13). 
963 Авторка стверджує, що «традиційна наука сприймала 
жінок лише як об’єкт суспільних відносин, виключаючи їх 
від участі у суспільних процесах, вважаючи це несумісним з 
природою жінки та визначаючи їх символом виключно до-
машніх, сімейних відносин»963. На сьогодні ж «незважаючи 
на те, що на рівні законодавчо-правової бази декларується 
рівність можливостей для усіх соціальних і демографічних 
груп, гендерні диспропорції в центральних та місцевих ор-
ганах влади сучасної України є яскравим прикладом пору-
шення гендерної рівності» (Там само. — С. 13). 
964 Там само. — С. 10–11. 
965 Кабальський Р. О. Нормативність права як предмет філо-
софського аналізу: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / На-
ціональна юридична академія України ім. Ярослава Мудро-
го. — Х., 2007. — 197 арк. — Бібліогр.: арк. 181–197; Нор-
мативність права як предмет філософського аналізу: авто-
реф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна юри-
дична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. 
— 19 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kropfa.zip 
966 Кабальський Р. О. Нормативність права як предмет філо-
софського аналізу: автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Національна юридична академія України ім. Яро-
слава Мудрого. — Х., 2008. — С. 4. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kropfa.zip 
967 Там само.  
968 Як відзначає автор, «нормативність моралі та релігії іс-
нує переважно в індивідуальній сфері та направлена на 
скеровування внутрішньої поведінки суб’єкта. Норматив-
ність права ж направлена на скеровування взаємодій соціа-
льних суб’єктів у найбільш потенційно конфліктних ситуаці-
ях, і тому, вказуючи належну поведінку, вимагає її зовніш-
нього виразу. У зв’язку з цим правова норма, на відміну від 
інших соціальних норм, завжди двостороння: її усвідомлен-
ня або переживання завжди супроводжується приписуван-

значення нормативності та правової норматив-
ності, розмежовуючи категорії «норма» та 
«нормативність»969. Головними шляхами за-
безпечення нормативності права та реалізації 
правових цінностей автор називає «державний 
примус (через систему покарання і примушен-
ня до бажаної поведінки) та процес легітимації 
права (через добровільне виконання правових 
імперативів в силу впевненості соціальних 
суб’єктів у їх правильності, цінності та необ-
хідності). Вказані способи не являють собою 
певну бінарну опозицію, а можуть взаємообу-
мовлювати та доповнювати один одного. Саме 
соціальна виправданість правових вимог ви-
значає виникнення соціально-психологічного 
механізму їх захисту. Нормативність права, 
виражаючи належність, передбачає не примус, 
а скоріше примусовість велінь права. Держав-
ний примус є не конститутивною, а субсидіар-
ною ознакою права (обумовленою недоскона-
лістю людської природи), оскільки поява та 
існування права обумовлює появу держави як 
форми захисту права»970. 

Н. Б. Капустіна (к. ю. н., 2005) під нау-
ковим керівництвом Т. В. Розової в дослі-
дженні «Класичний і некласичний підходи у 
філософсько-правовому дослідженні фено-
мену влади»971 ставить за мету «визначення 
основних тенденцій процесу проникнення кла-
сичної, а потім некласичної філософсько-
правової думки у природу владних відносин та 
їх відображення у розвитку категорії влади, 
узагальнення конкретно-історичного досвіду, 
накопиченого у цьому секторі суспільного 
життя, та його використання для удосконален-
ня політично-правової системи України»972. 
Об’єктом дослідження обирається «феномен 
влади у філософсько-правовому аспекті», 
предметом – «тенденції трансформації класич-
ного бачення влади під впливом конкретно-
історичних чинників у некласичне, реалізоване 
на сучасному етапі розвитку суспільства у бі-
льшості розвинених держав»973. 

                                                                                          
ням тих чи інших правомочностей одним, а обов’язків іншим 
суб’єктам права, та опосередковується певним незалежним 
інститутом, зокрема судом» (Там само. — С. 15). 
969 «Нормативність є самостійним соціокультурним феноме-
ном, у зв’язку з чим не можна розглядати нормативність як 
явище похідне від соціальної норми» (Там само. — С. 13–
14). «Правова нормативність може бути визначена та пояс-
нена у трьох вимірах: по-перше, як функція правової сис-
теми, яка полягає в упорядкуванні (врегулюванні) її струк-
турних елементів, зокрема суспільних відносин; по-друге, 
як визначаюча риса права, яка, ґрунтуючись на рефлекси-
вній здатності людини, є способом об’єктивації (формою) 
правового належного (правових цінностей) та зорієнтована 
на виникнення відношення належності певних моделей 
поведінки у соціальних суб’єктів; по-третє, як рефлексивне 
поєднання загальнообов’язковості та загальнозначущості 
права для необмеженого кола суб’єктів, які задаються еле-
ментом належності, закладеним у нормі (чи в іншому носіє-
ві) через інтегровану нею цінність» (Там само. — С. 15). 
970 Там само. — С. 15. 
971 Капустіна Н. Б. Класичний і некласичний підходи у філо-
софсько-правовому дослідженні феномену влади: дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 / Одеська національна юридич-
на академія. — О., 2005. — 205 арк. — Бібліогр.: арк. 191–
205; Класичний і некласичний підходи у філософсько-
правовому дослідженні феномену влади: Автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т 
внутрішніх справ. — К., 2005. — 16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05knbdfv.zip 
972 Капустіна Н. Б. Класичний і некласичний підходи у філо-
софсько-правовому дослідженні феномену влади: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний 
ун-т внутрішніх справ. — К., 2005. — С. 6. — Режим досту-
пу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05knbdfv.zip 
973 Там само. — С. 7. 
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У дослідженні, з-поміж іншого, відзна-
чається, що заміна принципу «волі до віри» 
принципом «волі до влади» – основний чинник 
переходу до класичного світогляду від докла-
сичного974. Пропонується таке «більш широке і 
глибоке розуміння самої природи влади»: «Її 
слід розглядати як здатність, передусім здат-
ність до утвердження в цьому світі; для суспі-
льства загалом це здатність до самоорганізації, 
котра реалізується через відносини владарю-
вання і підкорення; соціум також може висту-
пати і суб’єктом, і об’єктом влади; для окремої 
людини як суб’єкта влади це здатність і мож-
ливість визначати діяльність об’єкта. Влада 
має соціальну цінність, що визначається мі-
рою, якою вона сприяє олюдненню людини, 
якою вона дає об’єкту можливість і водночас 
змушує його керуватись загальнолюдськими 
цінностями»975. 

В. О. Копоть (к. ю. н., 2008) під науко-
вим керівництвом С. В. Бобровник у дослі-
дженні «Концептуальні основи правового ре-
алізму»976 з метою «аналізу змісту, визначення 
особливостей і методологічної основи концеп-
ції правового реалізму як сукупності осново-
положних правових світоглядно-практичних 
положень про право, закон, правові норми, су-
дочинство, правову освіту», досліджує як 
об’єкт «правовий реалізм як філософсько-
правову течія», як предмет – «концептуальні 
основи правового реалізму»977.  

Автором встановлено, що, з-поміж ін-
шого, «зміст концепції правового реалізму» 
складає вивчення проблем правосуддя978. До-
сліджується проблема української «правової 
системи і з’ясовується, чи придатні ідеї право-
вих реалістів до української правової систе-
ми». Як «авторську основу дослідження пра-
вової дійсності» пропонується розглядати «со-
ціологічне опитування юристів-практиків»979, 

                                                           
974 На думку авторки, «основним чинником переходу до 
класичного світогляду від докласичного була заміна прин-
ципу «волі до віри» принципом «волі до влади»; остання 
проявляється значною мірою у прагненні до істини, тобто 
іманентними рисами класичного філософсько-правового 
підходу до влади є раціоналізм, гносеологізм, логоцент-
ризм, методологізм; некласична філософія права розглядає 
владу у більш загальному плані, який значною мірою має 
прагматичний характер» (Там само. — С. 16–17). Як відзна-
чає дослідниця., «постструктуралісти, автори найрадикаль-
нішої некласичної концепції влади, роблять наголос не на 
зовнішній дії влади, а на внутрішньому полі сил у сфері 
несвідомого, котрі змагаються за панування над тілом і 
розумом суб’єкта і проявляються як у приватному житті 
людини, так і в масштабах соціуму. Пізнання також прони-
зане прагненням до влади, до духовного, практичного і 
духовно-практичного оволодіння світом; через дискурс 
влада формує суб’єкта, але суб’єкт захищає своє право 
виявляти власну волю до влади, тобто свої права і свобо-
ди». 
975 Там само. — С. 9, 17. 
976 Копоть В. О. Концептуальні основи правового реалізму: 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / НАН України; Інститут 
держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2007. — 184 
арк. — Бібліогр.: арк. 169–184; Концептуальні основи пра-
вового реалізму: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 
/ Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 
2008. — 15 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kvoopr.zip 
977 Копоть В. О. Концептуальні основи правового реалізму: 
автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський 
національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2008. — С. 4. — 
Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kvoopr.zip 
978 Там само. — С. 5, 8. 
979 Зокрема, автор пропонує опитування «суддів, які пра-
цюють в системі правосуддя і здатні оцінити правову дійс-
ність та ідеї правових реалістів». Наводяться «відповіді на 
питання, які були вміщені у спеціально розроблених анке-

пропонується низка положень щодо «змістов-
ного розвитку правового реалізму» (зокрема й 
в зв’язку з питанням суддівського розсуду, су-
дового прецеденту, процесу «трансформуван-
ня та видозміни позитивного права відповідно 
до потреб сьогодення») 980. 
                                                                                          
тах, заснованих на методології правових реалістів. Заува-
жується, що за сучасних умов твердження, нібито законо-
давець творить право, а судді його лише проголошують, 
втрачає своє суспільне значення. Західними правознавця-
ми-практиками й правовими реалістами у тому числі дове-
дено: парламент і суд створюють право. Інша річ, що це 
право має різний ступінь впливу та значення», – відзначає 
дослідник (Там само. — С. 11). 
980 З-поміж висновків дослідження, автор зазначає: «Пред-
ставники правового реалізму визначали право як особливе 
суспільне явище, що створюється судом, знаходиться у 
постійному розвитку, на відміну від «застиглих» норм. У 
правовому реалізмі право презентується як результат дія-
льності судді чи чиновника, на рішення яких впливають 
психологічні чинники.  
Поява реалістів цілком закономірна, враховуючи панування 
у США (початок ХХ ст.) філософії прагматизму та особливо-
сті системи загального права, під впливом якої знаходилися 
і Скандинавські країни. На нашу думку, концепція правово-
го реалізму досі залишається актуальною та потребує ком-
плексного підходу до її вивчення з урахуванням економіч-
них, політичних, історико-географічних, ідеологічних, соці-
окультурних, правових умов розвитку суспільства і правової 
системи, в межах яких реалізуються ідеї правового реаліз-
му. 
Концепцію правового реалізму, на нашу думку, можна на-
звати компромісом між позитивним і природним правом, 
оскільки рішення суду (як дія права) базується на законі, 
але при цьому суд використовує суддівський розсуд, дода-
ючи щось своє, необхідне для встановлення справедливості 
в конкретні справі. До того ж, якщо закон впливає на всіх 
(суспільство) в цілому, то рішення суду – на кожного зок-
рема. 
Правовий реалізм – це концепція праворозуміння, в основу 
якої покладена судова практика, при цьому рішення суду 
визнається правом, а норми – лише його формальним ви-
раженням. Прихильники правового реалізму встановили, 
що право є сукупністю індивідуальних приписів, визначили, 
що судді є творцями права, підкреслюючи великий вплив 
соціальних та психологічних чинників на рішення суду, 
наголосили на тому, що воно вивчається в контексті цілесп-
рямованої людської діяльності. Правовий реалізм суттєво 
відрізняється від соціологічного та психологічного підходу 
до розуміння права, увібравши в себе елементи психологіч-
ної, соціологічної, природної, аналітичної шкіл. 
Панування реалістичної юриспруденції, яке тривало від 
початку ХХ ст. до 50-х років ХХ ст., залишило помітний 
відбиток на правовій думці. Ідеї правових реалістів, а саме 
їх практичний досвід, було взято за основу виникнення 
таких напрямів філософії права, як правовий економізм, 
правовий фемінізм та правовий критицизм. 
Американський правовий реалізм як один із видів правово-
го реалізму є одним із джерел ідейного наповнення цієї 
концепції, заснований на науковому підході до вивчення 
закону, скептичному ставленні до встановлених фактів, при 
внесенні нових методів в юридичну освіту. Тут право розу-
мілося як технічний засіб для передбачення можливих рі-
шень судів з конкретних справ, важлива роль відводилась 
соціологічним та психологічним аспектам прийняття рішень. 
Представники американського реалізму намагалися удоско-
налити методи, за допомогою яких можливо було б з біль-
шою точністю передбачити майбутні рішення, глибше зро-
зуміти функціонування правової системи, щоб зробити її 
ефективнішим засобом суспільного контролю та досягнення 
тих цілей, які суспільство ставить перед нею, зосередили 
свої зусилля на тому, щоб домогтися кращого розуміння 
населенням того, як функціонує весь процесуальний меха-
нізм. Головним внеском американського правового реалізму 
у розвиток філософії права є те, що він викликав появу 
нових поглядів на розуміння права, які заперечують ідеї 
права як засобу застосування загальних норм до конкрет-
них ситуацій. 
Скандинавський правовий реалізм як напрям концепції 
правового реалізму, поряд з ідеями американського напря-
му, кинув виклик традиційній юридичній доктрині, зробив-
ши акцент на соціологічній та психологічній основі права. 
Погляди представників скандинавської реалістичної школи 
є більш філософськими, ніж погляди американських реаліс-
тів, оскільки підводять до дослідження самих основ права. 
Прихильники скандинавського реалізму критикували всі 
правові вчення, що призводять до дуалізму між емпірични-
ми фактами та юридичними нормами. Вони вважали, що 
психологічне тлумачення сутності права, його 
обов’язковості, примусу в праві знімає зазначений дуалізм. 
Скандинавські реалісти стверджували, що традиційна 
юриспруденція містила метафізичні поняття, тобто ті, зміст 
яких не піддається безпосередній верифікації у сфері чуттє-
вого (фізичного) досвіду. Вони вбачали своїм завданням, з 
однієї сторони, усунення метафізичних понять традиційної 
юриспруденції шляхом історичного та логічного аналізу, а з 
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В. М. Кравець (к. ю. н., 2003) під нау-
ковим керівництвом Б. Ф. Чміля у дослідженні 
«Типи праворозуміння як методології основ-
них філософсько-правових дискурсів»981 має 
на меті «комплексне загальнотеоретичне до-
слідження поняття права, його сутності, змісту 
і форм існування в контексті співвідношення 
основних типів праворозуміння»982. Об’єктом 
дослідження дослідник обирає «праворозумін-
ня як науковий, інтелектуально-творчий про-
цес та його об’єктивацію в різних філософсь-
ко-правових дискурсах, спрямовану на цілісне 
пізнання права», предметом – «основні типи 
праворозуміння, їх теоретико-методологічне та 
теоретико-прикладне значення на сучасному 
етапі розвитку правової науки»983.  

Автором визначаються поняття 
«зміст»984, «суб’єкт» праворозуміння»985, вка-
зується на «можливість і доцільність побудови 
сучасної доктрини праворозуміння на основі 
поєднання переваг і достоїнств традиційних 
типів праворозуміння як взаємодоповнюваних 
методологій філософсько-правових дискурсів 
у визначенні поняття права, його сутності, змі-
сту і форм існування». Водночас «пріоритет-
ним напрямом соціогуманітарного знання кін-

                                                                                          
другої – розвиток юридичних понять, які б мали емпіричний 
характер. За допомогою соціологічних та психологічних 
факторів, скандинавські реалісти намагалися показати дій-
сну природу правових явищ. 
У питанні щодо суддівського розсуду правові реалісти змі-
нили передумову міркувань, які полягали у використані 
реальних показників, котрі дали змогу виявити, що і суд 
створює право; визначили суддівський розсуд як можли-
вість судді вийти за рамки закону у разі необхідності задля 
встановлення істини чи відновлення справедливості, але в 
межах суспільного досвіду; розробили внутрішні та зовнішні 
критерії, за якими розсуд повинен функціонувати як визна-
чення тенденції розвитку законодавства, обов’язковість, 
об’єктивність (в міру можливості), розумність, неупередже-
ність, врахування досвіду, часів та моралі суспільства; вка-
зали на недоліки, які необхідно ліквідувати, а саме: заста-
рілу ідеологію та правосвідомість, безвідповідальність за 
прийняття рішення, двозначність розуміння одного й того ж 
терміна, відсутність інформації стосовно процесу правосуд-
дя як для суддів так і для суспільства, недосліджуваність 
суддями процесу винесення власних рішень; вплинули на 
правову думку фахівців, вчених юристів та суддів не лише 
своїх країн, а й на представників інших держав. 
Метою концепції правового реалізму є спроба удосконалити 
на теоретичному рівні судочинство та регуляцію суспільних 
відносин, спростити праворозуміння, посилити вплив і зна-
чущість права та закону, зробити їх ефективнішими, пока-
зати актуальність розв’язання конкретних питань, підвищи-
ти рівень правової культури та свідомості населення за 
рахунок експериментальної освіти (Там само. — С. 12–14). 
981 Кравець В. М. Типи праворозуміння як методології осно-
вних філософсько-правових дискурсів: Дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ 
України. — К., 2003. — 179 арк. — Бібліогр.: арк. 159–174; 
Типи праворозуміння як методології основних філософсько-
правових дискурсів: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України 
МВС України. — К., 2003. — 16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03kvmfpd.zip 
982 Кравець В. М. Типи праворозуміння як методології осно-
вних філософсько-правових дискурсів: Дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ 
України. — К., 2003. — С. 5. 
983 Там само. — С. 6. 
984 Змістом праворозуміння дослідник визначає «загальні 
теоретичні уявлення, знання, здобуті в ході пізнавальної 
діяльності суб’єкта, про право як належне, місце та його 
роль у суспільстві, конкретні і загальні правові дозволи, 
заборони, оцінка та ставлення до них як справедливих або 
несправедливих, а також різні підходи, аспекти, погляди 
щодо поняття права, його сутності, змісту та форм існуван-
ня» (Там само. — С. 154). 
985 Суб’єктом праворозуміння, на думку автора, «може бути 
як конкретна людина (зокрема юрист-практик, вчений) чи 
наукове співтовариство, так і суспільство загалом. Об’єктом 
праворозуміння є не тільки галузі, інститути права, окремі 
правові норми чи правовідносини, а уся правова реальність 
– правові ідеї, правові ідеали, екзистенційні правові пере-
живання тощо» (Там само. — С. 154). 

ця ХХ – початку ХХІ ст.», на думку дослідни-
ка, «є правова антропологія як сучасний зразок 
природно-правового способу мислення»986. 

Аналізуючи «права людини в системі 
сучасного праворозуміння», автор відзначає, 
що «право брати участь у відправленні право-
суддя покликане забезпечити демократичний 
порядок формування судових органів. Воно 
надає кожному громадянину можливість без 
усякої дискримінації обійняти посаду судді, 
бути присяжним чи народним засідателем»987. 
Автор відзначає «особливу роль» суду в пра-
вовій державі988. 

Розглядається ідея суддівського права в 
зв’язку з праворозумінням989, відзначається 
значення судової практики в державах різних 
правових систем990, різних напрямків праворо-
зуміння (зокрема, юридичного позитивізму)991, 
філософсько-антропологічних підстав інтер-
претацій ідеї права992, судової правотворчос-
ті993, юридичної герменевтики994. 
                                                           
986 Там само. — С. 158. 
987 Там само. — С. 135. 
988 Він зазначає «у правовій державі особлива роль нале-
жить, по-перше, суду; по-друге, прокуратурі як органу, що 
здійснює нагляд за виконанням законів; і, по-третє, адмініс-
тративним органам. Незамінна роль і гуманістична цінність 
цих інститутів очевидні. Ще Ш. Монтеск’є вважав, що для 
людства немає нічого важливішого, ніж правосуддя. Очеви-
дно також, що тільки сильна, незалежна й авторитетна 
судова влада, включаючи і міждержавні судові органи із 
захисту прав і свобод людини, здатна гарантувати кожному 
громадянину реальне користування правами і свободами» 

(Там само. — С. 145–146). 
989 Як відзначає автор, «одним із проявів соціологічного 
підходу до права є ідеї про «суддівське право». Прихильни-
ки «суддівського права» проголошують суддю більш доско-
налим «виразником» права, ніж законодавець, вимагають 
значного розширення його компетенції». Як відзначає автор 
«поняття «суддівське право» найширше застосовувалось у 
країнах «загального права», де, як відомо, судовій право-
творчості (прецедентному праву) завжди надавалось особ-
ливого значення (Там само. — С. 24). 
990 У країнах континентальної Європи судова практика не є 
настільки важливою, але може бути віднесена до наявних 
допоміжних джерел права. Радянська ж правова доктрина 
завжди критично ставилася до нормотворчої діяльності 
суду, відстоюючи ідею, що «суддя підкоряється закону». 
Останні зміни, що відбуваються в нашій країні, не могли не 
відбитися на діяльності суду. Зазвичай не можна говорити 
про значну роль судової практики як джерела права у пра-
вовій системі України, але не можна заперечувати і той 
факт, що вона має місце – діяльність Конституційного Суду 
України, роз’яснення Пленуму Верховного Суду України і 
Пленуму Вищого Арбітражного Суду України служать тому 
доказом» (Там само. — С. 24–25). 
991 «Юридичний позитивізм, що бере за основу теоретико-
наукове розуміння загального характеру, випливає з нау-
кового ідеалу логічного позитивізму або логічного емпіриз-
му. Тому може бути названий також логічним правовим 
позитивізмом або правовим емпіризмом. Відповідно до цієї 
теорії науковий характер мають тільки емпіричні або аналі-
тичні правові висловлювання, тоді як нормативні, а саме 
судові вироки – є ненауковими» (Там само. — С. 71). 
992 Розглядаючи «філософсько-антропологічні підстави ін-
терпретацій ідеї права», автор, з-поміж іншого, зазначає, 
що «подібне «оживлення» правових норм передбачається 
не тільки в «екзистенційному» рішенні звичайного громадя-
нина, але і в діяльності законодавця, в судово-
адміністративних рішеннях, правовідносинах. У західноні-
мецькій літературі 50-х років ХХ ст. в межах ситуаційно-
особистісного трактування природного права робився ви-
сновок про надання суддям найширших повноважень у 
тлумаченні і застосуванні чинного права, про верховенство 
судового рішення над законодавчою нормою тощо. 
Даний висновок базується на тому, що багатство змісту 
щоденних життєвих ситуацій, які породжують «істинне» 
право, неможливо описати абстрактними нормами позитив-
ного права. А тому судді необхідно творити це право на 
основі особистого переживання конкретного правового 
конфлікту, керуючись імперативами розуму, своїми власни-
ми уявленнями про справедливість, а також ірраціональним 
«правовим почуттям». Відповідальність за правильність 
прийнятого рішення повністю покладається на суддю.  
Теза про пріоритетність ролі судді у процесі правотворчості 
обґрунтовується не тільки засобами природно-правового 
мислення. Так, наприклад, видатний представник амери-
канського правового реалізму Дж. Френк, беручи за основу 



Бігун В. С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення  

 

 

209 

А. П. Кравченко (к. ю. н., 2008) під на-
уковим керівництвом В. Д. Титова в дослі-
дженні «Антропологічний принцип у філо-
софії права»995 з метою «визначення змісту й 
статусу антропологічного принципу в філосо-
фії права, дослідження проблеми його реаліза-
ції у філософсько-правовому пізнанні та прак-
тичному перетворенні правової дійсності», 
обирає об'єктом дослідження «світоглядно-
методологічні засади філософії права», пред-
метом – «антропологічний принцип у системі 
світоглядно-методологічних засад філософії 
права»996. 

«Сутність антропологічного принципу 
у філософії права» авторка вбачає «в персоні-
фікації людиною (суб'єктом права) в абстракт-
ній формі буття права у сфері його існування, 
що проявляється в міжсуб'єктних взаємодіях і 
належить до способу особистісного співбуття. 
Природність права конституюється тим, що 
людина не встановлює його, а перебуває в 
праві, є носієм прав і обов’язків. Суб’єкт тіль-
ки тому є правовим суб’єктом, що уособлює 
правове буття, виступаючи його активним но-
сієм і реалізатором»997. Як відзначається, «ан-
тропологічний принцип має визначальне зна-
чення як невід’ємна світоглядна складова ос-
новних парадигм філософії права XX століття 
– аналітичної, відродженої природно-правової 
та інтерсуб’єктивної»998. Авторка стверджує, 
                                                                                          
положення психологічної концепції З. Фрейда, стверджував, 
що істинним правом є тільки те право, яке творять у своїх 
рішеннях судді під дією індивідуальних емоційних і підсві-
домих факторів (спогади, переживання тощо). Особливі 
риси характеру, забобони, звички судді визначають те, що 
він розглядає як право. Внаслідок цього право, створене 
судовими рішеннями, є результатом історії життя конкрет-
ного індивіда – судді» (Там само. — С. 114). 
993 «Як правило, такі трактування правотворчості завершу-
ються рекомендаційним висновком: суддя має право засто-
совувати непозитивні принципи contra legem, тобто відмо-
витися від необхідного застосування закону і вирішити 
справу всупереч його положенням. Дещо пізніше категори-
чність подібних висновків істотно послабилась, але поро-
джувана ними проблема, яка в даний час набрала актуаль-
ності внаслідок нових тлумачень природного права, постій-
но привертає до себе увагу зі сторони провідних західних 
філософів права» (Там само. — С. 115). 
994 Перш за все це стосується представників юридичної 
герменевтики, завдання якої, як їх визначив один із засно-
вників сучасної філософської герменевтики Г. Гадамер, 
зводяться до розуміння права з метою його інтерпретації. 
Текст закону, що підлягає розумінню, набуває конкретності 
і завершеності лише в тлумаченні його суддею, який тим 
самим здійснює «продуктивне розширення закону». 
Це означає, що суддя, власне, творить право, оскільки 
останнє є «тим, що конструюється тільки в акті розуміння», 
а закон містить у собі «можливість права», що реалізується 
через «творчий акт тих, хто втілює в життя право». Відпові-
дно до цього «закон розумніший за законодавця», так як за 
допомогою критичної рефлексії і практичної діяльності він 
постійно дає судді нові відповіді на нові обставини і, зміню-
ючись по суті, залишається незмінним в тексті. На думку А. 
Кауфмана, саме герменевтичне тлумачення співвідношення 
ролі законодавця і судді може зробити із останнього особи-
стість. Тоді як традиційне (позитивістське) праворозуміння 
«зробило юристів, тим більше суддю, виконавцями» (Там 
само. — С. 115). 
995 Кравченко А. П. Антропологічний принцип у філософії 
права: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна 
юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 
2008; Антропологічний принцип у філософії права: авто-
реф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна юри-
дична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. 
— 20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kappfp.zip 
996 Кравченко А. П. Антропологічний принцип у філософії 
права: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Націо-
нальна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — 
Х., 2008. — С. 5–6. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kappfp.zip 
997 Там само. — С. 18 
998 Там само. — С. 7. «На антропологічному принципі ґрун-
тується й інтерсуб'єктивний напрямок у філософії права, в 

що «інтеграційний підхід до теоретичного та 
практичного освоєння демократичних проце-
дур державотворення в своїй основі передба-
чає реалізацію людиномірно орієнтованої пра-
вової стратегії в розвитку правової системи 
України»999. 

Ю. П. Крисюк (к. ю. н., 2008) під науко-
вим керівництвом Б. Ф. Чміля у дослідженні 
«Соціальний та правовий порядок як необ-
хідна умова стабільності суспільства»1000 

має на меті «комплексне дослідження пробле-
ми соціального та правового порядку як необ-
хідної умови стабільності суспільства. Ключо-
вими напрямами наукового аналізу стали: вио-
кремлення й систематизація філософсько-
правових засад аналізу соціального та право-
вого порядку; виявлення основних тенденцій 
динаміки права і правопорядку в якості детер-
мінуючих засад соціальної стабільності в 
Україні»1001. Об’єктом дослідження автора є 
«соціальний порядок та правопорядок як фе-
номени суспільного життя», предметом – 
«розвиток і функціонування соціального по-
рядку та правопорядку як факторів забезпе-
чення стабільності суспільства»1002. 

Дослідником подається авторське визна-
чення «соціального порядку» та «правового 
порядку»1003. Дослідник також обґрунтовує 
«необхідність мінімізації насильницької скла-
дової як чинника корумпованості правоохо-
ронних органів, що детермінує значне їх від-
чуження від населення, за рахунок освоєння 
ненасильницьких методик вирішення правових 
колізій та конфліктів»1004. 

В. М. Крівцова (к. ю. н., 2005) під науко-
вим керівництвом Л. М. Герасіної в дослі-
дженні «Юридичний конфлікт як феномен 

                                                                                          
межах якого сутність відносин індивідів у сфері права роз-
кривається за допомогою введення і інтерпретації таких 
категорій, як «природа речей», «правові ейдоси», «буття-в-
якості» через ідею діалогу як універсальної форми буття 
права та ідею життєвого світу як особливої сфери суспіль-
ного буття. Ці ідеї конкретизують антропологічний вимір 
права» (Там само. — С. 17). 
999 Там само. — С. 7. 
1000 Крисюк Ю. П. Соціальний та правовий порядок як необ-
хідна умова стабільності суспільства: дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх 
справ. — К., 2008. — 216 арк. — Бібліогр.: арк. 198–216; 
Соціальний та правовий порядок як необхідна умова стабі-
льності суспільства: автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — 
К., 2008. — 17 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kypuss.zip 
1001 Крисюк Ю. П. Соціальний та правовий порядок як необ-
хідна умова стабільності суспільства: автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внут-
рішніх справ. — К., 2008. — С. 5. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kypuss.zip 
1002 Там само. — С. 6.  
1003 Соціальний порядок визначається як «стан відносної 
стабільності, врівноваженості, збалансованості соціальних 
відносин, діяльності норм у суспільстві, який задає індиві-
дам, групам, інституціям відповідні моделі (зразки, стандар-
ти) поведінки як у сфері державних, правових зв’язків та 
відносин, так і поза нею». Правовий порядок – це складова 
соціального порядку, який уявляється, як «якісний стан 
державно-правового життя, який характеризує передусім 
рівень стійкості, рівноваги і ступінь гармонізації соціальних 
зв’язків та відносин в контексті ідеї права». Автор підкрес-
лює, що «правопорядок у сучасному українському суспільс-
тві не може бути стабілізований виключно силою й волею 
держави. Тому в інтересах його зміцнення необхідний шир-
ший діалог і взаємодія із структурами громадянського суспі-
льства, що розвивається» (Там само. — С. 7). 
1004 Крисюк Ю. П. Соціальний та правовий порядок як необ-
хідна умова стабільності суспільства: автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внут-
рішніх справ. — К., 2008. — 17 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kypuss.zip 
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правової дійсності»1005 має на меті «філософ-
сько-правове (теоретичне і праксеологічне) 
осмислення природи й форм юридичних конф-
ліктів у галузі правореалізації та правозастосу-
вання з урахуванням сукупності їх спільних 
рис і специфічних проявів», для чого об’єктом 
дослідження обираються «конфліктні право-
відносини, що створюють феномен юридично-
го конфлікту в просторі правової дійсності», 
предметом – «сутність, структура й функції, 
соціальні чинники й механізми юридичного 
конфлікту, а також форми його втілення в пра-
вовій реальності»1006. 

З-поміж іншого, в дослідженні наводять-
ся міркування про природу юридичного конф-
лікту (як пов’язаного зі ставленням суб’єктів 
до принципів і норм прав)1007.  

«Праксеологічна оцінка процесуальної 
конфліктності в праві доводить її закономір-
ність, об’єктивовану призначенням і змістом 
самого юридичного процесу й суб’єктивовану 
особистісними якостями учасників процесуа-
льних відносин. Характер імітованої конфлік-
тної змагальності притаманний усім видам 
юридичного процесу. Реальну ж конфліктність 
серед суб’єктів процесуальних дій можливо 
зменшити через оптимізацію ділових і мораль-
но-етичних відносин, завдяки насамперед но-
рмативному закріпленню правил професійної 
поведінки (етики) працівників правозастосов-
чих органів і державних службовців»1008, «го-
ловною особливістю юридичного шляху 
розв’язання конфліктів» називається їх «рег-
ламентованість цього процесу правовими нор-
мами», а з-поміж «юридичних засобів розв'я-
зання конфліктів» виокремлюють «три головні 
групи: конституційні (в т.ч. парламентські) 
процедури; судовий, господарський та третей-
ський розгляд цивільних, кримінальних, адмі-
ністративних та інших справ; адміністративні 
процедури»1009. 

                                                           
1005 Крівцова В. М. Юридичний конфлікт як феномен право-
вої дійсності: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Націона-
льна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — 
Х., 2005. — 214 арк. — Бібліогр.: арк. 198–214; Юридичний 
конфлікт як феномен правової дійсності: Автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна юридична акаде-
мія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 20 с. — 
Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05kvmfpd.zip 
1006 Крівцова В. М. Юридичний конфлікт як феномен право-
вої дійсності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / 
Національна юридична академія України ім. Ярослава Муд-
рого. — Х., 2005. — С. 2–3. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05kvmfpd.zip 
1007 Як відзначає авторка, «природа юридичного конфлікту 
пов’язана зі ставленням суб’єктів до принципів і норм пра-
ва, а предмет походить з протилежного їх тлумачення, за-
стосування чи використання. Юридичний конфлікт за стру-
ктурою і функціями відбиває більшість правових зв’язків 
будь-якого масштабу, зокрема, викриває деформації право-
вої дійсності та юридичні колізії, вказує на дефекти право-
вої системи, недосконалість законодавства й судової прак-
тики, виявляє дисбаланс у функціонуванні державно-
правових інститутів тощо. Отже, з одного боку, він свідчить 
про порушення справедливих позицій суб’єктів права, а з 
другого – сприяє (цілком або частково) відновленню спра-
ведливого правового порядку. Завершення протиборства в 
юридичних конфліктах повинно здійснюватись у правовий 
спосіб на підставі норм закону і застосування правових 
механізмів» (Там само. — С. 13–14). 
1008 Там само. — С. 14. 
1009 Розглядаючи «правові засоби та механізми ефективного 
управління соціальною конфліктністю», авторка досліджує 
стратегії й тактики розв’язання конфліктів правової сфери. 
Головною особливістю юридичного шляху розв’язання кон-
фліктів є регламентованість цього процесу правовими нор-
мами. Суб’єктами цього процесу можуть бути як самі опоне-
нти, так і «третя сторона» (особа, інституція чи держава), 

Стверджується, що виникнення конфлік-
тів у сфері процесуальних відносин є 
«об’єктивною закономірністю» зумовленою 
«змістом, призначенням і структурою самого 
юридичного процесу, з особистісними якостя-
ми його учасників», відзначається професійно-
етичні відносини між правниками як ще одна 
сфера, де часто виникають конфлікти, «здебі-
льше з суб’єктивним фактором»1010. 

О. М. Литвинов (к. ю. н., 2005) під нау-
ковим керівництвом С. І. Максимова у дослі-
дженні «Філософія права Новгородцева П.І.: 
осмислення права і держави в контексті су-
спільного ідеалу»1011 з метою «здійснити ін-
терпретацію філософсько-правового вчення П. 
І. Новгородцева як процесу становлення та 
еволюції поглядів на право і державу в кон-
тексті його природноправової теорії та визна-
чити науково-практичну значущість його ідей 
для сучасних процесів розбудови правової дер-
жави в Україні», обираючи як об’єкт дослі-
дження «філософсько-правову концепцію Па-

                                                                                          
що діє з метою врегулювання. Для збільшення можливості 
розв’язання правових конфліктів мирним шляхом слід вра-
ховувати деякі об’єктивні чинники - інституційний, консен-
суальний, історико-прецедентний, кумулятивний та фактор 
юридичної формалізації. Серед існуючих стратегій виходу 
сторін із протиборства найбільш близькі до правових - спів-
робітництво, компроміс і пристосування, на відміну від су-
перництва та ухилення. Розмаїття змісту соціально-
правових конфліктів дозволяє застосувати широкий спектр 
засобів їх вирішення: судові й адміністративні процедури, 
переговори, посередництво (трудові арбітри, медіатори). 
Юридичні ж засоби розв'язання конфліктів можна поділити 
на три головні групи: конституційні (в т.ч. парламентські) 
процедури; судовий, господарський та третейський розгляд 
цивільних, кримінальних, адміністративних та інших справ; 
адміністративні процедури» (Там само. — С. 9). 
1010 У підрозділі «Проблеми конфліктності процесуальних 
відносин у юридичній практиці» відзначається, що виник-
нення конфліктів у сфері процесуальних відносин – це 
об’єктивна закономірність, пов’язана зі змістом, призначен-
ням і структурою самого юридичного процесу, з особистіс-
ними якостями його учасників. Характер конфліктної змага-
льності притаманний усім видам юридичного процесу – 
кримінальному, цивільному, господарському, адміністратив-
ному. Вони складаються зі стадій, порушення яких стає 
причиною виникнення конфліктних ситуацій. Особливості 
динаміки юридичного процесу показують, що практично на 
кожній стадії є можливість виникнення конфліктних ситуа-
цій. Та найбільш наявними є прояви конфліктності у кримі-
нальному процесі, це пов’язано зі специфікою його учасни-
ків та з природою злочинних правопорушень - крайньою 
формою конфлікту. Конфліктність юридичного процесу 
властива й цивільному судочинству (хоча й зі своїми особ-
ливостями), оскільки останній має значно більше сприятли-
вих можливостей щодо мирного розв’язання конфліктів. 
Суттєвою нормою цивільного розгляду є можливість закін-
чити справу мировою угодою, яка не є лише приватною 
справою сторін, а становить собою законний акт судової 
влади. Виникнення і розвиток процесуального конфлікту 
обумовлені не стільки статусом і функціями діючих осіб, 
скільки конкретними позиціями, які вони обирають. Отже, 
процесуальний конфлікт – це імітоване процесуальне зма-
гання чи реальне протиборство, що закономірно пов’язане 
зі змістом, призначенням і структурою юридичного процесу, 
а також зумовлено викривленням статусу чи функцій, супе-
речливими позиціями та особистісними конфліктогенними 
якостями учасників процесуальних відносин. Ще однією 
сферою, де часто виникають конфлікти, є професійно-
етичні відносини між правниками, пов’язані здебільше з 
суб’єктивним фактором. Процесуальна конфліктність тут 
виявляє себе на рівні службових стосунків у колективі пра-
цівників правоохоронної сфери, де найбільш поширені ад-
міністративні й колегіально-фахові суперечки. Така конфлі-
ктність можливо значно зменшити у наслідок покращання 
професійно-ділових і морально-етичних взаємовідносин між 
співробітниками правозастосовчих органів» (Там само. — С. 
12–13). 
1011 Литвинов О. М. Філософія права Новгородцева П.І.: 
осмислення права і держави в контексті суспільного ідеалу: 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Луганська академія 
внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України. — 
Луганськ, 2005. — 240 арк. — Бібліогр.: арк. 202–231; Фі-
лософія права Новгородцева П.І.: осмислення права і дер-
жави в контексті суспільного ідеалу: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.12 / Національна юридична академія 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 20 с. — Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05lomksi.zip 
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вла Івановича Новгородцева», як предмет – 
«осмислення й тлумачення П.І. Новгородце-
вим права і держави в контексті суспільного 
ідеалу»1012. 

З-поміж іншого, відзначається, що П. І. 
Новгородцев показав «постійну актуальність 
природного права як найвищого морального 
критерію оцінки будь-якого людського зако-
ну»1013, що саме ця теорія лежить в основі ідеї 
правової держави1014. Філософ права також 
підкреслив думку мислителя: «абсолютний 
ідеал імперативно-морального характеру має 
зруйнувати уявлення про можливість соціаль-
ної досконалої гармонії і повинен розумітися 
як можливість нескінченного розвитку особис-
тості»1015. 

І. П. Лихолат (к. ю. н., 2001) під науко-
вим керівництвом М. І. Козюбри в дослідженні 
«Раціональне та позараціональне в праві (на 
матеріалах законотворчості)»1016 має за мету 
«аналіз проблеми взаємозв‘язку раціонального 
та позараціонального чинників структурно-
функціонального вдосконалення права (на ма-
теріалах законотворчості)», обираючи 
об‘єктом дослідження «право як соціальне 
явище», предметом – «раціональні та позара-

                                                           
1012 Литвинов О. М. Філософія права Новгородцева П.І.: 
осмислення права і держави в контексті суспільного ідеалу: 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Луганська академія 
внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України. — 
Луганськ, 2005. — 240 арк. — Бібліогр.: арк. 202–231; Фі-
лософія права Новгородцева П.І.: осмислення права і дер-
жави в контексті суспільного ідеалу: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.12 / Національна юридична академія 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 20 с. — Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05lomksi.zip 
1013 На думку дослідника, «П.І.Новгородцев показав постій-
ну актуальність природного права як найвищого морально-
го критерію оцінки будь-якого людського закону, довів 
необхідність відмови від механістично-інструментального 
каузального мислення в теорії держави й права для вирі-
шення її фундаментальних завдань. Новгородцев є фунда-
тором потужної течії «відродженого природного права» у 
російській філософії права, яка має всі ознаки наукової 
школи, а масштаб досягнень надають підстави зарахувати 
його до класиків філософії права початку ХХ століття» (Там 
само. — С. 13). 
1014 «Згідно з результатами дослідження П.І.Новгородцевим 
ідеї правової держави можна констатувати, що в основі її 
ідеалу лежить теорія природного права, а сам цей ідеал 
пройшов три етапи розвитку: перший – обґрунтування ідеї 
віротерпимості, другий – теоретична розробка політичної 
доктрини французької революції, третій – покладення на 
державу певних соціальних зобов’язань. Ця еволюція в бік 
держави соціально-правової підвищують роль самої держа-
ви в подоланні об’єктивного протиріччя між особистістю й 
суспільством, а тому стає можливим використовувати кон-
солідуючий потенціал права для зміцнення духовного та 
громадянського об’єднання країни, підкорення суспільного 
життя загальному правовому порядку» (Там само. — С. 14–
15). 
1015 «На основі використання історичного, діалектичного та 
інших методів дослідження (зокрема феноменологічного, 
теорії інтеріоризації тощо, а також таких, що збігаються з 
синергетичним підходом) П. І. Новгородцев довів, що абсо-
лютний ідеал імперативно-морального характеру має зруй-
нувати уявлення про можливість соціальної досконалої гар-
монії і повинен розумітися як можливість нескінченного 
розвитку особистості, у чому й полягає його конструктив-
ність і дієвість. Він доводить невідповідність утопічної ідеї 
бездержавності марксизму та анархізму класичній юридич-
ній науці, а також хибність боротьби з ідеєю держави й 
ідеєю чистого права як вираженням моральної ідеї справед-
ливості (Там само. — С. 14). 
1016 Лихолат І. П. Раціональне та позараціональне в праві 
(на матеріалах законотворчості): Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К., 2001. — 208 арк. — Бібліогр.: арк. 193–208; Раці-
ональне та позараціональне в праві (на матеріалах законо-
творчості): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / 
Національна академія внутрішніх справ України МВС Украї-
ни. — К., 2001. — 19 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01lippmz.zip 

ціональні елементи в структурі і динаміці пра-
ва та законотворчості»1017.  

З-поміж іншого, в роботі визначається, 
що раціональність є «визначальною характе-
ристикою права взагалі, правового пізнання та 
правової діяльності зокрема», визначаються 
причини, прояви, інші чинники «позараціона-
льного», «нераціонального» та «ірраціональ-
ного в праві»1018. На думку авторки, закон є 
сферою поєднання раціональних та позараціо-
нальних елементів. «Позараціональне закладе-
не вже в самому визначенні закону, оскільки 
предмет його регулювання визначається через 
аксіологічне поняття «найважливіших суспі-
льних відносин». Ось чому при наповненні 
конкретним змістом поняття закону велике 
значення відіграватимуть суб’єктивні момен-
ти, зокрема, такі як інтереси, потреби, мотиви, 
уявлення усього суспільства та безпосередньо 
суб‘єктів законотворчої діяльності про важли-
вість суспільних відносин»1019. 

І. М. Луцький (к. ю. н., 2005) під нау-
ковим керівництвом М. В. Костицького в до-
слідженні «Справедливість як філософсько-
правова засада українського державотворен-
ня»1020 визначає метою дисертації «наукове 

                                                           
1017 Лихолат І. П. Раціональне та позараціональне в праві 
(на матеріалах законотворчості): Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх 
справ України МВС України. — К., 2001. — С. 2–3. — Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01lippmz.zip 
1018 «Раціональність є визначальною характеристикою права 
взагалі, правового пізнання та правової діяльності зокрема. 
Однак раціоналізм як атрибут правового пізнання та діяль-
ності має свої межі, оскільки в структурі права існують про-
цеси, процедури та явища, до складу яких входять нераціо-
нальне та ірраціональне». «Позараціональне в праві обумо-
влюється багатьма чинниками як суб’єктивного (гносеологі-
чні, психологічні та діяльнісні особливості суб’єкта, який 
пізнає право та здійснює діяльність по застосуванню цього 
комплексу знань), так і об‘єктивного (правові засади, прин-
ципи, аксіоми) характеру». «Раціональною діяльністю є та 
діяльність, яка задовольняє таким критеріям як управління, 
контроль, перевірка, загальнозначущість».  
На думку авторки, «нераціональне в праві представлено: 
комплексом відповідних психологічних та гносеологічних 
феноменів, які виявляються як в процесі пізнання правових 
явищ, так і в діяльності по застосуванню права: емоції, 
сумніви, відчуття, почуття, афекти, пристрасті, інтереси, 
довіра, швидке сприйняття, скорочений умовивід, практич-
на мудрість, здоровий глузд тощо; фрагментами правової 
дійсності, які на даній стадії розвитку є інтелектуально не 
пізнаними, алогічними, але такими, що в принципі пізна-
ються; незапланованими (побічними) чи непередбаченими 
результатами людської діяльності в галузі праві, які стають 
зрозумілими з вдосконаленням рівня пізнання; дією сфери 
передсвідомого, яка протистоять свідомості як засобу існу-
вання опосередкованого знання».  
«Під ірраціональним в праві розуміється наступне: незапла-
новані (побічні) чи не передбачені результати людської 
діяльності в галузі права, коли їх настання є не наслідком 
недосконалості людських знань, передбачених, прогнозо-
ваних процесів та явищ, а результатом дії випадковостей в 
функціонуванні усієї правової системи; форми освоєння 
світу, які протиставляються раціональним засобам – інтуїція 
та віра; дія сфери безсвідомого, яка протистоїть свідомості 
як засобу здійснення опосередкованого знання».  
«Результати аналізу дії принципів раціональності в законо-
творчості на прикладі окремих його явищ та процедур (цін-
ностей, оцінок та оцінювань, груп тиску, харизматичного 
лідера, впливу правових та неправових норм, суспільної 
думки, процедури голосування) довели, що жоден принцип 
раціональності не дотримується в цьому процесі повною 
мірою: завжди знаходиться місце для нераціональних та 
ірраціональних елементів. Цей факт і є підтвердженням 
обмеження раціональності в законотворчості» (Там само. — 
С. 12–14). 
1019 Там само. — С. 14. 
1020 Луцький І. М. Справедливість як філософсько-правова 
засада українського державотворення: Дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ 
України. — К., 2005. — 192 арк. — Бібліогр.: арк. 176–192; 
Справедливість як філософсько-правова засада українсько-
го державотворення: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. 
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дослідження філософсько-правової категорії 
справедливості як засади українського держа-
вотворення», обираючи об’єктом дослідження 
«справедливість як категорію філософії пра-
ва», предметом – «справедливість як головну 
засада розбудови української правової держа-
ви в період підготовки і проведення конститу-
ційної реформи та гострої соціально-
політичної кризи, зокрема, під час виборів 
Президента України (2004 р.)»1021. 

Як стверджує автор, «справедливість 
як засада реформування діяльності правоохо-
ронних органів і судів» показує якою «неспра-
ведливою щодо українського народу була сис-
тема правоохоронних органів у радянський 
період і як вона була відчужена і протиставле-
на народові, покликана виконувати функцію 
не так охорони, як репресії. Нове законодавст-
во в Україні щодо діяльності правоохоронних 
органів кардинально міняє зміст і характер їх 
діяльності, переорієнтовуючи із «боротьби» не 
«охорону»1022. «Справедливість є універсальна 
світоглядна категорія, яка конкретизується в 
рамках філософії права, виступає каталізато-
ром творення новітніх держави і права в Укра-
їні. Правова справедливість виступає реальною 
і належною мірою суспільних відносин, яка 
реалізовується в юридичній процесуальній фо-
рмі. Справедливість є проявом розумності сус-
пільного життя, наскрізною соціальною чесно-
тою, важливим критерієм оцінки суспільства, 
держави та її інституцій»1023. 

«Наукову новизну одержаних резуль-
татів дослідження» автор убачає і в тому, що 
ним «вперше показано зв’язок зростання пра-
вової свідомості, розуміння справедливості та 
трансформації практики законодавчої і судової 
влади»1024. 

В. М. Ляшенко (Вовк) (к. ф. н., 1999) 
під науковим керівництвом М. В. Костицького 
в дослідженні «Європейське право як фено-
мен духовно-практичного освоєння сві-
ту»1025, обираючи об’єктом дослідження «єв-
ропейське право як феномен соціокультурної 
реальності», предметом – «сукупність систем-
них зв’язків європейського права, яка постає 
як феномен духовно-практичного освоєння 
дійсності»1026, ставить собі за мету «системно 
проаналізувати сутнісні складові, підстави фо-
рмування та дієві чинники європейського пра-
ва як особливого типу права, з’ясувати смисл 
                                                                                          
— К., 2005. — 17 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05limzud.zip 
1021 Луцький І. М. Справедливість як філософсько-правова 
засада українського державотворення: Автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрі-
шніх справ України. — К., 2005. — С. 4–5. — Режим досту-
пу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05limzud.zip 
1022 Там само. — С. 12. 
1023 Там само. — С. 13. 
1024 Там само. — С. 7. 
1025 Ляшенко В. М. Європейське право як феномен духовно-
практичного освоєння світу: Дис... канд. філос. наук: 
12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. 
— К., 1999. — 197 арк. — Бібліогр.: арк. 178–197; Євро-
пейське право як феномен духовно-практичного освоєння 
світу: Автореф. дис... канд. філос. наук: 12.00.12 / Націо-
нальна академія внутрішніх справ України. — К., 1999. — 
16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/1999/99lvmdod.zip 
1026 Ляшенко В. М. Європейське право як феномен духовно-
практичного освоєння світу: Дис... канд. філос. наук: 
12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. 
— К., 1999. — С. 7.  

духовно-практичних аспектів європейського 
права, які у своїй сукупності давали б цілісне 
уявлення про його сутність»1027. 

Право розглядається автором «у двох 
аспектах буттєвих вимірів – як сутнісний інди-
відуалізований тип діяльності духовно-
практичного освоєння дійсності та в іпостасі 
чітко структурованого інституалізованого яви-
ща»1028. Автор стверджує, що «європейське 
право як тип права виникає на грунті еллініс-
тично орієнтованих правових концепцій»1029. 
Його контекстом існування є «культура як си-
стема ідеальних та опредметнених смислів 
буття і традиція, яка трактується як сфера 
культурних очевидностей»1030. «Європейське 
право моделюється у головному протистав-
ленні: іманентне – трансцендентне, що знахо-
дить свій вияв у існуванні двох типів ідей рів-
ності, свободи, справедливості у двох площи-
нах – ідеї-трансценденціїї та ідеї-
компроміси»1031. 

У частині дослідження «європейського 
права як явища історико-культурного ряду», 
дослідниця підкреслює «значення ХVІІ століт-
тя для розвитку Європи та європейського пра-
ва»1032. Розглядаючи історичний розвиток по-
няття «закон», автор вирізняє його зв'язок із 
принципом справедливості1033. 

З-поміж «дескриптивних ознак права» 
(нормативність, мова права) автор вирізняє 
його символічність як соціального інституту: 
«Символічність права як соціального інституту 
полягає у використанні мови як штучного, 
людського творіння; писемності та інших тех-
                                                           
1027 Там само. — С. 7–8. 
1028 Там само. — С. 8. 
1029 Там само. — С. 8. 
1030 Там само. — С. 8–9. 
1031 Там само. — С. 9. 
1032 Там само. — С. 18 і далі. У цей час, відзначає автор, 
«під впливом новаторів-правотворців формується нова тео-
рія позитивного права, яка працює ще й сьогодні. «Позити-
вне» в цьому випадку розуміється як відносне, штучне, 
встановлене людьми. Таким чином, головним джерелом 
чинних правових норм у громадянському суспільстві прого-
лошується закон, як щось довільне, встановлене держав-
ною волею, на відміну від вічного закону розуму та давньо-
го закону держави, а звідси виводиться існування суспільс-
тва, яке взаємопов’язане з існуванням юридичних законів, 
що розуміються як волевиявлення, наказ державної влади, 
а тому раціональність закону випливає з розуму держави 
(бо держава є «смертним Богом»), а це в свою чергу робить 
можливим переведення таких феноменів як релігія та мо-
раль у підзаконну чи позазаконну сфери. Громадянське, 
кримінальне право, вся юриспруденція оголошуються спра-
вою держави і породженням її законодавчих імперативів. 
Відправлення правосуддя відтепер означає застосування 
законів до окремих випадків шляхом інтерпретації, не під-
даючи їх критиці, а суддя із «філософа закону» стає праг-
матиком. Теорія позитивного права, вироблена ще в ХVІІ 
столітті, знайшла своє продовження у наступних поколіннях 
правознавців як теорія, яка зуміла звести істину і дійсність 
права до законодавчого припису державної влади. Теорія 
позитивного права не суперечить теорії природного права, 
як це здається на перший погляд, а навпаки, вона є її про-
довженням» (Там само. — С. 23). 
1033 «До ХVІІІ століття право розумілося як сукупність вста-
новлених та санкціонованих державою загально-
обов’язкових правил поведінки, що призводило до ототож-
нення закону з державними наказом, а отже право не від-
ривалося від загального закону. Найширше та найповніше 
втілення права вбачалося в «Кодексах про покарання», що 
начебто найповніше відповідав принципу справедливості, 
що і призвело до формування заборонного характеру пра-
вової норми. ХVІІІ століття показало, що в державі, де пра-
во є волею, піднесеною в ранг закону, життя є не набагато 
кращим, ніж в умовах беззаконня. Відродження гасла «Не-
хай загине світ, але запанує справедливість» як основного 
принципу правосуддя ознаменував собою «копернікансь-
кий» переворот у праворозумінні, суть якого полягає у 
усвідомленні необхідності примусового обмеження самої 
примусової державної влади» (Там само. — С. 108). 
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нологічних засобів збереження інформації 
(глиняні дощечки, перфокарти, дискети тощо), 
символи правосуддя, сценарії судових засі-
дань, одяг людей»1034. 

В. М. Махінчук (к. ю. н., 2002) під нау-
ковим керівництвом О. І. Гвоздік у досліджен-
ні «Адекватність кримінального покарання 
як філософсько-правова проблема»1035 з ме-
тою «розроблення комплексного підходу до 
визначення поняття «адекватність покарання» 
і вироблення на цій основі пропозицій щодо 
вдосконалення чинного законодавства», оби-
рає об’єктом дослідження «покарання як яви-
ще конкретно-історичного контексту суспіль-
ного буття та його (покарання) конкретні фор-
ми прояву, що реалізуються на інституціона-
льному, законодавчому та правозастосовчому 
рівнях», предметом – «проблему визначення та 
встановлення критеріїв адекватності криміна-
льного покарання» 1036. 

Автор, з-поміж іншого, розглядає про-
блему поновленості покарання (вимога мож-
ливості поновлення покарання) як законодавчу 
гарантію адекватності покарання1037, а також 
проблему протиправного впливу на формуван-
ня внутрішнього суддівського переконання1038. 

О. В. Микитчик (к. ю. н., 2002) під нау-
ковим керівництвом Б. Ф. Чміля у дослідженні 
«Злочин як соціальне явище: філософсько-
правовий аспект»1039 має на меті «визначення 
                                                           
1034 Там само. — С. 118–119. 
1035 Махінчук В. М. Адекватність кримінального покарання 
як філософсько-правова проблема: Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. 
— К., 2002. — 222 арк. — Бібліогр.: арк. 195–215; Адекват-
ність кримінального покарання як філософсько-правова 
проблема: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / 
Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2002. 
— 20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02mvmfpp.zip 
1036 Махінчук В. М. Адекватність кримінального покарання 
як філософсько-правова проблема: Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. 
— К., 2002. — С. 9–10.  
1037 Махінчук В. М. Адекватність кримінального покарання 
як філософсько-правова проблема: Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. 
— К., 2002. — С. 70 (Автор зазначає: «оскільки правосуддя 
є справою людських рук, не можна виключати можливість 
помилки при відправленні правосуддя, необхідно забезпе-
чити можливість виправити цю помилку. Саме з цього по-
ложення і випливає твердження про неприйнятність у сис-
темі покарань таких видів покарання, які неможливо поно-
вити»). 
1038 «Першою і основною гарантією адекватного формуван-
ня належного суддівського переконання» дослідник нази-
ває «незалежність судді під час судового розгляду. Незале-
жність є центральною ланкою у питанні призначення судом 
(суддею) дійсно об'єктивного і адекватного покарання. 
Існує чимало факторів, що можуть негативно впливати на 
процес формування як суддівського переконання, так і на 
процес призначення судом (суддею) остаточного покаран-
ня. Однак, деякі з них мають опосередкований характер 
(суспільна свідомість, культурний рівень судді, економічна 
ситуація в країні, індивідуально-психологічні особливості 
кожного судді). На відміну від них, можливість втручання у 
здійснення судом своїх повноважень (порушення незалеж-
ності) є безпосереднім впливом на прийняття судом як об'-
єктивного рішення, так і призначення адекватного пока-
рання. Саме цим і обумовлено значення незалежності судді 
(суду) під час здійснення своїх повноважень».  
«На законодавчому рівні, у найбільш сконцентрованому 
вигляді ця норма закріплена у ст.18 КПК України - «Неза-
лежність суддів і підкорення їх тільки законові»- яка зазна-
чає: «При здійсненні правосуддя в кримінальних справах 
судді і народні засідателі незалежні і підкоряються тільки 
законові. Судді і народні засідателі вирішують кримінальні 
справи на основі закону, в умовах, що виключають сторон-
ній вплив на суддів». Ця норма відтворює і деталізує поло-
ження статті 129 Конституції України, відповідно до якої: 
«Судді при здійснені правосуддя незалежні і підкоряються 
лише закону» (Там само. — С. 164–165). 
1039 Микитчик О. В. Злочин як соціальне явище: філософсь-
ко-правовий аспект: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / 

онтологічних, гносеологічних, аксіологічних 
параметрів злочину в контексті розвитку куль-
турно-історичних цивілізаційних основ суспі-
льства і обґрунтування на цій підставі методо-
логії ефективного нейтралізування негативно-
го впливу, який злочин спричиняє на процес 
поступально-прогресивного зростання потен-
ціалу гуманістичності і демократичності про-
цесу національного державотворення в Украї-
ні»1040. Об’єктом дослідження обирається «зло-
чин як соціальне явище», предметом – «взає-
мозв’язок прогресивно-цивілізаційного розви-
тку суспільства, гуманізації і демократизації 
його основ з процесом зростання кількості та 
урізноманітнення видів злочинів»1041. 

У дослідженні, з-поміж іншого, про-
блема злочину представляється як проблема 
протистояння добра і зла, її смисли розвива-
ються «у парадигмально значущій системі 
«зло-злочин-злочинність»1042, характеризуєть-
ся розвиток кримінального законодавства та 
правосуддя в різні історичні епохи1043, розгля-
дається роль морального та правового в понят-
ті злочину1044. Окремо розглядається питання 

                                                                                          
Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2002. 
— 202 арк. — Бібліогр.: арк. 185–199; Микитчик О. В. Зло-
чин як соціальне явище: філософсько-правовий аспект: 
Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна 
академія внутрішніх справ України. — К., 2002. — 16 с. — 
Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02movfpa.zip 
1040 Микитчик О. В. Злочин як соціальне явище: філософсь-
ко-правовий аспект: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / 
Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2002. 
— С. 7. 
1041 Там само. — С. 8–9.  
1042 Там само. — С. 15. Як відзначає автор, «починаючи з 
первісних форм самоусвідомлення людей – міфології, мора-
лі, релігії і до витончених філософських концепцій сучасно-
сті, – вся проблема злочину постає як проблема протисто-
яння добра і зла». «Розглядаючи злочин у парадигмально 
значущій системі «зло-злочин-злочинність», можна розкри-
ти його багатовимірний – гносеологічний, онтологічний і 
аксіологічний зміст, що вказує на екзистенційні чинники 
кримінально-правового формування поняття злочину. У 
предметних формах вчинення злочину закладені морально-
духовні сили зла, яке постійно мімікризується, має утаємни-
чений характер, паразитує на слабкостях людської натури, 
завжди удосконалюється, пристосовуючись до культурно-
цивілізаційного процесу. Утаємничені злі сили природи, 
існуючи безвідносно до будь-якої системи координат, в 
суспільному розвитку здобувають морально-правові пара-
метри і можуть характеризуватися людьми як злочин» (Там 
само. — С. 178). 
1043 Так, характеризуючи розвиток кримінального законо-
давства в Росії в монархічний період, автор наводить погляд 
професора М.Д. Сергієвського, який писав: «У вищій мірі 
суворі картини кримінального правосуддя ХVІІ століття: 
нелюдські тортури, безжалісні тілесні покарання» [Сергиев-
ский Н.Д. Наказание в русском праве ХVІІ века. – Спб.: М-
во путей сообщ., 1887. – ХІІ. – 300 с. — С. 46]. Так, згідно 
з «Соборным Уложением царя Алексея Михайловича 1649 
года» навіть смертна кара підрозділяється на просту (відсі-
кання голови, повішання, утоплення) і кваліфіковану (спа-
лення, закопування в землю, заливання в горло розплавле-
ного металу, четвертування, колесування)» (Там само. — С. 
119). 
1044 «Звичайно, не кожна моральна норма може бути відо-
бражена в юридичному законі, а тим більше в кримінально-
му. Між нормами моралі і права, як історичних форм регу-
лювання відносин між людьми були, є і будуть розбіжності, 
що завжди було предметом філософсько-правового аналізу. 
Якщо І. Кант вважав, що злочин є видом аморального вчин-
ку, то відомий криміналіст А. Фейєрбах навпаки – мораль не 
має ніякого значення для визначення покарання і є компе-
тенцією лише права. Злочин, на його думку, визначається 
лише нормою права, без всякого врахування її моральної 
оцінки. Відрив морального і правового змісту злочину у А. 
Фейєрбаха був прогресивним, оскільки посилання на мо-
раль у визначенні злочину для того часу було реакційним, 
бо мораль освячувала станові розшарування, зневажливе 
ставлення до простих, бідних людей. М.С. Таганцев, гово-
рячи про неправомірність моральної оцінки злочину писав, 
що злочин не може і не повинен ототожнюватися з мораль-
ністю, бо це б «примушувало земне правосуддя привласню-
вати атрибути суду небесного» [Дурманов Н.Д. Понятие 
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права та закону. Також розглядаються питання 
тлумачення закону в кримінальному судочинс-
тві1045, представляються, наприклад, три підхо-
ди до тлумачення законів в англійській право-
вій системі («буквальне», «золоте правило», 
правило «виправлення зла»)1046. Порушується 
питання проблематичності принципу законно-
сті проявляється в судово-правових системах 
багатьох країн1047, осуду (зокрема суспільного 

                                                                                          
преступления. – М-Л.: Академия наук СССР, 1948. – 316 с. 
— С. 13]» (Там само. — С. 106). 
1045 Як відзначає дослідник, «все-таки в будь-якому суспі-
льстві створити абсолютну систему втілення в життя цього 
принципу не вдається через плинність життя, зміни духов-
но-політичної і морально-правової атмосфери, динамічності 
політичної боротьби. Це випливає із внутрішнього протиріч-
чя самого принципу «nullum crimen sine lege», а саме: ви-
значення наявності в діянні формального (легального) еле-
менту, перетворюючи це діяння в злочин, необхідна його 
юридична кваліфікація інкримінованих особі фактів. А це в 
свою чергу передбачає тлумачення кримінального закону. 
Факт вимагає такого коментування, яке б могло підпадати 
чи не підпадати під визначене законодавцем як криміналь-
но-карані дії, а також необхідно визначити їх юридичний 
статус, який залежить від того, до якого класу злочинів він 
буде віднесений (наприклад, чи зловживання довірою, чи 
халатність, чи зловживання службовим становищем; навми-
сність чи необережність). Якщо вважати, що тільки законо-
давець має право під страхом покарання забороняти ті чи 
інші діяння, то звідси логічно випливає висновок, що суддя 
не має права під виглядом тлумачення, додавати до закону 
ті діяння, які законом прямо не передбачені, а також дові-
льно переслідувати особу, що їх вчинила. Тобто, правило 
обмеженого тлумачення закону має на меті визначення 
можливостей розширення підстав кримінальної відповідаль-
ності. Але за цим же принципом такий підхід не застосовний 
до законів, які передбачають виключення або пом’якшення 
відповідальності (Загальна частина КК Франції). Такі закони 
саме і передбачають не обмежене, а розширене його тлу-
мачення. При нездоланній неясності закону існує відоме 
процесуальне правило: «in dubio pro reo», тобто сумніви 
тлумачаться на користь обвинуваченого» (Там само. — С. 
133–134). 
1046 Як відзначає автор, «онглійська правова система, на-
приклад, виробила три підходи до тлумачення законів: 1) 
«буквальне», коли слова в законі не мають альтернативно-
го значення; 2) «золоте правило», коли при двох і більше 
буквальних тлумаченнях, суд застосовує більш послідовні-
ше, логічніше і не призводить до абсурдних результатів; 3) 
правило «виправлення зла», сутність якого полягає в тако-
му тлумаченні статуту, який щонайбільше відповідає бажа-
ній меті, тобто, якщо по суті вчиненого діяння суд вбачає за 
необхідне прийняти те чи інше рішення, але виходячи з 
обставин справи його важко однозначно кваліфікувати за 
нормою закону» (Там само. — С. 134). 
1047 Проблематичність принципу законності проявляється в 
судово-правових системах багатьох країн. Як відзначає 
автор, «причиною цього є неупорядкованість законодавчої 
бази, коли примітки до Конституцій заперечують норми 
Основного Закону «Про свободу зібрань» у ФРН, відставан-
ня в реформуванні Кримінального і Кримінально-
процесуального кодексів (Франція), розбіжності прогресив-
ніших положень у Конституціях і дія застарілих норм Кримі-
нального кодексу (Італія), розширена база джерел криміна-
льного права (Англія, Франція), неупорядкованість кримі-
нального законодавства, коли діють на одній і тій же тери-
торії федеральні і місцеві закони (США). Для довільного 
тлумачення закону під виглядом врахування конкретних 
ситуацій часто застосовуються так звані «каучукові» форми 
викладення норм. Так, Кримінальний кодекс ФРН в редакції 
1975 року, який більш систематизований ніж Кримінальний 
кодекс 1871 року, зберігає попередню цифрову кількість 
параграфів, ускладнює розуміння складу злочину, бо пара-
графи наповнились довгими і багатостроковими новелами. 
Так, § 65 Кримінального кодексу ФРН, де йдеться про помі-
щення в соціально-терапевтичний заклад, займає дві сторі-
нки тексту і містить близько 600 слів [178, с. 217: Уголов-
ное право буржуазных стран: Общая часть. Сборник зако-
нодательных актов / Под ред. А.Н. Игнатова и И.Д. Козоч-
кина. — М.: УДН, 1990. – 312 с.]. Подібні явища створюють 
можливості для плутанини, довільного застосування кримі-
нальних норм в кримінально-правовому регулюванні суспі-
льних відносин, а на практиці принцип законності стає 
менш дієвим. Так, англійський суд завжди мав змогу притя-
гти до кримінальної відповідальності особу, діяння котрої не 
заборонене законодавчим актом, але за подібні дії інший 
суд уже колись визнавав таке або подібне діяння злочин-
ним і покарав винного. Звичайно, в таких межах застосу-
вання кримінальних санкцій довільне. З цієї точки зору така 
ознака злочину, як «шкода суспільству» судами може вико-
ристовуватись в залежності від ситуації, посилаючись на 
попередній прецедент. Прогресивні англійські юристи вба-
чають в такій практиці порушення принципу законності, а 
тому при всій консервативності англійської кримінально-

осуду як моральної категорії) та вини як чин-
ників покарання1048.  

Н. І. Мозоль (к. ю. н., 2009) під науко-
вим керівництвом Н. В. Кушакової в дослі-
дженні «Роль соціальної справедливості у 
забезпеченні соціально-економічних прав 
людини і громадянина в Українській держа-
ві»1049 ставить за мету «теоретичне обгрунту-
вання ролі соціальної справедливості у вирі-
шенні соціальних проблем, практичного забез-
печення соціально-економічних прав людини і 
громадянина», обираючи об’єктом досліджен-
ня «соціальну справедливість в умовах демок-
ратичного суспільства», предметом – «соціа-
льну справедливість у забезпеченні соціально-
економічних прав людини і громадянина в 
Українській державі»1050, з-поміж іншого роз-
глядаючи й юридичні механізми реалізації за-
значених прав1051. 

В. О. Нечипоренко (к. ф. н., 2003) під 
науковим керівництвом В. А. Рижка в дослі-
дженні «Філософсько-правовий аналіз легі-
тимації правової держави»1052 ставить за мету 
                                                                                          
правової системи, в ній спостерігаються постійні намагання 
уніфікувати кримінальне законодавство. 
Тут слід наголосити на тому, що будь-який принцип, в тому 
числі і принцип законності, який є основою для криміналь-
но-правової теорії і практики має образно ідеальний орієн-
товний характер і може мати практичну дію в сукупності з 
іншими принципами і цінностями суспільного співжиття 
людей. Так, «принцип законності» може бути дієвим і по-
різному тлумачитись в конкретно-історичних умовах суспі-
льно-історичного розвитку держави. А тому сучасна кримі-
нально-правова наука все більше зосереджує увагу на тео-
ретико-юридичному тлумаченні співвідношення понять 
«право» і «закон». У вітчизняній юридичній літературі все 
більше здобуває науковий статус поняття «правове поле». 
В деякій мірі воно є відголоском зарубіжних наукових кри-
мінально-правових дискусій з цього приводу, зокрема, тих 
країн, де діє загальне право (Англія, США та інші). В цих 
країнах злочином було оголошено не те, що суперечило 
закону, а те, що суперечить нормам права. При цьому ма-
ються на увазі норми загального права, вироблені судовою 
практикою. Прикладом законодавчого акта, який допускає 
встановлення кримінальної відповідальності будь-якою 
нормою права може бути § 10 Кримінального кодексу штату 
Нью-Йорка і § 15 Кримінального кодексу штату Каліфорнія 
США, де «злочином, або публічним кримінальним правопо-
рушенням (public offence) є діяння, яке здійснено або не 
здійснено в порушенні норми права…» [Уголовное право 
США: Сборник нормативных актов. — М.: УДН, 1985. – 160 
с. — С. 81]. Тобто до того, що може бути віднесено до зло-
чину посилання йде не на закон (statute), не на законодав-
ство (legislation), не на «дійсний Кодекс» (the Code), а 
більш широке поняття – право або норму (a law), – яке 
може бути тлумачено як поняття, що включає в себе всі 
види правових норм, як писаних (статутних), так і неписа-
них (норм загального права)» (Там само. — С. 134–136). 
1048 Як відзначає автор, «з філософсько-правової точки зору 
будь-яка антисуспільна поведінка завдає шкоди як окремій 
особі так і суспільству в цілому. Але руйнівний характер 
шкоди може бути різним, а тому підлягає не однаковим 
формам осуду чи покарання» (Там само. — С. 82). «Кара-
ється людина тоді, коли вона свідомо піддається спокусі і 
вчиняє відповідні дії за власним потягом, бажанням, намі-
ром, інтересом. Перераховані останні риси свідомих дій 
складають в кримінально-правовому розумінні категорію 
вини. Французький законодавець підсилює цю ознаку вину-
ватості моральним нюансом, вводячи таку ознаку злочину 
як «суспільний осуд»« (Там само. — С. 138). 
1049 Мозоль Н. І. Роль соціальної справедливості у забезпе-
ченні соціально-економічних прав людини і громадянина в 
Українській державі: Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / 
Н. І. Мозоль; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009; Роль 
соціальної справедливості у забезпеченні соціально-
економічних прав людини і громадянина в Українській дер-
жаві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Н. І. 
Мозоль; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 16 с. 
1050 Мозоль Н. І. Роль соціальної справедливості у забезпе-
ченні соціально-економічних прав людини і громадянина в 
Українській державі: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.12 / Н. І. Мозоль; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 
2009. — С. 2, 3. 
1051 Там само. — С. 8. 
1052 Нечипоренко В. О. Філософсько-правовий аналіз легі-
тимації правової держави: Дис... канд. філос. наук: 
12.00.12 / НАН України; Центр гуманітарної освіти. — К., 
2003. — 176 арк. — Бібліогр.: арк. 164–176; Філософсько-
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«обгрунтування основних нормативних прин-
ципів, котрі легітимують державно-правовий 
лад, в якому державна влада суттєво обмежена 
правом та контролюється суспільством задля 
забезпечення свободи індивіда та захисту прав 
людини і громадянина», обираючи об’єктом 
дослідження «поняття правової держави», 
предметом – «теоретичні легітимації, які об-
ґрунтовують державно-правовий лад суспільс-
тва, а також трансцедентальні принципи, котрі 
легітимують правову державу і ставлять її в 
залежність від громадянського суспільст-
ва»1053.  

У дисертації «наведене теоретичне уза-
гальнення і нове вирішення наукової проблеми 
обґрунтування основних нормативних прин-
ципів, котрі легітимують правову державу. Фі-
лософсько-правовий аналіз зосереджено на 
обґрунтуванні державно-правового ладу, за 
якого державна влада суттєво обмежена пра-
вом та контролюється суспільством задля за-
безпечення свободи індивіда та захисту прав 
людини і громадянина»1054.  

Автор доводить, що «поняття 
Rechtsstaat подібне англійському «rule of law» 
й американському «limited government», бо всі 
разом вони конститують новий тип держави, в 
якій первинної важливості набувають правові 
процедури, що експлікують й конкретизують 
певні трансцедентальні принципи (ідея свобо-
ди людини, рівності та самостійності громадя-
нина, невід’ємних прав особи та інші), які за-
тверджуються в якості не підлягаючих пере-
гляду нормативних передумов»1055.  

Філософ права показує еволюцію роз-
витку праволімітаційних процедур і ролі суду 
в цьому зв’язку1056. Зокрема, виявляється роль 
                                                                                          
правовий аналіз легітимації правової держави: Автореф. 
дис... канд. філос. наук: 12.00.12 / Національний ун-т вну-
трішніх справ України МВС України. — К., 2003. — 16 с. — 
Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03nvolpd.zip 
1053 Нечипоренко В. О. Філософсько-правовий аналіз легі-
тимації правової держави: Дис... канд. філос. наук: 
12.00.12 / НАН України; Центр гуманітарної освіти. — К., 
2003. — С. 7–8.  
1054 Там само. — С. 153.  
1055 Там само. — С. 157. При цьому, як відзначає автор, 
«панування права» («rule of law») означає те, що «влада 
діє в рамках процедурних і нормативних передумов, котрі 
вона сама не вповноважена змінити. Всі діючі закони і дер-
жавно-правові інституції визначаються цими передумовами 
інакше вони втрачають легітимний характер»1055. При цьо-
му, стверджує автор, «легітимність правової держави за-
безпечується тільки в громадянському суспільстві, яке в 
змозі праволімітувати державні інституції і поставити їх 
діяльність під контроль громадськості, а також запобігати 
будь-яким спробам держави узурпувати владу» (Там само. 
— С. 159). 
1056 Автор відзначає, що «в Англії 17 сторіччя на підґрунті 
традиції загального права (Common Law) розвинулась ідея 
«правління закону» (Rule of Law). Захисники влади парла-
менту, спираючись на знамениту Хартію вольностей (Magna 
Charta Libertatum) 1215 року, котра обмежувала права 
тодішнього суверена, обґрунтовували становлення нової 
бази політики, на основі нормативних попередніх умов, що 
не підлягають перегляду, котрі легітимують новий держав-
но-правовий устрій. Ці умови і принцип розподілу влад 
(передача прерогатив законодавчої влади постійно діючому 
органові – парламенту), принцип чесного судочинства («fair 
trial»), принципи політичних і економічних свобод грома-
дян. 
В британських колоніях, проголосивших незалежність, роз-
виток ідеї «правління закону» набув своєї специфіки. Сфо-
рмована під впливом філософії Просвітництва, особливо 
Дж.Локка та Монтеск’є, концепція обґрунтованих природнім 
правом, посталих ще до держави, невід’ємних прав людини 
(Білль про права штату Віргінія 1776 року) було пов’язано з 
ідеєю писаної Конституції, котра б точно визначала поділ 
гілок влади, та з ідеєю нормативного контролю через судо-
чинство орієнтованого на захист прав людини й конституції. 

й церкви та розроблених релігійних теорій1057. 
Автор також формулює «принцип правомірно-
сті влади», що включає й судовий контроль1058. 

А. В. Нікітін (к. ю. н., 2004) під науко-
вим керівництвом К. К. Жоль у дослідженні 
«Філософсько-правовий аналіз девіантної 
поведінки особистості»1059 має на меті «ком-
плексне філософсько-правове дослідження 
проблем негативно-девіантної поведінки осо-
бистості та розробка науково обґрунтованих 
основ її юридичного розуміння із залученням 
відповідних положень соціології особистості і 
малих груп, соціально-психологічних і соціа-
льно-правових розробок»1060. Об'єктом дослі-
дження дослідник обрав «негативно-девіантну 
поведінку особистості», предметом –
»філософсько-правовий аспект негативно-
девіантної поведінки особистості»1061. 

Автор відзначає прогресивну роль 
ювенальної юстиції1062, розглядає роль право-
суддя в зв’язку з ретрибутивнною теорією та 
ставленням останньої до смертної кари (як по-
карання)1063, значення «інтеракціонітської тра-
диції» у вивченні девіантності1064.  
                                                                                          
Американська ідея «limited government» єднається з англій-
ською «правління закону» в своїй повазі до традиційного, 
через нагляд судової влади гарантованого, захисту окремо-
го громадянина й набувають закріплення в формулі «due 
process of Law» (правомірного процесу). Верховний суд 
США постійно виходить з того, що історія свободи знахо-
дить себе у втіленні правових гарантій. А прийняті пізніше 
Поправки до американської Конституції з огляду на прин-
цип «due process of Law» набувають сенсу правомірних 
обмежень зазіхань виконавчої та законодавчої влади на 
свободи громадян й судове верховенство в системі влади» 
(Там само. — С. 70–71). 
1057 Як відзначає автор, «особливо рельєфно перевагу мо-
ральних норм над правовими концептуалізувалась в релі-
гійній «теорії морального закону», за якої всі людські вчин-
ки, як такі, що мають моральні виміри (і наслідки), підляга-
ють суду церкви, причому примус може бути безпосереднім, 
або ж опосередкований державною владою. Пізніше це 
втілилось в концепт «світової імперії», як проекту мета-
соціальної інституції, цілковито підпорядкованої церковному 
вченню. Аргументативну фігуру цього концепту можна ко-
ротко зобразити: «один Бог – один світ – одна релігія – 
одна держава – один правитель» («намісник Бога на зем-
лі»). Про те, що це не була примарна мрія, а досить обґрун-
тована теорія з чітко означеною стратегією політичної дії, 
свідчить історія хрестових походів, кількість учасників в 
яких доходила до сотень тисяч» (Там само. — С. 36–37). 
1058 Цей принцип, пише автор, «вимагає й забезпечує пар-
ламентський, судовий і громадянський контроль за здійс-
ненням влади як державно-правового примусу в суворо й 
загально встановлених межах. Правове обмеження досяга-
ється позитивуванням, а загальність – за допомогою не 
особистої (як в монархії) чи партикулярної (аристократія і 
т.п.), а загальної – публічної влади» (Там само. — С. 146). 
1059 Нікітін А. В. Філософсько-правовий аналіз девіантної 
поведінки особистості: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / 
Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2004. 
— 218 арк. — Бібліогр.: арк. 201–218; Філософсько-
правовий аналіз девіантної поведінки особистості: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія 
внутрішніх справ України. — К., 2004. — 16 с. — Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04navdpo.zip 
1060 Нікітін А. В. Філософсько-правовий аналіз девіантної 
поведінки особистості: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / 
Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2004. 
— С. 9–10. 
1061 Там само. — С. 10. 
1062 «При визначенні відхилень від соціально-гуманістичної 
нормалі потрібно спиратись на основні гуманістичні ціннос-
ті, ідеї природного права. Виникнення ювенальної юстиції 
яка випливає з вікової специфіки неповнолітніх є перемо-
гою гуманістичних тенденцій у правовій теорії та судовій 
практиці. Ідеї ювенальної юстиції мають втілюватися не 
лише у судочинстві, а й у реалізації кримінальної відповіда-
льності неповнолітніх, при застосуванні покарання й інших 
примусових заходів впливу, в тому числі виборі методів 
виховання і нагляду» (Там само. — С. 197). 
1063 Там само. — С. 121. 
1064 Як відзначає автор, «інтеракціонітська традиція у ви-
вченні девіантності твердить, що дії і поведінка ідентифіку-
ються у процесі найменування. Цей процес є у певному 
розумінні змагальним, оскільки іменовані часто противлять-
ся спробам ідентифікації їх як девіантів. Так, відмова підко-
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Ж. О. Павленко (к. ю. н., 2003) під нау-
ковим керівництвом В. Д. Титова в досліджен-
ні «Логіко-методологічні аспекти інженерії 
знань у правознавстві»1065 ставить за мету 
«з’ясування сутності інженерії знань у право-
знавстві з точки зору логіко-методологічного 
підходу, а також виявлення її специфіки у 
комплексному міждисциплінарному дослі-
дженні феномена правового знання щодо мож-
ливого його використання як технологічного 
ресурсу. Це пов’язано з необхідністю застосо-
вувати системний підхід до постановки і вирі-
шення завдань перетворення законодавства 
України»1066. Об’єктом дослідження обираєть-
ся «знання у сфері правознавства з його спе-
цифічними особливостями як складник систе-
много застосування технологічного підходу 
формування категорій права, законодавства, 
правових наук і навчальних дисциплін», пред-
метом – «логіко-методологічний аспект інже-
нерії знань у правознавстві, тобто аналіз тех-
нологічного підходу до правового знання: на-
буття правових експертних знань, подання 
правових знань у штучних інтелектуальних 
системах, взаємозв’язок об’єктивованого та 
особистісного знання у сфері правознавства у 
світлі нових інформаційних технологій»1067.  

У дослідженні, з-поміж іншого, наво-
дяться положення та міркування, як напри-
клад, щодо таких питань, як природа та спе-
цифіка правового знання та пізнання1068, виріз-
нення судового пізнання з-поміж видів юриди-
чного пізнання1069, ролі аргументації (зокрема 
                                                                                          
ритися наказам начальника часто призводить до того, що 
підлеглого починають звинувачувати у всіх смертних грі-
хах, але такі звинувачення можна опротестувати в суді і не 
виключено, що в ролі девіанта опиниться сам начальник» 
(Там само. — С. 95). 
1065 Павленко Ж. О. Логіко-методологічні аспекти інженерії 
знань у правознавстві: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / 
Національна юридична академія України ім. Ярослава Муд-
рого. — Х., 2002. — 210 арк. — Бібліогр.: арк. 191–210; 
Павленко Ж. О. Логіко-методологічні аспекти інженерії 
знань у правознавстві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Національна юридична академія України ім. Яро-
слава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с.  
1066 Павленко Ж. О. Логіко-методологічні аспекти інженерії 
знань у правознавстві: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / 
Національна юридична академія України ім. Ярослава Муд-
рого. — Х., 2002. — С. 5–6.  
1067 Там само. — С. 6. 
1068 Як відзначає автор, «у чистому вигляді юридичне пі-
знання не можна віднести ні до природничо-наукового, ні 
до гуманітарного. Специфічні особливості правового знан-
ня, зокрема, полягають у тому, що це не просто знання, яке 
описує властивості якогось об’єкта, а знання саме про 
об’єкт, створений людиною у процесі її діяльності. Воно ж є 
й інструментом діяльності людини – інструментом регулю-
вання суспільних відносин, інструментом впливу на право-
свідомість. Знання у правознавстві є результатом дослі-
дження, і це поєднує його з будь-яким іншим знанням (фі-
лософським, інженерним тощо). Проте, з іншого боку, воно 
бере участь у процесах створення і застосування права, і 
тому ми не можемо ставитися до нього як до звичайного 
наукового знання, що описує нам закони якогось явища. 
Специфікою юридичного знання є також і різна трактовка 
юристами одного й того ж факту чи події, залежно від того, 
якими знаннями чи досвідом вони володіють, до якої тради-
ції чи школи належать. Усе це ускладнює процес накопи-
чення і подання юридичних знань» (Там само. — С. 189). 
1069 «…Юридичне пізнання починається з відображення 
правової реальності шляхом узагальнення, абстрагування, 
аналізу і синтезу, утворення понять, виявлення закономір-
ностей розвитку відбиваного і т.д. Об’єктивна істина в про-
цесі розслідування і судового пізнання досягається в ре-
зультаті раціонального пізнання» (Там само. — С. 14). Так, 
авторка погоджується з думкою про те, що «Судове пізнан-
ня – це в основному пізнання опосередковане, вивідне. 
Головна роль тут належить логічним засобам пізнання і, у 
першу чергу, умовиводу» (В. Є. Жеребкін) (Там само. — С. 
15). Також наводиться думку М. Строговича, який зазначає, 
що «до істини веде раціональна, логічна діяльність слідчого 
і суддів, всебічне і об’єктивне дослідження обставин спра-

аргументів) у переконливості інтерпретації 
закону і фактів у судовому процесі1070, відзна-
чається поступальна роль «довідкових право-
вих інформаційних систем»1071, відзначається 
специфіка цієї діяльності суду1072.  

О. В. Павлишин (к. ю. н., 2005) під на-
уковим керівництвом О. І. Гвоздік у дослі-
дженні «Філософсько-правовий аналіз розро-
бки і використання електронних експерт-
них систем у правозастосовчій діяльнос-
ті»1073 має на меті «здійснення концептуально-
го аналізу необхідності та можливостей розро-
бки і використання електронних експертних 
                                                                                          
ви, аналіз і синтез доказів згідно з логічними законами мис-
лення, побудова і перевірка всіх можливих обставин справи 
версій, тверде обґрунтування кожного твердження і висно-
вку, суворе додержання всіх вимог процесуального закону» 
(Строгович М. С. О рациональном и эмоциональном в суде-
бном исследовании // Советское государство и право. – 
1959. – № 5. — С. 91). 
1070 «Міркування і розслідування в юриспруденції направ-
ляються аргументацією, а більш точно – аргументами, що 
виражають протилежні інтереси, за допомогою яких сторо-
ни процесу намагаються схилити на свій бік суддю або при-
сяжних, переконати їх у тім, що саме пропонована інтер-
претація закону і фактів є коректною в даному випадку. 
Завдання сторін у процесі, тобто юристів, що виступають 
від імені сторін, не стільки установити істину (це – завдання 
судді), скільки щонайкраще представити в судовому проце-
сі інтереси клієнта. Отже, у тім, що відбувається в судовому 
засіданні, існує деякий аспект ігрового суперництва – сто-
рони роблять певні ходи в боротьбі за перевагу» (Там само. 
— С. 15). 
1071 Так, відзначається, що «довідкова правова інформацій-
на система істотно прискорює розвиток країни, зміни в сус-
пільстві. Так, наприклад, у Росії одержали широке поши-
рення подібні системи з судової практики: суспільство оде-
ржало вільний доступ до десятків тисяч справ, що відкриті 
для широкого кола людей. Тим самим здійснюється суспіль-
ний контроль над роботою судової системи» (Там само. — 
С. 98). 
1072 Щодо діяльності суду автор зазначає: «Метою суду є не 
тільки всебічне з'ясування обставин справи, але й оцінка 
версій, запропонованих сторонами, виновності або невино-
вності учасників процесу, визначення санкції. З'ясування 
обставин справи в суді відбувається головним чином через 
аналіз і оцінку версій сторін. Нерідко версії сторін вигляда-
ють або однаково переконливо, або однаково непереконли-
во, тобто немає явної переваги однієї зі сторін. У таких ви-
падках починають позначатися психологічні фактори: схи-
льності суддів і присяжних, відношення до особистості про-
курора або адвоката, образи злочинця і жертви. Учасники 
процесу спираються тільки на дані й докази, що безпосере-
дньо подаються в суді, тому тут зростає роль розумового 
експерименту й інших розумових процедур. Таким чином, у 
сфері правознавства знання про процеси ухвалення рішен-
ня досить часто необ'єктивні, неісторичні, оскільки в теорії 
даної предметної галузі нерідко використовуються недоста-
тньо чітко сформульовані концепції або недостатньо вивчені 
явища» (Там само. — С. 62). 
Як пише автор, зокрема аналізуючи працю Харта, «немає 
сумніву, що суди формулюють свої вироки так, щоб скласти 
враження, що їхні рішення є неминучим наслідком визначе-
них наперед правил, значення яких є твердим і очевидним. 
У найпростіших випадках це може бути так, але у переваж-
ній більшості справ, якими займаються суди, ані закони, ані 
прецеденти, у яких нібито містилися правила, не дають 
змоги зробити лише один висновок. У найсерйозніших 
справах завжди є вибір. Суддя має обирати поміж альтерна-
тивними значеннями, що їх можна надати словам того чи 
іншого закону, або поміж різними тлумаченнями того, чому 
«рівнозначний» той чи інший прецедент. Це лише традиція, 
що судді «знаходять», а не «створюють» закон, яка прихо-
вує це і подає їхні рішення, немовби вони були висновками, 
гладко зробленими із зрозумілих, вже існуючих правил без 
впливу вибору судді. Правові норми можуть мати головний 
стрижень з безперечним значенням, і інколи важко уявити 
собі виникнення суперечки щодо значення тієї чи іншої 
норми.... На довершення всього скептики нагадують нам, 
що не тільки правила є невизначеними, але й їхнє тлума-
чення судом може бути не лише авторитетним, а й остаточ-
ним», – пише Х.Л.А. Харт (Харт Х.Л.А. Концепція права: 
Пер. з англ. Н.Комарова. – К.: Сфера, 1998. — С. 19–20).  
1073 Павлишин О. В. Філософсько-правовий аналіз розробки 
і використання електронних експертних систем у правоза-
стосовчій діяльності: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / 
Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2005. 
— 204 арк. — Бібліогр.: арк. 175–204; Філософсько-
правовий аналіз розробки і використання електронних екс-
пертних систем у правозастосовчій діяльності: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія 
внутрішніх справ України. — К., 2005. — 16 с. — Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05povspd.zip 
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систем (ЕЕС) у правозастосовчій діяльності», 
обираючи об’єктом дослідження «єдність двох 
взаємопов’язаних дослідницьких площин: 1) 
застосування норм права як предметна область 
ЕЕС; 2) ЕЕС як засіб інтенсифікації правоза-
стосування», предметом – «необхідність і мо-
жливість комп’ютерного моделювання право-
застосовчої діяльності на основі технології 
ЕЕС»1074. 

Дослідник розвиває ідею правової пра-
ксеології як галузі аналізу прикладних аспектів 
юриспруденції1075, розглядаються поняття 
«правозастосування», «правозастосовча діяль-
ність»1076. 

В. М. Парасюк (к. ю. н., 2008) під нау-
ковим керівництвом С. С. Сливки у дослі-
дженні «Імперативність моралі у професій-
ній діяльності слідчого: філософсько-
правовий вимір»1077 ставить за мету «визна-
чення і аналіз філософсько-правових основ 
професійної діяльності слідчого, зокрема, 
впливу імперативності моралі на професійну 
етику слідчого, його кримінально-
процесуальну діяльність», визначаючи 
об’єктом дослідження «морально-правову дія-
льність органів досудового слідства», предме-
том – «філософсько-правові проблеми імпера-
тивності моралі у професійній діяльності слід-
чого»1078. 

                                                           
1074 Павлишин О. В. Філософсько-правовий аналіз розробки 
і використання електронних експертних систем у правоза-
стосовчій діяльності: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / 
Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2005. 
— С. 9. 
1075 «Всупереч поширеним уявленням про філософію права 
як про наукову галузь, що має суто теоретико-рефлексивне 
спрямування, вважаємо за необхідне утвердження в її кон-
тексті нової галузі досліджень практично орієнтованого 
характеру – правової праксеології, в межах якої здійснюва-
вся б аналіз прикладних аспектів юриспруденції в плані 
раціоналізації правових знань», – зазначає автор (Там са-
мо. — С. 11). 
1076 Загалом, «не вдаючись до специфіки можливих випад-
ків застосування норм права, можна виділити наступні уза-
гальнюючі характеристики правозастосування: наділення 
одних учасників правовідносин суб’єктивними юридичними 
правами і покладення на інших суб’єктивних юридичних 
обов’язків; вирішення спору про право – про наявність або 
міру суб’єктивних юридичних прав і суб’єктивних юридич-
них обов’язків; визначення міри юридичної відповідальності 
правопорушника [Скакун О.Ф. Теорія держави і права: 
Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001. – 656 с. — 
С. 390] (Там само. — С. 42–43). На думку автора, «судові та 
правоохоронні органи здійснюють правозастосовчу діяль-
ність у конституційно-юрисдикційних, цивільно-правових, 
цивільно-процесуальних, арбітражних, арбітражно-
процесуальних, кримінально-процесуальних, адміністрати-
вних (зовнішніх і внутрішніх), виправно-трудових, виконав-
чих, оперативно-розшукових і охоронних правовідносинах» 
(Там само. — С. 43). Водночас автор погоджується з думкою 
про «…виділення як суб’єктів правозастосування навіть 
громадських організацій і органів. Розглядаючи особливості 
застосування кримінально-правових норм, він вказує, що 
товариські суди не входять у коло органів, що здійснюють 
кримінальне судочинство, отже, не є суб’єктами застосу-
вання норм кримінального права [Наумов А.В. Применение 
уголовно-правовых норм. – Волгоград, 1973. — С. 39] 
(А.В.Наумов), «враховуючи чинне законодавство під час 
написання роботи, а також специфіку досліджуваної сфери 
правозастосовчої діяльності» (Там само. — С. 38). 
1077 Парасюк В. М. Імперативність моралі у професійній 
діяльності слідчого: філософсько-правовий вимір: дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрі-
шніх справ. — Л., 2008. — 195 арк. — Бібліогр.: арк. 176–
191; Імперативність моралі у професійній діяльності слідчо-
го: філософсько-правовий вимір: автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх 
справ. — Л., 2008. — 16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08pvmfpv.zip 
1078 Парасюк В. М. Імперативність моралі у професійній 
діяльності слідчого: філософсько-правовий вимір: автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т 
внутрішніх справ. — Л., 2008. — С. 4. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08pvmfpv.zip 

У дослідженні, з-поміж іншого, відзна-
чається «антропологічний чинник», як основ-
ний чинник впливу на вибір професії слідчо-
го»1079, відзначається, що «основні криміналь-
но-процесуальні дії слідчого мають філософ-
сько-правову природу», а професійна етика 
слідчого і моральний імператив як її рушійна 
сила продукує різні рефлексії доброї волі1080, 
зазначається «правова та моральна свідомість» 
як два основні компоненти професійної свідо-
мості слідчого1081. 

С. Г. Пепеляєв (к. ю. н., 2005) під нау-
ковим керівництвом М. В. Костицького у до-
слідженні «Європейський правовий гуманізм 
як чинник реформування кримінально-
процесуального права України»1082 зазначає за 
мету «визначення змісту і соціальної цінності 
правового гуманізму як чинника реформуван-
ня українського кримінально-процесуального 
права», визначаючи об’єктом дослідження 
«правовий гуманізм як феномен культурно-
історичного розвитку європейської цивіліза-
ції», предметом – «вплив правового гуманізму 
на кримінально-процесуальне право і криміна-
льно-процесуальну діяльність в Україні»1083. 

У дослідженні, з-поміж іншого, відзна-
чається, що вимоги гуманізму під час здійс-
нення кримінально-процесуальної діяльності є 
продуктом суспільної свідомості, зазнають по-
                                                           
1079 «У філософії слідчого основну роль відіграють юридична 
антропологія, юридична етика, юридична деонтологія, юри-
дична психологія. Знання основних наук дають можливість 
слідчому зрозуміти онтологічне й деонтологічне призначен-
ня людини, її поведінки та правосуддя, яке полягає у під-
триманні гармонії Всесвіту. Основним чинником впливу на 
вибір професії слідчого є антропологічний» (Там само. — С. 
9). 
1080 «Основні кримінально-процесуальні дії слідчого мають 
філософсько-правову природу. Кожна стадія досудового 
слідства характеризується імперативністю моралі. Найбіль-
ше проявів імперативності моралі відбувається під час слід-
чого огляду, допиту, обшуку, виїмки та ін. Стосовно кожної 
слідчої дії існує комплекс моральних імперативів, які закрі-
плені в законі і мають спонукальну дію. Імперативність 
моралі гармонізує морально-правові норми кримінального 
процесу і морально-професійну дію слідчого, що є необхід-
ним для встановлення істини у будь-якому правовому яви-
щі, що перебуває у процесі розслідування» (Там само. — С. 
10). «Професійна етика слідчого і моральний імператив як її 
рушійна сила продукує три рефлексії доброї волі – абстрак-
тну, недосконалу і повну. Вибір однієї із рефлексій зале-
жить від конкретної кримінальної справи та процесуальних 
завдань. Крім того, професійна етика слідчого містить у собі 
відносні морально-етичні норми, оскільки свобода вибору 
його морально-правового рішення узгоджується із законом. 
Тому необхідно, щоб ця відносність поступово зменшува-
лась і в майбутньому посилювався морально-імперативний 
регулятивний процес поведінки людини у правовому полі та 
в суспільному розвитку загалом» (Там само). 
1081 «Професійна свідомість слідчого містить два основні 
компоненти –правову та моральну свідомість, кожна з яких 
формується під впливом відповідно до правових чи мораль-
них мотиваційних чинників, моральних норм і принципів 
суспільства, відповідає потребам його розвитку та вирішен-
ня завдань боротьби зі злочинністю. Професійна свідомість 
слідчого входить у загальну систему забезпечення справед-
ливості та законності, є однією із важливих умов гаранту-
вання основних прав та свобод особи у процесі розсліду-
вання кримінальних справ» (Там само. — С. 9). 
1082 Пепеляєв С. Г. Європейський правовий гуманізм як 
чинник реформування кримінально-процесуального права 
України: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна 
академія внутрішніх справ України. — К., 2005. — 193 с. — 
Бібліогр.: с.170–183; Європейський правовий гуманізм як 
чинник реформування кримінально-процесуального права 
України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Наці-
ональна академія внутрішніх справ України. — К., 2005. — 
17 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05psgppu.zip 
1083 Пепеляєв С. Г. Європейський правовий гуманізм як 
чинник реформування кримінально-процесуального права 
України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Наці-
ональна академія внутрішніх справ України. — К., 2005. — 
С. 4. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05psgppu.zip 
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стійних змін у процесі практичної діяльності 
органів досудового розслідування і правосуддя 
і є справою совісті відповідних посадових 
осіб1084. Стверджується, що гуманізм має хара-
ктерні риси і знаходить вираз в принципах і 
функціях, які відображені в юридичних кодек-
сах1085, а мораль виконує забезпечувальну фу-
нкцію і виступає як додаткова гарантія чіткого, 
точного й неухильного дотримання правових 
норм1086, є внутрішнім мотиваційним чинни-
ком для прийняття справедливого й законного 
рішення1087. 

На думку автора, «моральні аспекти ді-
яльності слідчого» сприяють успішному дося-
генню цілей досудового слідства та загалом 
мета кримінального судочинства як покарання 
винних і реабілітація невинних1088. 

Гуманізм визнається як «соціально-
філософська категорія», правовий гуманізм як 
принцип юриспруденції – «реальний вид гума-
нізму, закріплений в юридично-правових нор-
мах»1089. Відзначається гуманістичний зміст 
                                                           
1084 Там само. — С. 14. 
1085 Гуманізм має характерні риси і знаходить вираз в прин-
ципах і функціях, які відображені в юридичних кодексах. 
Найбільш яскраво це знаходить прояв у кримінально-
процесуальній діяльності, в якій морально-гуманістичні 
засади висвітлюються повністю через дії державних органів 
і посадових осіб – слідчих, прокурорів, суддів та інших уча-
сників процесу, що здійснюють розслідування, встановлю-
ють істину у кримінальних справах і є наділеними повнова-
женнями щодо застосовування засобів державного примусу. 
Мораль виконує забезпечувальну функцію і виступає як 
додаткова гарантія чіткого, точного й неухильного дотри-
мання правових норм. Практично всі принципи, що закріп-
лені у кримінально-процесуальному законодавстві й реаль-
но діють у кримінальному судочинстві, засновані на мора-
льних принципах, що відображають етичну суть належного 
в кримінальному процесі (Там само. — С. 10). У галузі кри-
мінального судочинства цей зв’язок права і моралі надзви-
чайно плідний. Глибокий моральний зміст процесуально-
правових приписів підсилює їх авторитет, а тому і регулюю-
чий вплив» (С. 11).  
1086 Там само. — С. 11. 
1087 Як пише автор, «отже, моральні норми створюють осно-
ву для здійснення в кримінально-процесуальній діяльності 
розслідування відповідно до «літери закону» і є внутрішнім 
мотиваційним чинником для прийняття справедливого й 
законного рішення. Суб’єкт, щодо якого здійснюється судо-
чинство, має бути упевнений у законності, повноті, 
об’єктивності, а отже, у справедливості процесу розсліду-
вання й ухвалення судового рішення у його справі. Дотри-
мання справедливості й законності як принципів суспільних 
відносин у сфері кримінального процесу може вирішити 
багато суперечностей, що існують у слідчій і судовій діяль-
ності. Власне кажучи, тільки той закон дійсно слугує зміц-
ненню законності, який спрямований на посилення охорони 
прав і свобод громадян, подальшу гуманізацію всіх сфер 
життя суспільства» (Там само. — С. 11). 
1088 Успішне досягнення цілей досудового слідства залежить 
від забезпечення не тільки правових, а й моральних аспек-
тів діяльності слідчого. Їх дотримання гарантує право і сво-
боду громадянам при проведенні досудового розслідування, 
а також досягнення головної мети кримінального судочинс-
тва – прийняття законного, обґрунтованого і справедливого 
рішення у кримінальній справі, з тим щоб кожний, хто вчи-
нив злочин, був притягнутий до кримінальної відповідаль-
ності і жодний невинуватий не був покараний. Мета кримі-
нального судочинства залишається незмінною: покарання 
винних і реабілітація невинних. Тому моральні питання 
кримінального судочинства сьогодні набувають особливого 
значення та є дуже важливими. Відповідно до вимог спра-
ведливості в кримінально-процесуальному законі мають 
бути більш докладно закріплені положення, що забезпечу-
ють дотримання прав і свобод учасників процесу й моральні 
аспекти досудового слідства» (Там само. — С. 11). 
1089 На думку автора, гуманізм – це «соціально-філософська 
категорія, що відображає процес культурно-історичного 
виявлення соціально-сутнісних сил людини, як самоціннос-
ті, котра виражається у взаємоповазі, взаємовизнанні осо-
бистої неповторності індивідів, суспільного визнання їх 
права на життя, свободу волевиявлення, фізичну, мораль-
ну, політичну недоторканність, захищених суспільством і 
його інститутами від втручання зовнішніх сил, що можуть їм 
перешкоджати. Для здійснення глибоких наукових дослі-
джень й ефективного впровадження їх результатів у суспі-
льне життя доцільним є класифікація видів гуманізму за 
своїм проявом у різних формах свідомості людей (мораль-

кримінального судочинства сучасної України, 
водночас застерігається від «копіювання зако-
нодавства, яке регламентує судоустрій і здійс-
нення кримінально-процесуальної діяльності 
жодної з європейських держав»1090. 

Г. О. Попадинець (к. ю. н., 2007) під 
науковим керівництвом М. Г. Братасюк у до-
слідженні «Український світоглядно-
філософський гуманізм як засада розвитку 
національної правової культури»1091 ставить 
за мету «висвітлення українського світогляд-
но-філософського гуманізму як засади розвит-
ку національної правової культури, осмислен-
ня особливого та закономірного в динаміці її 
становлення і розвитку», обираючи об’єктом 
дослідження – «розвиток української правової 
культури», предметом – «вплив українського 
світоглядно-філософського гуманізму на роз-
виток національної правової культури»1092.  

Представляється «погляд на право як 
на культурний феномен»1093, розглядаються 
різні історичні періоди та порівнюючи правову 

                                                                                          
ний, правовий, політичний, естетичний, релігійний тощо), 
за кінцевими цілями свого спрямування (істинний, псевдо-
гуманізм, дегуманізм), за суб’єктом носія (індивідуальний, 
колективний) і за об’єктом пізнання (абстрактний, реаль-
ний). 
Правовий гуманізм як принцип юриспруденції – це реаль-
ний вид гуманізму, закріплений в юридично-правових нор-
мах, що регулюють відносини між людьми, між особою і 
суспільством, громадянином і державою. Правовий гуманізм 
поширюється не тільки на зміст юридичних норм, а й на усі 
ті відносини, що належать до поля правового регулювання. 
Правовий гуманізм як принцип юриспруденції, пов’язаний із 
системою примусу, покарання, яка має на меті виховання в 
людині людяного, і захищає моральні якості людини, вста-
новлює права й обов’язки в життєдіяльності людини. Пра-
вовий гуманізм спрямований на визначення справедливої 
міри між волевиявленням і відповідальністю особи за свої 
вчинки перед суспільством, а також міру співвідношення 
державних і громадських інтересів. Таким чином, правовий 
гуманізм поєднується з моральним і політичним гуманізмом і 
виражається через категорії «справедливість», «рівність», 
«свобода», «відповідальність», «добро», «щастя», «права 
людини», «громадські права», «громадський обов’язок» 
(Там само. — С. 14). 
1090 Процес сучасного реформування як судово-правової 
системи, так і кримінально-процесуального законодавства 
України є орієнтованим на загальнолюдські цінності, у тому 
числі на гуманізм, справедливість та законність. Проте 
Україна не може копіювати законодавство, яке регламентує 
судоустрій і здійснення кримінально-процесуальної діяльно-
сті жодної з європейських держав, оскільки система органів 
кримінальної юстиції тісно пов’язана з національними тра-
диціями, ментальністю народу України, іншими інститутами 
українського суспільства. І тому необґрунтоване залучення 
її елементів з чужої правової системи, штучне перенесення 
їх до нашого правового простору не стільки сприятиме до-
сягненню очікуваної мети – покращанню ситуації у криміна-
льному процесі, скільки призведе до несподіваних шкідли-
вих наслідків. Органи дізнання, досудового слідства, проку-
ратури й суду в Україні склалися історично, починаючи з 
60-х років XIX століття, і в чомусь вони вже виправдали 
себе, стали звичним елементом у суспільстві, і тому їх не 
слід руйнувати, а лише треба провести раціональну рефор-
му їх організації і діяльності (Там само. — С. 16). 
1091 Попадинець Г. О. Український світоглядно-
філософський гуманізм як засада розвитку національної 
правової культури: Дис... канд. філос. наук: 12.00.12 / 
Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2007; 
Український світоглядно-філософський гуманізм як засада 
розвитку національної правової культури: автореф. дис... 
канд. філос. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т 
внутрішніх справ. — К., 2007. — 19 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07pgonpk.zip 
1092 Попадинець Г. О. Український світоглядно-
філософський гуманізм як засада розвитку національної 
правової культури: автореф. дис... канд. філос. наук: 
12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — 
К., 2007. — С. 4. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07pgonpk.zip 
1093 «Погляд на право як на культурний феномен дає мож-
ливість побачити його як багатогранне, цілісне, духовно-
наповнене явище, що нерозривно пов’язане з низкою ви-
щих духовних цінностей народу, який його створив, його 
суб’єктивними властивостями, ментальністю, національною 
свідомістю, культурним та історичним вимірами його буття» 
(Там само. — С. 17). 
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культуру в ці періоди (зокрема, й щодо судо-
чинства)1094, стверджується про формування в 
епоху Відродження «філософсько-правової 
парадигми, яка, розвиваючи юснатуралістичне 
праворозуміння княжої України, піднімала 
проблему захисту природних прав людини та 
народу»1095. 

Відзначається необхідність досліджен-
ня права в взаємозв’язку з «етнонаціональним 
чинником, під яким розуміється духовно-
психічна енергія народу»1096, домінування 
впливу «емоційно-почуттєвої компоненти» на 
національну ментальність українців1097. 

А. С. Романова (к. ю. н., 2008) під нау-
ковим керівництвом С. С. Сливки в дослі-
дженні «Естетична культура юриста: філо-
софсько-правовий аспект»1098 з метою «філо-
софсько-правового осмислення естетичної 
культури юриста в контексті його професійної 
діяльності, загальнотеоретичного визначення 
естетичної культури юриста в умовах рефор-
                                                           
1094 Зокрема, зазначається, що «морально-правова культура 
княжої України увібрала в себе такі гуманістичні світогляд-
но-філософські характеристики українців, як: повага до 
людини-особистості, як форми існування божественого, 
бережливе ставлення до традиційно-звичаєвих засад життя, 
схильність до утвердження морально-етичних цінностей, 
демократизм судочинства, державно-політичного життя 
тощо» (виділено – В.Б.) (Там само. — С. 5). «Аналіз право-
вої культури княжої України, таких її складових як правова 
ідеологія, писані норми, живе право, судочинство тощо дає 
підстави вважати, що в основу розуміння права було по-
кладено принципи природної справедливості, добра, спіль-
ного блага, поваги до людини і т.п., тобто давні русичі ро-
зуміли право як глибинно-духовне явище, нерозривно 
пов’язане з мораллю та її цінностями» (Там само. — С. 17). 
1095 «В контексті антропоцентрично-індивідуалістичної та 
гуманістичної філософії першого українського Відродження 
було сформовано філософсько-правову парадигму, яка, 
розвиваючи юснатуралістичне праворозуміння княжої Укра-
їни, піднімала проблему захисту таких природних прав лю-
дини та народу, як: право на життя, національну ідентич-
ність, честь і гідність, свободу совісті, віри, освіту, рідну 
мову, приватну власність, справедливий суд, формальну 
рівність тощо. Всі ці права трактуються як невід’ємні від 
людини та народу» (виділено – В.Б.) (Там само. — С. 5). 
Дослідницею показано, що «дуже виразно у філософсько-
правовій думці тієї епохи звучить ідея боротьби, протесту 
проти неправа, безправ’я як окремішньої людини, так і 
цілого народу, наголошується на ідеї обмеженої королівсь-
кої влади, на ідеї закону як засобу захисту прав людини, 
про що говорять С.Оріховський, Х.Філалет, І.Косинський. 
Мислителі тієї епохи підкреслюють ідею права контролю 
народу над державною владою, пропагуючи республікансь-
кий шлях розвитку державності. Практичне правове життя 
того часу дає можливість простежити окремі національні 
світоглядно-філософські ідеї наприклад, у судочинстві, 
окремих нормативно-правових документах, зокрема Литов-
ських Статутах тощо» (Там само. — С. 15). 
1096 «Аналіз права як духовно-культурного явища передба-
чає дослідження його взаємозв’язку з етнонаціональним 
чинником, під яким розуміється духовно-психічна енергія 
народу, його національно-вітальне лібідо, свідомість та 
самосвідомість, етнонаціональний характер, менталітет, 
історична пам’ять тощо. Духовно-ментальний досвід кожно-
го народу є активним чинником творення культурних фено-
менів загалом і правового зокрема» (Там само. — С. 18). 
1097 Авторка доводить, «що національна ментальність украї-
нців, в якій домінує емоційно-почуттєва компонента, міфіч-
на свідомість, сформована на її основі, вплив на українську 
духовну культуру християнського гуманізму створили поту-
жну гуманістичну світоглядно-філософську традицію, яка 
стала засадою розвитку української морально-правової 
культури. Ця особливість української правової культури є 
закономірним наслідком впливу на неї емоційно-почуттєвої 
ментальної компоненти українців та релігійно-
екзистенціального характеру їх світоглядно-філософських 
засад – в силу цього легістсько-позитивістська ідеологія та 
методологія були і є для українців чужими, що природно 
має бути враховано в процесі реформування правової сис-
теми сучасної України» (Там само. — С. 19). 
1098 Романова А. С. Естетична культура юриста: філософсь-
ко-правовий аспект: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / 
Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2008. — 184 
арк. — Бібліогр.: арк. 170–182; Естетична культура юриста: 
філософсько-правовий аспект: автореф. дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — 
Л., 2008. — 16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08rasfpa.zip 

мування правової системи і формування пра-
вової держави України», обирає об’єктом до-
слідження «естетичну культуру юриста як 
прояв духовності», предметом – «філософсько-
правові проблеми естетичної культури юриста, 
закономірності формування та особливості 
структури естетичної культури юриста»1099.  

На думку авторки, естетосфера, як 
«конститутивно-ситуативна основа існування 
правової естетики», «виступає вихідною умо-
вою існування правової естетики, яка, зокрема, 
проявляється у формі естетичної культури 
юриста. Такою є формула діалектичного взає-
мозв’язку загального, особливого та одинич-
ного у полі естетосфери. Правова ж естетика 
як нова сфера філософсько-правового дослі-
дження є «особливим способом упорядкування 
соціокультурного простору, що проявляється у 
поєднанні законів краси та правових приписів, 
їх взаємовпливі та інтеграції». Естетичну куль-
туру юриста пропонується розглядати «як спе-
цифічне переломлення основних моментів ес-
тетичної культури особи (що зумовлюються 
соціокультурною обстановкою, панівною ідео-
логією, загальним рівнем культури особи та 
вихованням, особливостями професійного се-
редовища та специфікою фахової діяльності)». 
Її компонентами визначено: суб’єкт естетичної 
діяльності, об’єкт естетичного впливу, форми 
естетичної діяльності, естетичну свідомість, 
естетичні переживання, естетичні потреби, 
гармонію. Також визначаються функції та зна-
чущість естетичної культури юриста1100, окре-
слюється філософсько-правовий підхід до по-
няття «естетика судочинства»1101. 

С. В. Савчук (к. ю. н., 2002) під науко-
вим керівництвом А. А. Козловського у дослі-
дженні «Юридична соціологія: предмет та її 
місце в системі юридичних наук»1102 мав на 
меті «на основі новітніх досягнень теоретико-
правової науки, результатів соціолого-
юридичних досліджень обґрунтувати само-
                                                           
1099 Романова А. С. Естетична культура юриста: філософсь-
ко-правовий аспект: автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 
2008. — С. 4–5. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08rasfpa.zip 
1100 У контексті соціокультурного простору естетична куль-
тура юриста виконує такі функції: формування відчуття 
естетичного задоволення від професійної діяльності, есте-
тизація слідчих дій, формування естетично-правового смаку 
юриста, вироблення правильних естетичних суджень, оці-
нок щодо тих чи інших явищ, інформаційна функція, а та-
кож здійснення сприятливого впливу на світогляд, моральні 
поняття і поведінку юриста, виховання здатності помічати, 
розуміти красу в природі, суспільному житті, правотворчій 
діяльності, естетико-правовий розвиток юриста, вираження 
буття права, правової ідеї.  
На думку авторки, значущість естетичної культури юриста 
полягає в її «закоріненості» у професії, суб’єктивно-
особистісному ставленні самого юриста до службової діяль-
ності. Основними параметрами «естетичності» професійної 
діяльності юриста є: 1) особливе естетичне ставлення особи 
до своєї професії – професіоналізм (майстерність); 2) захо-
пленість професією і моральне задоволення від неї; 3) пре-
стижність юридичної професії (Там само. — С. 14). 
1101 Див. також: Романвоа А. С. Естетика судочинства: філо-
софсько-правовий підхід // Проблеми забезпечення консти-
туційних прав громадян в судочинстві: Наукова конферен-
ція, 26 жовтня 2007 р. – Львів, 2007. — С. 143-145. 
1102 Савчук С. В. Юридична соціологія: предмет та її місце в 
системі юридичних наук: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 
/ Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — 
Чернівці, 2002. — 228 арк. — Бібліогр.: арк. 186–225; Юри-
дична соціологія: предмет та її місце в системі юридичних 
наук: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Націо-
нальна академія внутрішніх справ України МВС України. — 
К., 2002. — 18 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02ssvsyn.zip 
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стійність юридичної соціології як правової на-
уки та визначити її місце в системі правознав-
ства»1103. Об’єктом дослідження дослідник 
обирає «процеси становлення різноманітних 
наукових форм дослідження механізмів соціа-
льної детермінації та функціонування права», 
предметом – «концептуальна природа та пред-
метна специфіка юридичної соціології як са-
мостійної правової науки, головним із завдань 
якої є дослідження внутрішньої соціодинаміки 
права, виявлення її відмінності від інших су-
часних напрямів соціально-правового пізнан-
ня, уточнення особливостей її структури та 
місця в системі юридичних наук»1104. 

Загалом дослідження присвячено об-
грунтуванню юридичної соціології як юридич-
ної науки (в межах філософії права), відмінної 
за предметом, іншими характеристиками від 
соціології права1105. В цьому зв’язку як істотна 
відзначається та «судова частина» соціологіч-
ного розуміння права – постулат, змістом яко-
го є необхідність певного ступеня свободи су-
дової правотворчості, висловлений С. А. Му-
ровцевим, Є. Ерліхом1106, виникнення «школи 
вільного права» як наслідок пожвавлення ан-
тилегістських виступів у юриспруденції та по-
силення закликів до відродження природного 
права1107, орієнтування практико-прикладної 

                                                           
1103 Савчук С. В. Юридична соціологія: предмет та її місце в 
системі юридичних наук: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 
/ Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — 
Чернівці, 2002. — С. 7. 
1104 Там само. — С. 8. 
1105 Як відзначає автор, «на відміну від соціології права, 
об’єктом якої є суспільство як ціле, а право тут постає тіль-
ки окремим його елементом, об’єктом юридичної соціології є 
право як ціле, перш за все як самодостатній нормативний 
феномен, право у взаємозв’язках і взаємодії з іншими 
об’єктами (матеріальними та духовними в їх соціально-
правовому вимірі), на які воно впливає і які чинять вплив 
на нього. Гносеологічною засадою відповідних досліджень є 
соціолого-юридичний підхід до права, згідно з принципами 
якого право досліджується: по-перше, як особливий соціа-
льно-юридичний феномен; по-друге, в динаміці, як процес 
постійного взаємопереходу від генезису до соціальної дії; 
по-третє, в широкому контексті структурних і функціональ-
них зв’язків з соціальними чинниками, які, з одного боку, 
безпосередньо детермінують розвиток права, з іншого, 
зазнають на собі його впливу; по-четверте, в динаміці всіх 
проявів окремих елементів правової дійсності; по-п’яте, як 
складна структура правовідносин» (Там само. — С. 177–
178). 
1106 Як відзначає дослідник, «С. А. Муромцев сформулював 
два основних постулати соціологічного розуміння права: 
перший – право є сукупністю юридичних відносин; другий – 
судова правотворчість повинна володіти певним ступенем 
свободи щодо встановлених норм права.  
Цим був підкреслений зв’язок змін права з динамікою суспі-
льних відносин, по суті – гнучкість співвідношення писаних 
і діючих норм, що співзвучно висловленому пізніше 
Є. Ерліхом розрізненню норм «мертвих» і «живих», писаних 
і діючих. Суди, на думку С. А. Муромцева, не лише можуть, 
але й повинні встановлювати відповідність норм фактично-
му правопорядку, здійснювати зворотне прямування від 
правозастосовчої практики до самого права, спонукати 
право до трансформації, фактично – творити норми права. 
Інакше кажучи, суди виконують роль сполучної ланки між 
правом і соціальною дійсністю [Лапаева В.В. Социология 
права / Под ред. В. С. Нерсесянца. — М.: Издательство 
НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА*М), 2000. — 
С. 150-152; Пяткина С. А. Русская буржуазная правовая 
идеология. — М., 1980. — С. 14-32; Зорькин В.Д. Муром-
цев. — М.: Юридическая литература, 1980. – 127 с; Козло-
вский В. В., Макейчик Е. А. С. А. Муромцев: синтез права и 
социо-логий // Вестник Московского университета. – Серия 
12. Социально-политические исследования. – 1993. – № 4. 
— С. 68-81]» (Там само. — С. 50). 
1107 Як вказує автор, «пожвавлення антилегістських висту-
пів у юриспруденції та посилення закликів до відродження 
природного права на початку XX століття зумовили виник-
нення такого впливового напряму соціолого-юридичних 
досліджень, як «школа вільного права» [Пионтковский А.А. 
Юридическая наука, её природа и метод // Советское госу-
дарство и право. – 1965. – № 7. — С. 80; Марчук В.П. «Сво-
бодное право» в буржуазной юриспруденции. Критика кон-

функції юридичної соціології на процес виро-
блення правових рішень, тобто «на соціолого-
юридичне обґрунтування правових новел»1108 
(зокрема й суддям у формі соціологічної екс-
пертизи і соціологічного тлумачення)1109, об-
грунтовуэться, що «американський [правовий] 
реалізм, безумовно, вливається в русло соціо-
лого-юридичного праворозуміння», відзнача-
ється в цьому зв’язку з місце ролі суду в цих 
напрямках думки1110.  
                                                                                          
цепций Е. Эрлиха. – К.: Вища школа, 1977. – 167 с; Мане-
лис Б.Л. Школа свободного права и её место в буржуазно-
юридической науке // Вестник коммунистической академии. 
– 1928. – № 4. — С. 199-231], на чолі з австрійським юрис-
том Є. Ерліхом, з ім’ям якого науковці пов’язують оформ-
лення, утвердження юридичної соціології та початок її ін-
ституціонального розгортання, самовизначення. Його моно-
графія «Основи соціології права» (1913) позначила важли-
ву віху – появу юридичної соціології як науки. Зміст роботи 
автор резюмує декількома реченнями. «Центр ваги розвит-
ку права в наш час, як і в усі інші часи, – пише він, – зна-
ходиться не в законодавстві, не в юриспруденції чи судо-
чинстві, а в самому суспільстві» [Ehrlich E. Grundlegung der 
Soziologie des Rechts. 4 Aufl. – Berlin: Duncker & Humblot, 
1989. – S. 12]. Реально діюче право він називав «живим 
правом». Воно є результатом спонтанного процесу правоут-
ворення в суспільстві, а також діяльності окремих предста-
вників державної влади, а отже, знаходиться в фактичних 
відносинах, а не в статтях закону, бере свій початок у са-
мому суспільстві. І саме на нього повинні орієнтуватися 
судді в своїх рішеннях. «Живе право» (внутрішній порядок 
людських відносин), яке «не встановлюється в правових 
положеннях», яке «входить у життя, стає живою нормою», 
згідно з Є.Ерліхом, і є предметом юридичної соціології 
[Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. – München 
und Leipzig: Duncker & Humblot, 1913. – S. 33, 399]» (Там 
само. — С. 50-51). 
Відзначається, що «більшість ідей та постулатів цієї школи 
знайшли своє відображення, отримали подальший розвиток 
у працях американських реалістів і прагматистів у сфері 
права (Р.Паунд, Д.Ч.Грей, О.У.Холмс, Д.Френк, 
Б.Н.Кардозо, К.Ллевеллін), які пропагували концепцію пра-
ва як продукту предметно-практичної судової діяльності, як 
засобу досягнення соціальної мети, ставлення до суду як до 
виняткової сфери дії, функціонування права, які вимагали, 
щоб оцінювання будь-якої частини закону враховувало 
наслідки його дії, розглядали закон лише як матеріал, із 
якого суди створюють саме право). По суті, погляди 
Р.Паунда та інших представників американської школи 
юридичної соціології кардинально не відрізняються від по-
глядів напрямку «вільного права»« (Там само. — С. 52). 
1108 Однак висновки і рекомендації цих досліджень, прогно-
стичний потенціал юридичної соціології ще недостатньо 
використовуються в практиці роботи законодавчих органів. 
Якоюсь мірою це викликано тим, що тематика проведених 
досліджень часто не погоджена з безпосередніми потребами 
законотворчості, а їх науково-методологічний рівень не 
завжди відповідає важливості і складності завдань. У судо-
чинстві, наприклад, увага дослідників повинна акцентува-
тися на інтересах сторін, як прямо заявлених, так і латент-
них; рольовій поведінці професіональних юристів, учасни-
ків судового процесу; найрізноманітніших способах, кана-
лах впливу на суд і, відповідно, на наслідках цього» (Там 
само. — С. 96). 
1109 Як відзначає дослідник, «практико-прикладна функція, 
на думку Ж.Карбоньє, проявляється, зокрема, в тому, що 
юридична соціологія допомагає законодавцю (зовнішня і 
внутрішня соціологія законодавства), суддям (у формі соці-
ологічної експертизи і соціологічного тлумачення) та сторо-
нам договору (як при укладенні договору, так і в процесі 
його дії) (Там само. — С. 97). 
1110 Дослідник ставить питання, надаючи на них відповіді: 
«В чому сутність американського правового реалізму? Які 
його специфічні риси? На ці запитання найкраще відпові-
дають самі реалісти. Можна послатися, наприклад, на 
К.Левелліна, який найбільш повно в своїх міркуваннях роз-
криває його суть: «Перш ніж з’явилися норми, існували 
факти; спочатку було не Слово, а Справа. За рішеннями 
стоять судді; судді суть люди, яких норми і рішення прямо 
чи побічно стосуються» [Llewellyn K. Some Realism About 
Realism. Responding o Dean Pound // 44 Harvard Law Review. 
– 1931. — P. 1222]. Він же перелічує і характерні ознаки 
американського реалізму: (1) трактування права як 
продукту судової діяльності, якому властива мінливість; (2) 
погляд на право як на засіб досягнення соціальних цілей, а 
не як на мету в собі. Будь-яка частина права оцінюється в 
світлі поставлених цілей та досягнутих результатів, а також 
співвідношення між ними; (3) концепція суспільст-
ва, яке змінюється швидше ніж право, отже, норми пра-ва 
повинні постійно переглядатися на предмет відповідності 
новим потребам суспі-льства; (4) тимчасове відокрем-
лення проблеми сущого від проблеми належного для цілей 
наукового дослідження; (5) недовіра до традиційних норм 
права і понять, оскільки вони претендують на те, щоб опи-
сати, що в дійсності роблять судді; (6)трактування норми як 
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Р. А. Сербин (к. ю. н., 2003) під науко-
вим керівництвом М. В. Костицького у дослі-
дженні «Правова культура – важливий фак-
тор розбудови правової держави»1111 ставить 
за мету «обґрунтування гуманістичного потен-
ціалу правової культури, її демократичної 
спрямованості у розбудові правової, соціальної 
держави»1112. Об’єктом дослідження обираєть-
ся «правова культура як категорія філософії 
права, її гуманістична сутність та творчий по-
тенціал», предметом дослідження – «правова 
культура як чинник розбудови правової, соціа-
льної держави в умовах трансформації суспі-
льства, виходу країни на шлях стабільного і 
сталого розвитку, переходу від тоталітарної 
держави до демократичної, правової, соціаль-
ної»1113. 

Дослідник пов’язує розвиток правової 
культури й зі зміною «репресивної ролі су-
дів»1114, наводить історичні дані про погляди 
та чинники, які зумовили таку роль. 
                                                                                          
узагальненого передбачення майбутніх дій суду; (7) недо-
вірливість до теорії, згідно з якої традиційні нормоутворення 
становлять сильнодіючий чинник у створенні судових рі-
шень. Але це не слід розуміти як відкидання норм у будь-
якому випадку; (8) переконаність у необхідності групуван-
ня судових справ і правових приписів за більш вузькими 
ознаками, ніж це робила практика в минулому; (9) вивчен-
ня розвитку галузей права з точки зору їх ефективності. 
Оцінювання будь-якої частини права в межах результатів її 
застосування; (10) необхідність безперервної, добре спла-
нованої роботи з проблем права за всіма вищепереліченими 
лініями [Llewellyn K. Some Realism About Realism. 
Responding o Dean Pound // 44 Harvard Law Review. – 1931. 
— P. 1233-1238; Синха С.П. Юриспруденция. Философия 
права. Краткий курс. — М.: Академия, 1996. — С. 207-209]. 
Із наведеного вище стає зрозуміло, що в науковому плані 
американський реалізм, безумовно, вливається в русло 
соціолого-юридичного праворозуміння [Иваненко О. Ф. 
Правовая идеология американской буржуазии. Краткий 
критический очерк. – Казань: Издательство Казанского 
университета, 1966. — С. 58]. Разом з тим, в американсь-
кому правовому реалізмі значне положення займає психо-
логічний елемент. Особлива значущість надається індивіду-
альним, психологічним характеристикам людей, які беруть 
участь у судовому розгляді. В практичному ж плані – осно-
вна увага приділяється судовій діяльності. Суддя наділяєть-
ся не лише свободою тлумачення, але й правотворчими 
повноваженнями в дусі вчення Є.Ерліха [Карбонье Ж. Юри-
дическая социология. – Б.: БГК им. И.А.Бодуэна де Курте-
нэ, 1998. — С. 120-121; Кульчар К. Социологизм в буржуа-
зной теории права // Критика современной буржуазной 
теории права. — М.: Прогресс, 1969. — С. 66-67]. В цілому 
можна стверджувати, що в американському реалізмі особ-
ливо наочно проявляється вплив юридичної психології, 
зокрема концепції Л.Й.Петражицького в частині його дослі-
джень процесу мотивації [Зорькин В.Д. Позитивистская 
теория права в России. — М.: МГУ, 1978. — С. 225], на роз-
виток соціолого-юридичної теорії» (Там само. — С. 169–
171). 
1111 Сербин Р. А. Правова культура – важливий фактор роз-
будови правової держави: Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. 
— К., 2003. — 185арк. — Бібліогр.: арк. 163–185; Правова 
культура – важливий фактор розбудови правової держави: 
Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна 
академія внутрішніх справ України. — К., 2003. — 15 с. — 
Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03srarpd.zip 
1112 Сербин Р. А. Правова культура – важливий фактор роз-
будови правової держави: Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. 
— К., 2003. — С. 6. 
1113 Там само. — С. 7. 
1114 Як він зазначає, «неважко переконатися, проблема 
проголошення прав і свобод людини — це проблема так 
званого матеріального права. Що ж стосується гарантій 
забезпечення, реалізації (виконання) проголошених належ-
ним чином прав, то вони повинні бути закріплені у проце-
суальному галузевому праві держави. Проте, в Україні у 
зазначеному питанні склалося дещо інакше: достатні, з 
огляду міжнародного права, стандарти захисту прав люди-
ни не мають конкретних механізмів реалізації в національ-
ному процесуальному праві. Судова реформа, яка має за-
безпечити не лише доступність суду, ефективність захисту 
прав і законних інтересів учасників процесу, надійність і 
правомірність актів правосуддя, але й зміну репресивної 
ролі судів на їх головну функцію — захист права і закону, 
захист прав і законних інтересів громадян у державі здійс-

Б. Г. С'єдін (к. ф. н., 1998) під науковим 
керівництвом М. М. Ібрагімова у дослідженні 
«Естетичне виховання у структурі профе-
сійної морально-правової культури співробі-
тників органів внутрішніх справ України»1115 
досліджує місце естетичної культури в профе-
сійній та правовій культурі працівника органів 
МВС України. Дослідник визначив «естетичну 
культури» як компонент правової культури 
юриста, включаючи до неї, поряд із системою 
правових знань, умінь і навичок, входять і 
емоції, почуття та вольові компоненти, що ви-
являються в правомірній діяльності й поведін-
ці1116. «Професійно-правова культура право-
охоронців», яка повинна на думку правознавця 
бути вищою за правову культуру інших грома-
дян, реалізує себе, в частині поєднання етич-
ного та естетичного, в правовій культурі осо-
бистості завдяки власній емоційно-
раціональній природі, забезпечує їх цілісну 
єдність. 

І. М. Ситар (к. ю. н., 2008) під науко-
вим керівництвом С. С. Сливки у дослідженні 
«Онтологічні функції права»1117 ставить за 
мету «визначення й аналіз філософсько-
правових основ функцій права, зокрема їх он-
тологічного змісту для підвищення ефективно-
сті права у регулюванні суспільних відносин», 
визначаючи об’єктом дослідження «феномен 
права як суперечлива єдність природного і по-
зитивного права у його взаємозв’язку з бут-
тям», предметом – «онтологічні функції права 
у їх теоретико-методологічному та історично-
му вимірах»1118.  

Автор розмежовує поняття «правової 
функції» і «функції права», пропонує класифі-
кації останніх, а тавож функцій позитивного 
права, стверджує, що «розрізнення юридич-

                                                                                          
нюється досить повільно» (Там само. — С. 117). Автор та-
кож нагадує про історичні аспекти. Свого часу, зазначає 
він, «поворотним моментом у ставленні до права стала до-
повідь Л. Кагановича, який засудив ідею права та правової 
держави як шкідливу і неприйнятну для соціалістичної дер-
жави. Він вважав, що той, хто застосовує поняття правової 
держави в умовах соціалізму, той є провідником ідей різних 
буржуазних юристів. Поняття «правової держави» придума-
но буржуазними вченими для того, щоб прикрити класову 
природу буржуазної держави. А право він розглядав як 
форму політики пролетаріату: «Ми за те, підкреслював Л. 
Каганович, щоб у праві на першому місці стояла політика, 
щоб політика верховенствувала над правом, тому що саме 
вона веде вперед» [Каганович Л. Двенадцать лет стоитель-
ства советского государства и ботьба с оппортунизмом» // 
Советское государство и революция права. — М., 1930. — 
№ 1. — С. 1–13. — С. 9.) 
1115 С'єдін Б. Г. Естетичне виховання у структурі професій-
ної морально-правової культури співробітників органів вну-
трішніх справ України: Дис... канд. філос. наук: 12.00.12 / 
Національна академія внутрішніх справ України. — К., 1998. 
— 178 арк. — Бібліогр.: арк. 172–178; Естетичне виховання 
у структурі професійної морально-правової культури спів-
робітників органів внутрішніх справ України: Автореф. 
дис... канд. філос. наук: 12.00.12 / Національна академія 
внутрішніх справ України. — К., 1998. — 16 с. 
1116 С'єдін Б. Г. Естетичне виховання у структурі професій-
ної морально-правової культури співробітників органів вну-
трішніх справ України: Автореф. дис... канд. філос. наук: 
12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. 
— К., 1998. — С. 11. 
1117 Ситар І. М. Онтологічні функції права: дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх 
справ. — Л., 2008. — 208арк. — Бібліогр.: арк. 184–208; 
Онтологічні функції права: автореф. дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — 
Л., 2008. — 16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08simofp.zip 
1118 Ситар І. М. Онтологічні функції права: автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрі-
шніх справ. — Л., 2008. — С. 4. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08simofp.zip 
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них, соціальних й онтологічних функцій права 
відповідає розрізненню позитивістського, со-
ціологічного і природно-правового методоло-
гічних підходів щодо розуміння права»1119. 

А. В. Скуратівський (к. ю. н., 2004) під 
науковим керівництвом Б. Ф. Чміля у дослі-
дженні «Формування та розвиток правової 
культури в українському суспільстві (філо-
софсько-правовий аналіз)»1120 має за мету «на-
уково-теоретичний аналіз сутності та змісту 
правової культури, особливостей і етапів її фо-
рмування в українському суспільстві та визна-
чення напрямів розвитку в процесі реформу-
вання суспільних відносин в Україні»1121. 
Об’єктом дослідження обирається «правова 
культура українського суспільства в контексті 
суспільно-правового розвитку», предметом – 
«особливості формування правової культури в 
Україні, її розвиток у сучасних умовах рефор-
мування українського суспільства»1122.  

Автор обгрунтовує «необхідність фор-
мування в сучасному українському суспільстві 

                                                           
1119 «Розмежовуючи поняття правової функції і функції пра-
ва, дисертант доходить висновку, що правова функція – це 
постійне і безперервне відображення сукупності елементів 
моральних та інших цінностей суспільства у правові норми 
за законами існуючої культури і внутрішньої єдності явищ 
реального світу з метою можливості утворення подальших 
правовідносин суб’єктів права. А функція права – це вста-
новлення на основі культурного відображення правового 
поля у поле соціальних потреб таких правовідносин, які 
забезпечили б виконання обов’язків суб’єкта права для 
підтримання нормальної життєдіяльності людини. 
Автор пропонує власну класифікацію функцій позитивного 
права: науково-пізнавальна, пріоритетно-формуюча, енци-
клопедично-рекомендуюча, владно-профілактуюча (попе-
реджувальна, заборонна, імперативна, каральна). Також 
зазначається, що функції позитивного права мають такі 
властивості, як динамізм, дієвість, обмеженість, перерв-
ність, нормовстановлення і нормовідміна. 
В системі функцій права поряд з юридичними і соціальними 
функціями слід вирізняти онтологічні функції. Онтологічні 
функції права – це роль права щодо буття, його вплив на 
буття, який здійснюється опосередковано через діяльність 
людей. Водночас в цьому впливі здійснюється незмінне 
відображення законів розвитку природи у життєдіяльності 
людини. В структурі онтологічних функцій права суттєве 
місце посідає правосвідомість як єдина сутнісна основа 
реальності людини.  
Природне право є за своєю суттю онтологічним. Воно орієн-
тується на гармонійні відносини з буттям, на вслухування у 
буття з метою не нашкодити йому. Порядок, як основне 
онтологічне призначення права, забезпечується на основі 
таких цінностей, як справедливість, свобода, рівність тощо. 
Позитивне право також здійснює онтологічні функції, але 
лише тією мірою, в якій в ньому втілюється природне право. 
Вплив природного (ідеального) права на соціальне буття 
здійснюється як безпосередньо через вплив на правосвідо-
мість суб’єктів права, так і через матеріальні механізми 
позитивного права.  
Система онтологічних функцій права включає упорядкову-
ючу (структурування буття), інтегруючу і антропологічну 
функції, які відображають призначення права щодо буття в 
цілому, буття соціуму і буття людини. Носіями онтологічних 
функцій права виступають певні суб’єкти, інститути і само 
право як особлива реальність. Онтологічні функції мають 
свій вияв у просторі публічного і приватного права. 
Розрізнення юридичних, соціальних й онтологічних функцій 
права відповідає розрізненню позитивістського, соціологіч-
ного і природно-правового методологічних підходів щодо 
розуміння права» (Там само. — С. 10–11). 
1120 Скуратівський А. В. Формування та розвиток правової 
культури в українському суспільстві (філософсько-правовий 
аналіз): Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна 
академія внутрішніх справ України МВС України. — К., 2004. 
— 213 арк. — Бібліогр.: арк. 192–213; Формування та роз-
виток правової культури в українському суспільстві (філо-
софсько-правовий аналіз): Автореф. дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ 
України МВС України. — К., 2004. — 16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04savfpa.zip 
1121 Скуратівський А. В. Формування та розвиток правової 
культури в українському суспільстві (філософсько-правовий 
аналіз): Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна 
академія внутрішніх справ України МВС України. — К., 2004. 
— С. 7. 
1122 Там само. — С. 7.  

нової парадигми правової культури «людино-
центристського характеру»1123.  

Досліджуючи особливості формування 
правової культури в українському суспільстві, 
автор звертає увагу на образи правосуддя в 
давньоруській міфології. Зокрема, він зазначає 
думку про те, що «в давньоруській міфології 
відсутні ті образи, ідеї, сюжети, уявлення, які у 
греків утілилися в міфах про Феміду1124. Автор 
стверджує, що «навіть аналіз змісту давньору-
ських правових текстів свідчить про те, що 
вони написані особливою міфопоетичною мо-
вою, в яких відсутні ті передправові образи, 
які є в міфології греків з їх Фемідою, чи рим-
лян з їх Юстицією. … З цього випливає, що 
формування передправового матеріалу, на 
якому ґрунтувалась правова культура давньо-
руського суспільства, більшою мірою пов'яза-
но з морально-етичними, ніж юридичними 
чинниками. А тому давньоруські поняття 
«правда й кривда», «суд (усуд) і ряд», «злочин 
і доля» відрізнялись від понять «права», «пра-
восуддя», «благозаконня», «справедливість» у 
грецькому та римському праві: у давньорусь-
кій традиції вони мають більш морально-
етичний аспект, на відміну від грецько-
римської традиції, де вони вживались у власне 
юридичному розумінні»1125. 
 Автор підкреслює «дух слов'янського, 
зокрема українського й російського права» як 
особливість, що впливала на розвитку правової 
культури українського суспільства1126. У 
                                                           
1123 Така культура має носити людиноцентристський харак-
тер, передбачати багатовимірні способи, форми та механіз-
ми плюралістичного самоутвердження людини в процесі 
освоєння нею суспільно-правового буття, реалізації свого 
правового статусу, створювати умови для утвердження 
індивідуальної свободи особистості, верховенства права. 
Зроблений висновок, що правова культура має спрямовува-
тись на подолання в суспільстві жорсткого юридичного 
позитивізму, вузьконормативного праворозуміння, абсолю-
тизації правового примусу і сприяти утвердженню сучасного 
гуманістичного права, природноправового світобачення, 
яке грунтується на юснатуралістичному правоусвідомленні, 
коректності у праворозумінні та правозастосуванні, абсолю-
тному природному праві людини, перевазі цивільно-
правових заохочувальних позитивних норм» (Там само. — 
С. 184–185). 
1124 Иванов В.В., Топоров В.Н. Древнее славянское право: 
архаичные мифопоетические основы и источники в свете 
языка // Формирование раннефеодальных славянских на-
родностей. — М.: Наука, 1981. — С. 675–690. — С. 680. 
1125 Там само. — С. 64. 
1126 Дослідник пише, що «важливою особливістю, що впли-
вала на розвиток правової культури українського суспільст-
ва, був специфічний дух слов'янського, зокрема українсь-
кого й російського права, що виявлявся в тісному зв'язку з 
життям народу, його культурою, що відрізняло його від 
європейського права. Як слушно зазначають В. Бабкін та 
І. Усенко, право розглядалося попередниками вітчизняної 
юриспруденції насамперед як своєрідна складова культури 
народу [Бабкін В.Д., Усенко І.Б. Нарис розвитку загальної 
теорії держави і права, філософії та енциклопедії права // 
Антологія укр. юридичної думки: В 6 т. / Редкол.: 
Ю.С.Шемчушенко (голова) та ін. Т.1. Загальна теорія дер-
жави і права, філософія та енциклопедія права. – К.: Вид-
во «Юрид.книга», 2002. — С. 13]. На особливості правової 
культури українського суспільства звертав увагу 
І. Оршанський, зазначаючи, що правовий розвиток нашого 
народу відповідає рівню давньогрецьких «фемід», тобто 
сутність права, за нашим розумінням, полягає «не в послі-
довному застосуванні однакових норм до однакових випад-
ків, а в досягненні природної справедливості за конкретни-
ми умовами конкретної справи [Оршанский И.Г. Исследова-
ния по русскому праву обычному и брачному. – СПб., 1878. 
– 543 с. — С. 151]. Тобто правова культура нашого народу 
пов'язана із особливим розумінням ним справедливості та 
законності, що суттєво відрізняється від їх бачення римля-
нами. В уявленні наших людей «мирна угода є єдино нор-
мальним виходом...» (така була й практика судів за грома-
дянськими справами), судити справедливо – означає вирі-
шувати справу не тільки «по справі», але й «по людині», 
«щоб нікому не було образливо». На відміну від наших лю-
дей, в уявленні римлян справедливість і законність право-
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системі суб’єктів розвитку правової культури 
автор зна «особливо важливе місце» ставить 
таку «невід’ємну складову системи владних 
відносин, як судову владу»1127. Відзначається 
«відчуження людей від судової влади» як на-
слідок «антидемократичнох системи владних 
відносин радянських часів»1128, потребу, щоби 
виправити це, «звуження репресивно-
каральних елементів», «посилення гуманісти-
чної ідеології в судовій практиці» тощо1129. 

І. С. Смазнова (к. ю. н., 2007) під нау-
ковим керівництвом О. А. Івакіна у дослі-
дженні «Філософсько-правовий аналіз теро-
ризму та боротьби з ним»1130 має на меті «на 

                                                                                          
суддя визначати за кожним «йому належне» (Там само. — 
С. 152). 
1127 Як відзначає автор, «правокультурницький потенціал 
судової влади як суб’єкта розвитку правової культури сус-
пільства пов’язаний, передусім з тим, що суд покликаний 
насамперед втілювати в практику суспільного життя прин-
цип верховенства права, сприяти утвердженню правової 
держави, захищати права та свободи людини і громадяни-
на. Об’єктивною умовою, яка дає змогу судовим органам 
виконувати функцію суб’єкта розвитку правової культури, є 
їх незалежність від інших гілок державної влади. Ще 
Ш.Монтеск’є у роботі «Про дух законів» писав, що в суспі-
льстві не буде досягнута свобода і забезпечене право, коли 
судова влада невід’єднана від влади законодавчої і вико-
навчої. Якщо вона об’єднана із законодавчою владою, то 
життя та свобода громадян опиниться під загрозою свавіл-
ля, оскільки суддя буде законодавцем. Якщо ж вона 
об’єднана з виконавчою владою, то суддя може стати при-
гноблювачем.  
Досліджуючи роль судової влади як суб’єкта процесу розви-
тку правової культури, важливо враховувати особливості її 
місця в системі політико-правового життя. Незалежність 
судової влади від її інших гілок, виконання нею функцій 
правосуддя, яке передбачає, як зазначають В.Тацій та 
Ю.Грошевий, що діяльність судів базується на законі та 
справедливості, а не на будь-яких інших засадах, у тому 
числі й політичного характеру, не означає, що судова влада 
функціонує поза межами політичного життя. Правокультур-
ницький потенціал судової влади проявляються в тому, що 
вона, з одного боку, є активним суб’єктом регулювання 
політико-правових відносин, з другого, її діяльність має 
бути незалежною від політичних мотивів і уподобань» (Там 
само. — С. 120). 
1128 Як відзначає автор, «антидемократична система влад-
них відносин радянських часів спричинила відчуження лю-
дей від судової влади. Більшість населення сприймали дія-
льність судових органів як складову єдиної владної систе-
ми, яка чужа природі людини, стоїть над нею, протистоїть 
особистості, що суттєво гальмувало формування правової 
культури. Утвердження незалежності України створило умо-
ви для формування принципово нової системи незалежної 
судової влади, здійснення глибокої судово-правової рефор-
ми… В основу нової ідеології реформування судової системи 
України як однієї з найважливіших умов формування й роз-
витку правової культури покладено утвердження незалеж-
ності судової влади, поширення юрисдикції судів на всі 
правовідносини, всебічності й неупередженості судового 
захисту, трансформування ролі судів із засобу примусу, 
який у часи командно-адміністративної системи виконував 
переважно репресивно-каральну функцію, у соціально-
правовий інститут реального захисту прав, честі й гідності 
людини, перетворення суду на гілку влади, яка здійснюва-
тиме державний захист прав і свобод громадян. Особливо 
важливим у формуванні правової культури, й насамперед 
такої її складової, як правова свідомість, є створення в про-
цесі судової реформи умов для усвідомлення громадянами 
того, що суд є органом, гілкою влади, яка гарантуватиме 
людині об’єктивний розгляд її звернення до нього, що він є 
найбільш дієвим засобом захисту інтересів людини, який 
забезпечуватиме індивідуальний підхід до кожної окремої 
особистості. Вирішенню цього питання сприятиме доступ-
ність суду для людини, наближення його до народу» (Там 
само. — С. 120–122). 
1129 «Велике значення для розвитку правової культури має 
спрямування діяльності судів відповідних юрисдикцій на 
різке звуження репресивно-каральних елементів у їх рі-
шеннях (серед загальної чисельності засуджених дуже по-
вільно зменшується кількість тих, до кого застосовано по-
карання у вигляді позбавлення волі, що є невиправданим), 
посилення гуманістичної ідеології в судовій практиці, інди-
відуалізації, диференціації підходів при застосуванні засобів 
захисту інтересів людини» (Там само. — С. 122–123). 
1130 Смазнова І. С. Філософсько-правовий аналіз тероризму 
та боротьби з ним: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Оде-
ська національна юридична академія. — О., 2007. — 
192арк. — Бібліогр.: арк. 177–192; Філософсько-правовий 
аналіз тероризму та боротьби з ним: автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внут-

підставі комплексного аналізу тероризму, з 
урахуванням процесів глобалізації, встановити 
суперечності, які знаходяться в основі філо-
софського осмислення цього феномена, надати 
оцінку ефективності існуючого правового ме-
ханізму боротьби з тероризмом»1131. Об’єктом 
дослідження обирається «тероризм як соціаль-
но-правове явище, а також суспільні відноси-
ни, що виникають у сфері громадської безпеки 
і мають на меті забезпечення життя та здоров’я 
людини, її майнової недоторканності», пред-
метом – «філософсько-правовий аспект фено-
мена тероризму та боротьби з ним»1132. 

Авторка виявляє «суперечності між ін-
дивідом і суспільством» як «основну діалекти-
чну суперечність соціуму взагалі та терориз-
му»1133, відзначає «переважання у суспільстві 
однобічних поглядів на причини виникнення 
тероризму та методи боротьби з ним»1134, ана-
лізує зміст основних положень міжнародних 
документів щодо протидії тероризму1135, стве-
рджує «ключову роль у світоглядному «ядрі» 
методології боротьби з тероризмом» «як права, 
так і філософії, особливо – у їх конкретному 
поєднанні у філософії права»1136. 
                                                                                          
рішніх справ. — К., 2007. — 18 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07sistbn.zip 
1131 Смазнова І. С. Філософсько-правовий аналіз тероризму 
та боротьби з ним: автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — 
К., 2007. — С. 4. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07sistbn.zip 
1132 Там само. — С. 5. 
1133 Стверджується, що «при філософському осмисленні 
феномена тероризму було виявлено, що основна діалектич-
на суперечність соціуму взагалі та тероризму, зокрема, 
полягає у суперечності між індивідом і суспільством і поро-
джує різноманітні форми несправедливості та споконвічне 
прагнення до справедливості. Ця діалектика має прояв у 
формі суперечностей між сущим та належним, між свободою 
та відчуженням і, зрештою, все це проявляється у формі 
суперечності між природним та позитивним правом. Саме на 
шляхи та способи вирішення всіх цих щільно взаємо-
пов’язаних між собою суперечностей і спрямовано інтерес 
філософії права в процесі дослідження цією галуззю знання 
будь-якого серйозного соціального феномена, у тому числі 
й феномена тероризму» (Там само. — С. 14). 
1134 «Крім того, новітні розробки у сфері психофізіологічних 
наук озброюють деяких політиків та ідеологів методами 
маніпулювання людською свідомістю. Так, наприклад, у 
свідомості людей формується розуміння тероризму як пев-
ної зовнішньої злої сили, яка, подібно до природного катак-
лізму, має виключно зовнішні причини. Наслідком такої 
цілеспрямованої роботи є переважання у суспільстві одно-
бічних поглядів на причини виникнення тероризму та мето-
ди боротьби з ним. Згідно з такими поглядами, тероризм є 
злом, адекватною відповіддю на яке повинне бути тільки 
спричинення його носіям рівнозначного зла» (Там само. — 
С. 14). 
1135 «Аналізуються основні положення таких міжнародних 
документів, як: конвенція про боротьбу з незаконним захо-
пленням повітряних суден, конвенція про боротьбу з неза-
конними актами, що спрямовані проти безпеки цивільної 
авіації, Європейська конвенція по боротьбі з тероризмом, 
конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму, конве-
нція про боротьбу з актами ядерного тероризму та ін. В 
цілому ці документи створюють досить широку базу для 
взаємодії держав по різних аспектах здійснення правосуддя 
з відповідних кримінальних справ. Названими документами 
створено широкі можливості для надання взаємної правової 
допомоги по кримінальних справах, пов’язаних зі злочина-
ми терористичної спрямованості, а також вдосконалення 
міжнародної співпраці у сфері перекриття світових фінансо-
вих потоків, що спрямовуються на підтримку терористів» 
(Там само. — С. 12–13).  
1136 «Ключова роль у світоглядному «ядрі» методології бо-
ротьби з тероризмом належить, як уявляється, як праву, 
так і філософії, особливо – у їх конкретному поєднанні у 
філософії права. Для подолання тероризму і проблем, 
пов’язаних з ним, є необхідним перегляд стереотипів сучас-
ного суспільства, що склалися, у розумінні таких категорій, 
як справедливість, демократія, свобода, насильство. Перс-
пектива розвитку співпраці вбачається у розв’язанні перш 
за все суперечностей між індивідом та суспільством, між 
сущим та належним, між свободою та відчуженням, супере-
чності між правовою формою та фактичним змістом бороть-
би з тероризмом, тобто законодавчо закріпленими методами 
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В. В. Сокуренко (к. ю. н., 2002) під на-
уковим керівництвом М. В. Костицького в до-
слідженні «Роль соціальної справедливості в 
розбудові правової соціальної держави»1137 

вбачає мету дослідження в «науковому аналізі 
соціальної справедливості як провідного дер-
жавобудівного чинника, який у поєднанні з 
принципами правової держави спрямований на 
розбудову правової соціальної держави»1138. 
Об’єктом дослідження обирається «науковий 
аналіз соціальної справедливості як категорії 
філософії права», предметом – «визначення 
соціальної справедливості як важливого прин-
ципу розбудови демократичної соціальної 
держави в умовах гострої соціально-
економічної кризи у перехідний період від то-
талітаризму до демократії»1139.  

Автор визначає соціальну справедли-
вість як «обумовлену природним правом зага-
льнолюдську цінність, яка представляє собою 
захищені правом і всім суспільним ладом рівні 
можливості доступу кожної людини до всіх 
соціальних благ та інших життєвих цінностей, 
а також розподіл та законне їх використання з 
урахуванням власного внеску в суспільст-
во»1140. Розглядаючи питання «утвердження 
принципів соціальної справедливості в діяль-
ності правоохоронних органів», автор згадує 
про образ богині Феміди, як такий, що найбіль 
яскраво зображає «образ діяльності правоохо-
ронних органів»1141.  

О. В. Стовба (к. ю. н., 2005) під науко-
вим керівництвом С. І. Максимова в дослі-
                                                                                          
боротьби та їх реальним втіленням. Зняття напруги між 
народами, державами, партіями, націями, релігійними кон-
фесіями заради загальнолюдських інтересів є можливим 
лише за умови всебічного поєднання людства у сфері виро-
блення єдиного підходу до проблеми тероризму. Такий 
висновок виглядає абстрактним, якщо не мати на увазі, що 
зусилля до єдності людей повинні супроводжуватися конк-
ретною, копіткою практичною роботою у цьому напрямку. 
При цьому національні інтереси не є перешкодою 
об’єднанню сучасних держав у глобальне співтовариство, 
оскільки єдність не виключає різноманіття, а передбачає 
його» (Там само. — С. 16). 
1137 Сокуренко В. В. Роль соціальної справедливості в роз-
будові правової соціальної держави: Дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ 
України. — К., 2002. — 189 арк. — Бібліогр.: арк. 167–189; 
Роль соціальної справедливості в розбудові правової соціа-
льної держави: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 
/ Національна академія внутрішніх справ України. — К., 
2002. — 19 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02svvpsd.zip 
1138 Сокуренко В. В. Роль соціальної справедливості в роз-
будові правової соціальної держави: Дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ 
України. — К., 2002. — 189 арк. — Бібліогр.: арк. 167–189; 
Роль соціальної справедливості в розбудові правової соціа-
льної держави: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 
/ Національна академія внутрішніх справ України. — К., 
2002. — 19 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02svvpsd.zip 
1139 Сокуренко В. В. Роль соціальної справедливості в роз-
будові правової соціальної держави: Дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ 
України. — К., 2002. — С. 7–8.  
1140 Там само. — С. 165. 
1141 На його думку, «найбільш яскраво образ діяльності 
правоохоронних органів символізує грецька богиня Феміда, 
яку зображають із пов’язкою на очах, терезами в одній руці 
й мечем в іншій, що означає справедливість: неупередже-
ність, безпристрасність, право й законність. Феміда дійсно 
уособлює справедливість, але первісно вона зображалася 
дещо інакше: богиня правосуддя тримала в одній руці «ріг 
достатку» («ріг Амальтеї»), а в іншій – терези або ж меч. 
Тобто, справедливість полягала в тому, «... щоб не кривди-
ти бідних і тих, хто потребує допомоги...» [Словник анти-
чної міфології. — К.: Наукова думка, 1985. — 282 с. — С. 
199]. Саме в цьому образі знаходимо уособлення соціальної 
справедливості в діяльності правоохоронних органів, і осо-
бливо міліції, із забезпечення конституційних і соціально-
економічних прав людини» (Там само. — С. 135–136). 

дженні «Правова ситуація як онтологічна 
основа правової реальності»1142 з метою 
«з’ясування смислу правової ситуації як онто-
логічної основи правової реальності», обирає 
об’єктом дослідження «правову реальність», 
зокрема «як сукупність усіх правових феноме-
нів», предметом – «правову ситуацію як онто-
логічну основу правової реальності»1143. 

Автор обгрунтовує поняття «правова 
ситуація», зокрема як онтологічну засаду пра-
вової реальності1144. З-поміж іншого, дослідник 
також зазначає, що неправосудне судове рі-
шення є «лише видимість або явище права». 
Це пояснюється тим, що, на думку автора, 
«формально-онтичний каркас права складають 
діяння, його правові наслідки і життєві умови 
(правопорядок). Буття цього сущого є «прав-
ляче-правдиво-направляюче». Воно онтологіч-
но зумовлює суще, як правове. Саме цією спе-
цифічною буттєвою структурою визначається 
правовий модус буття будь-якого сущого. Від-
повідно, те суще, яке існує в інший спосіб (на-
приклад, неправовий закон або неправосудне 
судове рішення), є лише видимість або явище 
права»1145. 

                                                           
1142 Стовба А. В. Правовая ситуация как онтологическая 
основа правовой реальности: дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Национальная юридическая академия Украины 
им. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 188 л. — Библиогр.: 
л. 174–188; Правова ситуація як онтологічна основа право-
вої реальності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / 
Національна юридична академія України ім. Ярослава Муд-
рого. — Х., 2005. — 16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05sovopr.zip Див. також: 
Стовба А. В. Правовая ситуация как исток бытия права. — 
Х. ФО-П Лисяк Л. С., 2006. — 176 с. 
1143 Стовба А. В. Правовая ситуация как онтологическая 
основа правовой реальности: дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Национальная юридическая академия Украины 
им. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — С. 8, 9. 
1144 Як відзначає О. В. Стовба, семантично правова си-
туація являє собою простір людського співіснування, який 
впорядковується на основі права за допомогою закону, тим 
самим якісно відрізняючись від хаотично-го, невпорядкова-
ного простору. У нормативному аспе-кті правова ситуація є 
сукупністю життєвих умов, які характеризуються порушен-
ням (загрозою порушення) нормального порядку життєдія-
льності людей, внаслі-док чого виникає необхідність у впо-
рядкуванні цих умов на основі права за допомогою закону. 
На думку дослідника, слід чітко розрізняти феномени «пра-
вової» та «юридичної» ситуацій. Юридична ситуація являє 
собою конфлікт, суперечку, яка вирішується в межах юри-
дичних інститутів за допомогою норм позитивного законо-
давства. Мета такої ситуації – усунення соціаль-них супере-
чностей. Правова ситуація – більш широке явище, яке окрім 
потребуючого вирішення юридичного конфлікту включає в 
себе будь-яку ситуацію (не обов’язково конфліктну), що 
осмислюється на основі права, яке може не співпадати з 
нормами законодав-ства. Метою правової ситуації є не лише 
вирішення суперечки між учасниками суспільних відносин, 
але й осягнення особою власного правового статусу віднос-
но інших людей, осмислення свого «спів-буття з Інши-ми». 
Правова ситуація є онтологічною засадою правової реаль-
ності. Правова реальність існує лише у конкрет-ній ситуації, 
яка осмислюється її учасниками на основі права. Без такого 
онтологічного фундаменту правова реальність стає «Утопі-
єю» (грецьк. – «місце, якого ніде немає»), яка існує лише в 
межах свідомості, а не бут-тя.Феномен права у правовій 
ситуації має троїсту онто-логічну структуру, яка виражає 
такі його буттєві риси як дієвість, істинність, спрямованість. 
«Дієвість» озна-чає, що право існує лише тоді, коли воно 
діє. «Спрямо-ваність» значить те, що право повсякчас існує 
як спрямоване на певний світ з метою його впорядкуван-ня. 
«Істинність» виражає те, що право завжди допома-гає ви-
крити істину правової ситуації – справедливу міру між вчи-
нком та його правовими наслідками. По-шук цієї міри здійс-
нюється філософами права (най-більш загальні та універса-
льні співвідношення між ді-янням та наслідками), теорети-
ками права (розробка юридичної техніки та засобів втілен-
ня справедливої міри в юридичних текстах), законодавцями 
(встанов-лення міри для конкретного суспільства), юриста-
ми-практиками – суддями, адвокатами, прокурорами (зна-
ходження міри у конкретній ситуації) (Там само. — С. 168–
175). 
1145 Там само. — С. 135. 
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Дослідник розглядає здійснення право-
суддя в зв’язку зі справедливістю та принци-
пом верховенства права. «Справедливість аж 
ніяк не випадково називають сутністю право-
суддя», зазначає автор, знаходячи підтвер-
дження цьому в відомих посиланнях на судові 
рішення та погляди. «Однак, що означає 
«справедливе рішення», яке не можна знайти 
за допомогою закону і яке можливо відшукати 
на підставі права?». – ставить він запитання. Й 
продовжує, наводячи «зауваження А. Кауфма-
на, згідно з яким закон є загальна норма для 
багатьох випадків, а право дозволяє конкретну 
ситуацію тут і зараз. Дійсно, закон абстракт-
ний і «не бачить» унікальних особливостей 
кожної окремої ситуації. Пов'язуючи конкрет-
не діяння з абстрактною нормою, досягти 
справедливого рішення неможливо. Справед-
ливість правосуддя полягає в знаходженні 
особливої, конкретної міри для правомірного 
рішення кожної окремої ситуації»1146.  

В контексті ж теми, на думку автора, 
«принцип верховенства права слід попередньо 
інтерпретувати таким чином: суддя, який при-
йшов до висновку про несправедливість пев-
ного закону, виходячи з конституційного 
принципу верховенства права, не повинен за-
стосовувати для вирішення справи цей закон. 
Під несправедливістю в даному разі слід розу-
міти такий стан речей, коли наслідки діяння, 
зазначені в законі, явно не відповідають впли-
ву цього діяння на правопорядок (наприклад, 
застарілий закон). У цьому випадку суддя має 
безпосередньо застосувати право, визначивши 
для досконалого діяння співмірні йому наслід-
ки, які б дозволили відновити порушені умови 
людського співіснування, і (або) зміцнити пра-
вопорядок у цілому. Лише в такому випадку 
принцип верховенства права буде наповнений 
реальним змістом, а вимога ст. 8 Конституції 
України про пряме дії її норм – втілено в жит-
тя», – стверджує автор. Не допустити зловжи-
вання та судові помилки покликані відповідні 
гарантії здійснення правосуддя – зокрема пра-
во на оскарження судового рішення1147.  

І. В. Строков (к. ю. н., 1998) під науко-
вим керівництвом М. М. Ібрагімова у дослі-
дженні «Правові та моральні основи забезпе-
чення справедливості й законності в слідчій 
діяльності»1148 розглядає питання реалізації 
принципі справедливості й законності в слід-
чій діяльності в діяльності ОВС.  

Т. С. Ткаченко (к. ф. н., 1997) у дослі-
дженні «Етико-правові проблеми професій-
ної деформації співробітників органів внут-
рішніх справ»1149 проводить дослідження пи-

                                                           
1146 Там само. — С. 135–135. 
1147 Там само. — С. 137. 
1148 Строков І. В. Правові та моральні основи забезпечення 
справедливості й законності в слідчій діяльності: Дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрі-
шніх справ України. — К., 1998. — 215 арк. — Бібліогр.: 
арк. 195–215; Правові та моральні основи забезпечення 
справедливості й законності в слідчій діяльності: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія 
внутрішніх справ України. — К., 1998. — 16 с. Див. також: 
Правові та моральні засади застосування криміналістичних 
засобів / Національна академія внутрішніх справ України. — 
К., 2003. — 325с. — Бібліогр.: с. 296-322. 
1149 Ткаченко Т. С. Етико-правові проблеми професійної 
деформації співробітників органів внутрішніх справ: Дис... 
канд. філос. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрі-

тання деформації співробітників ОВС у світлі 
такого напрямах філософії як етика та мораль.  

В. А. Трофименко (к. ю. н., 2004) під 
науковим керівництвом С. І. Максимова в до-
слідженні «Розум та воля як антропологічні 
основи права»1150 має на меті «проведення ана-
лізу взаємозв’язку і взаємовпливу розуму та 
волі як основних здатностей людини у процесі 
формування й розвитку права»1151. Об’єктом 
дослідження автор обирає «право як соціаль-
но-антропологічне явище», предметом – «про-
відні людські здібності – розум та воля як ан-
тропологічні основи права»1152.  

В окремому підрозділі «Судова прак-
тика: реагування суспільства на протиправну 
поведінку» автор розкриває зміст судової 
практики як квінтесенції правового регулю-
вання. На думку автора, «вона має казуїстич-
ний характер, тобто повинна врегульовувати 
індивідуальні суперечки суб’єктів права. При 
розгляді справи суддею, з одного боку, прово-
диться інтерпретація правових норм, з другого 
– конструюються конкретні життєві обстави-
ни. Вольова діяльність, таким чином, набуває 
змістового вияву»1153. Судова практика уявля-
ється і як інструмент «визнання чи невизнан-
ня» вчинку «протиправним»1154. 

Уявляється, що «для кожної моделі по-
ведінки судова практика має своє значення. 
Для девіантної – судовим рішенням визнача-
ється ставлення суспільства до порушення 
норм, для гетерономної – здійснюється кінцеве 
вирішення конкретної суперечливої ситуації, 
для автономної – накреслюються напрямки 
подальшої самореалізації особистості»1155, во-
на «значуща з точки зору інтерпретаційної-
конструюючої діяльності судді за оцінкою по-
дій»1156. 

Ю. В. Чайковський (к. ю. н., 2009) під 
науковим керівництвом О. А. Івакіна в дослі-
дженні «Становлення міжнародного права: 
філософсько-правове дослідження»1157 з ме-
                                                                                          
шніх справ України. — К., 1997. — 157 с.; Етико-правові 
проблеми професійної деформації співробітників органів 
внутрішніх справ: Автореф. дис... канд. філос. наук: 
12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. 
— К., 1997. — 16 с.  
1150 Трофименко В. А. Разум и воля как антропологические 
основы права: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Нацио-
нальная юридическая академия Украины им. Ярослава Му-
дрого. — Х., 2004. — 188 л. — Библиогр.: л. 171–188; Ро-
зум та воля як антропологічні основи права: Автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна юридична акаде-
мія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2004. — 20 с. — 
Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04tvaaop.zip 
1151 Трофименко В. А. Разум и воля как антропологические 
основы права: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Нацио-
нальная юридическая академия Украины им. Ярослава Му-
дрого. — Х., 2004. — С. 5.  
1152 Там само. — С. 6.  
1153 Трофименко В. А. Розум та воля як антропологічні осно-
ви права: Автореф. дис... — С. 13. 
1154 «Існування судової практики дозволяє суспільству не 
тільки реагувати не деякі недоліки правової системи, вияв-
лені в процесі правореалізації, шляхом винесення остаточ-
ного рішення у справі, а й мати систему, яка буде виражати 
ставлення суспільства до того чи іншого вчинку через його 
визнання чи невизнання протиправним» (Трофименко В. А. 
Разум и воля как антропологические основы права: Дис...— 
С. 169). 
1155 Трофименко В. А. Розум та воля як антропологічні осно-
ви права: Автореф. дис... — С. 14. 
1156 Трофименко В. А. Разум и воля как антропологические 
основы права: Дис... — С. 161. 
1157 Чайковський Ю. В. Становлення міжнародного права: 
філософсько-правове дослідження: Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Одеська національна юридична академія. — О., 
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тою «філософсько-правового аналізі станов-
лення міжнародного права крізь призму ево-
люції концепції суверенітету держави та тен-
денції гуманізації міжнародного права», оби-
рає об’єктом дослідження «суспільні явища та 
процеси, що супроводжують становлення між-
народного права від зародження його ідеї до 
сучасного політико-правового закріплення в 
міжнародних актах», предметом – «становлен-
ня міжнародного права як діалектичної єдності 
природного та волевстановленого державами 
права, яке складає визначальну філософсько-
правову основу світової цивілізації»1158. 

У дослідженні, з-поміж іншого, дослі-
джується генезис ідеї міжнародного права та 
фактори впливу на його розвиток із позицій 
філософії права, Автором проаналізовано ос-
новні концепції міжнародного права, просте-
жено зв'язок міжнародного права з обумовлю-
ючими його виникнення соціальними та куль-
турними особливостями міжнародного співто-
вариства, зокрема, з особливим становищем і 
соціокультурною визначеністю особи в міжна-
родному праві. Також висвітлено вплив прав 
людини на становлення сучасного міжнарод-
ного права та визначено структуру та зміст 
сучасного комплексу прав людини, його роль у 
глобальних трансформаціях сучасності. Вияв-
лено тенденції еволюції сучасного міжнарод-
ного права та зроблено спробу спрогнозувати 
подальші напрямки його розвитку. 

Б. О. Чупринський (к. ю. н., 2010) під 
науковим керівництвом С. С. Сливки в дослі-
дженні «Формування професійної культури 
майбутніх юристів: філософсько-правове 
дослідження»1159 має за мету «визначення і 
дослідження філософсько-правових засад фо-
рмування професійної культури майбутніх 
юристів та здійснення методологічного аналізу 
сучасних потреб реформування системи юри-
дичної освіти в Україні», обираючи об’єктом 
дослідження професійну культуру юриста, 
предметом – філософсько-правові аспекти фо-
рмування професійної культури майбутніх 
юристів»1160. 

Автором «проаналізовано філософські 
підходи до визначення поняття «культура»; 
професійну культуру юриста розглянуто як 
комплексно-прикладну юридичну науку, що 
складається із системи знань про різні види 
культур, які необхідні юристові в його профе-
сійній діяльності (правова, політична, естетич-
на, психологічна та ін.); правову деонтологію, 
правову етику розглянуто з точки зору філо-

                                                                                          
2009; Становлення міжнародного права: філософсько-
правове дослідження: автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Одеська національна юридична академія. — О., 
2009. — 18 с. 
1158 Чайковський Ю. В. Становлення міжнародного права: 
філософсько-правове дослідження: автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.12 / Одеська національна юридична 
академія. — О., 2009. — С. 1–2.  
1159 Чупринський Б. О. Формування професійної культури 
майбутніх юристів: філософсько-правове дослідження: 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т 
внутрішніх справ. — Л., 2010; Формування професійної 
культури майбутніх юристів: філософсько-правове дослі-
дження: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львів-
ський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2010. — 19 с. 
1160 Чупринський Б. О. Формування професійної культури 
майбутніх юристів: філософсько-правове дослідження: 
автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський 
держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2010. — С. 4. 

софських категорій (особливе, загальне та 
одиничне). Вказано на те, що професійна куль-
тура як ознака юриста безпосередньо 
пов’язана з його певним правовим статусом, а 
наявність юридичних спеціалізацій зумовлює 
її специфіку. Зазначено, що професійна куль-
тура юриста формується з онтологічних прин-
ципів права, спрямованих на торжество істини, 
добра і справедливості в суспільстві. Види 
культур як чинники професійної культури ви-
знано проявом засвоєння норм природного 
права та духовних надбань людства в усіх сфе-
рах. Вони ґрунтуються на вищих нормах мора-
лі, законах краси, психології, знаннях культур-
но-правової спадщини й усвідомленні політи-
ко-правової мети української нації, включають 
«діалог мистецтв», пов’язані з правовим вихо-
ванням громадян тощо»1161. 

Правову культуру правника (у підроз-
ділі «Праворозуміння як основа професійної 
культури юриста») розглянуто як сукупність 
або систему правових знань, умінь, навиків, 
емоцій, почуттів, вольових компонентів, що 
проявляються у правомірній діяльності та по-
ведінці. Вона пов’язана із суспільною право-
свідомістю, формами реалізації і застосуван-
ням правових норм, станом законності та пра-
вопорядку, правотворчою діяльністю, рівнем 
демократії тощо. Аналіз рівня професійно-
правової культури переконує в тому, що юрис-
там властивий високий ступінь знання та ро-
зуміння правових явищ у відповідній сфері 
професійної діяльності. Причому кожна юри-
дична спеціальність має свою специфіку, яка 
зумовлює особливості професійної правової 
культури різних її представників. На цій під-
ставі юристів ми відносимо до носіїв специфі-
чної професійної правосвідомості з особливою 
професійно-правовою культурою»1162. 

М. М. Цимбалюк (к. ю. н., 2004) під 
науковим керівництвом Р. А. Калюжного у 
дослідженні «Формування правосвідомості 
громадян у процесі розбудови громадянського 
суспільства»1163 має за мету «проаналізувати 
специфіку формування правосвідомості гро-
мадян в умовах становлення українського гро-
мадянського суспільства, реформування його 
провідних інститутів», обираючи об’єктом до-
слідження «правосвідомість як провідну кате-
горію філософії права», предметом – «форму-
вання правосвідомості громадян у процесі роз-
будови в Україні громадянського суспільст-
ва»1164. 

У дослідженні правосвідомість визна-
чається як категорія філософії права, що «ві-
дображає» певне ставлення людей до правово-

                                                           
1161 Там само. — С. 8. 
1162 Там само. — С. 9. 
1163 Цимбалюк М. М. Формування правосвідомості громадян 
у процесі розбудови громадянського суспільства: Дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрі-
шніх справ України. — К., 2004. — 187арк. — Бібліогр.: арк. 
168–187; Формування правосвідомості громадян у процесі 
розбудови громадянського суспільства: Автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрі-
шніх справ України. — К., 2004. — 15 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04cmmrgs.zip 
1164 Цимбалюк М. М. Формування правосвідомості громадян 
у процесі розбудови громадянського суспільства: Дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрі-
шніх справ України. — К., 2004. — С. 5–6. 
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го1165, розглядається питання співвідношення 
правосвідомості та правового менталітету1166. 

В. В. Чернєй (к. ю. н., 1999) під науко-
вим керівництвом М. М. Ібрагімова у дослі-
дженні «Подолання правового нігілізму-
важлива умова розбудови правової держа-
ви»1167 ставить за мету «обгрунтування поло-
ження, що однією з головних перешкод на 
шляху розбудови правової держави є правовий 
нігілізм, подолання якого тісно пов’язане з 
проведенням державно-правової реформи в 
Україні, юридичним забезпеченням демокра-
тичних перетворень в усіх сферах суспільного 
життя, узгодженням національного законодав-
ства з вимогами Конституції України, євро-
пейськими і світовими стандартами»1168.  

Правовий нігілізм визначається як «не-
гативне ставленням громадян до права, зако-
нів, наявністю у них і посадових осіб установ-
ки на досягнення соціально значимих резуль-
татів неправовими засобами. У практичній ді-
яльності правовий нігілізм характеризується 
відсутністю солідарності з правовими припи-
сами чи з їх виконанням у корисливих інтере-
сах чи під загрозою примусу»1169. 

Теорія права, що розвивалася в руслі 
марксистсько-ленінської філософії, називаєть-
ся «найбільш впливовою ідеологією, що спри-
яла розвитку правового нігілізму»1170. Відзна-
                                                           
1165 Автор робить висновок, що «правосвідомість – це кате-
горія філософії права, що відображає ставлення людей до 
права, правового способу життя в системі правових знань, 
правових почуттів, переконань, вольових установок; вона 
виробляє оцінку стосовно діючої в суспільстві правової тео-
рії та юридичної практики, визначає можливі шляхи їх вдос-
коналення, виходячи з вимог природного права, загально-
людських цінностей, прав і свобод людини і громадянина» 
(Там само. — С. 5–6). 
1166 Розглядаючи питання «правосвідомість і правовий мен-
талітет», автор зазначає, що «якщо систематизувати всі 
висловлювання письменника про право, правосуддя, юри-
дичні професії і юридичну науки взагалі, то воно зводиться 
до суцільного звину-вачення права – «право – це тяжкий 
обман». Закон і совість для письменника – це альтернати-
ва: жити треба не по праву, а по совісті. Американський 
дослідник суспі-льствознавства в Росії А. Валицький при-
йшов до висновку, що праву в Росії не поталанило: воно 
заперечувалось під різними приводами: в ім’я самодержавс-
тва чи анархії, в ім’я Христа чи Маркса, в ім’я вищих духов-
них цінностей чи матеріальної рівності» [Валицкий А. Нрав-
ственность и право в теориях русских либералов ХІХ ве-ка 
// Вопросы философии. – 1991. – №8. — С. 22–32. — С. 
24]» (Там само. — С. 39). Як відзначає дослідник, «навіть 
О.Герцен вбачав у неповазі до права історичну перевагу 
російського народу, його православної релігії над західною: 
«Правова незабезпеченість завжди обтяжувала російський 
народ… Повна нерівність перед судом вбила в ньому всяку 
повагу до законності. Росіянин, якого б звання він не був, 
обходить і порушує закон скрізь, де це можна зробити без-
карно, і точно так же чинить і уряд» [Герцен А.И. Собрание 
сочинений. В 17 томах. — М., 1956. – Т.7. – 467 с. – С 262]. 
Дефіциту правосвідомості російської культури відповідає і 
дефіцит праворозуміння у філософській думці, що тісно 
пов’язаний з її етикоцентризмом, густо замішаним на право-
слав’ї і проповіді абсолютно морального підходу до життя. 
Саме згідно з цією філософією феномен права принижуєть-
ся і перетворюється в периферійну прикладну етично-
релігійну тему» (Там само. — С. 37). 
1167 Чернєй В. В. Подолання правового нігілізму-важлива 
умова розбудови правової держави: Дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ 
України. — К., 1999. — 150 л. — Бібліогр.: л. 136–150; По-
долання правового нігілізму-важлива умова розбудови пра-
вової держави: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / 
Національна академія внутрішніх справ України. — К., 1999. 
— 16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/1999/99cvvrpd.zip 
1168 Чернєй В. В. Подолання правового нігілізму-важлива 
умова розбудови правової держави: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх 
справ України. — К., 1999. — С. 4–5. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/1999/99cvvrpd.zip 
1169 Там само. — С. 10. 
1170 Найбільш впливовою ідеологією, що сприяла розвитку 
правового нігілізму, на думку автора, була «теорія права, 

чається широкий діапазон існування та різно-
манітні форми прояву в сучасній Україні. «В 
умовах гострої соціально-економічної кризи 
він стає глобальним, агресивним, відверто де-
монстративним і посилює нестабільність в су-
спільстві, гальмує демократичні перетворення, 
процес розбудови правової держави»1171.  

К. О. Шелестов (к. ю. н., 2010) під нау-
ковим керівництвом Хашматулли Бехруза в 
дослідженні «Домінуюче праворозуміння у 
функціонуванні правових систем»1172 має на 
меті «на підставі комплексного філософсько-
правового аналізу традиційних концепцій пра-
ворозуміння в рамках теорії права та філософії 
права дослідити феномен домінуючого право-
розуміння та його вплив на функціонування 
правових систем»1173. Об’єктом дослідження 
обирається «феномен праворозуміння як само-
стійний елемент структури правових систем», 
предметом – «закономірності впливу доміну-
ючого праворозуміння та функціонування пра-
вових систем»1174.  

Автор наводить результати філософсь-
ко-правового дослідження проблем сутності 
домінуючого праворозуміння, що склалося в 
межах певної культурно-правової традиції, та 
його значення у функціонуванні правових сис-
тем. Автор також розмежовує завдання філо-
софії та теорії права1175.  

Домінуюче праворозуміння визнача-
ється як «особливе розуміння певного змісту 
права, що складається в суспільстві як най-
більш впливове і поширене та визначає функ-
ціонування правових систем. Праворозуміння 
має суб'єктивний характер, оскільки кожний 
індивід, стикаючись із правом, сприймає його 
по-особливому, потім засобами аналізу та ко-
мунікації формуються загальні ідеї, на основі 

                                                                                          
що розвивалася в руслі марксистсько-ленінської філософії, і 
яка абсолютизувала насилля, захищала «революційне без-
законня», ігнорувала світову юридичну практику. В роботі 
аналізуються погляди, що виникли в руслі «сталінської» 
філософії права і обгрунтували тоталітарну концепцію дер-
жави та права, зокрема, вчення Е.Б. Пашуканіса – мінову 
теорію права, приказне праворозуміння Л. Кагановича та 
А. Вишинського, яке на довгі роки стало офіційною доктри-
ною радянського правознавства. При всій їх зовнішній різ-
новидності всі вони під виглядом критики «буржуазного 
права» заперечували саму суть права і правової держави». 
У дисертації зазначається, що у 70-80-ті роки ХХ ст. відбу-
вається поступова переорієнтація радянських вчених на ідеї 
правової держави, провідної ролі природного права, право-
вого закону. Якісно нова ситуація склалася після розпаду 
СРСР. Але проблема правового нігілізму не тільки не зник-
ла, а й постала з новою силою» (Чернєй В. В. Подолання 
правового нігілізму-важлива умова розбудови правової 
держави: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна 
академія внутрішніх справ України. — К., 1999. — С. 38 і 
далі). 
1171 Автореф. дис... – Там само. — С. 7, 11. 
1172 Шелестов К. О. Домінуюче праворозуміння у функціону-
ванні правових систем: Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 
/ Одес. нац. юрид. акад. — О., 2010; Домінуюче праворозу-
міння у функціонуванні правових систем: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук : 12.00.12 / Одес. нац. юрид. акад. — О., 
2010. — 22 с. 
1173 Шелестов К. О. Домінуюче праворозуміння у функціону-
ванні правових систем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.12 / Одес. нац. юрид. акад. — О., 2010. — С. 2.  
1174 Там само. — С. 2. 
1175 «Завдання філософії права – це формування концепту-
альних засад позиції суб'єкта правозастосовної діяльності, а 
також систематизація його знань, на основі філософського 
підходу, що забезпечує його можливістю виявити закономі-
рності трансформації багатьох державно-правових явищ. 
Що ж до теорії права, то вона виступає, головним чином, як 
вчення про діюче право, яка в науковому і в освітньому 
контекстах орієнтована, насамперед, на дослідження націо-
нальних правових систем і в цілому представляє теорію 
позитивного права» (Там само. — С. 17). 
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яких складається відносно загальне уявлення 
про право, що домінує в кожному конкретному 
суспільстві». «Функціонування правових сис-
тем багато в чому залежить від праворозумін-
ня, що домінує в кожному суспільстві та скла-
лося під впливом відповідних соціальних чин-
ників. Праворозуміння взагалі і домінуюче 
праворозуміння зокрема є динамічними яви-
щами і перебувають під впливом принципу 
соціального детермінізму, що відображає соці-
альну зумовленість їх змісту»1176. Доведиться 
той «факт, що не тільки право є соціально де-
термінованим, але й праворозуміння є таким. 
Трансформація будь-якого типу праворозумін-
ня у домінуюче в межах різних культурно-
правових традицій прямо залежать від таких 
соціальних факторів, як моральні цінності, 
традиції та релігії»1177.  

С. С. Шестопал (к. ю. н., 2009) під нау-
ковим керівництвом В. Д. Титова у досліджен-
ні «Неотомістський напрямок у французькій 
філософії права: концепція Жака Маріте-
на»1178 з метою дослідження визначається 
«встановлення внеску Ж. Марітена у зміст су-
часної католицької філософсько-правової док-
трини, визначення ступеня його впливу на сві-
тову філософсько-правову думку та практичну 
діяльність католицької церкви, авторитетних 
міжнародних організацій і об’єднань (ООН, 
ЮНЕСКО, Європейський Союз), а також окре-
слення діапазону можливостей взаємодії като-
лицької та світської філософії права»1179. 
Об’єктом дослідження обирається «філософ-
сько-правова доктрина католицизму», предме-
том – «філософсько-правова концепція Жака 
Марітена – одного з провідних французьких 
католицьких мислителів ХХ століття»1180. 

З-поміж іншого, в дослідженні наво-
дяться такі положення: «розмежування приро-
дного й позитивного права» як початок «істо-
рії формування філософії права»1181, творче 
опрацювання теоретичної спадщини Аквіната 
Ж. Марітеном1182, зазначаються релігійні по-
                                                           
1176 Там само. — С. 17. 
1177 Там само. — С. 17. 
1178 Шестопал С. С. Неотомістський напрямок у французькій 
філософії права: концепція Жака Марітена: Дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.12 / Національна юридична академія 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009; Неотомістський 
напрямок у французькій філософії права: концепція Жака 
Марітена: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / На-
ціональна юридична академія України ім. Ярослава Мудро-
го. — Х., 2009. — 20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09ssskjm.zip 
1179 Шестопал С. С. Неотомістський напрямок у французькій 
філософії права: концепція Жака Марітена: автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна юридична акаде-
мія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. —С. 4. — 
Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09ssskjm.zip 
1180 Там само.  
1181 Як відзначає автор, історія формування філософії права 
почалася з розмежування природного й позитивного права, 
суперечлива єдність яких представляє структуру правової 
реальності. Аквінат першим спробував теоретично синтезу-
вати ці обидві галузі права. Згідно йому, закон має функції 
певного правила і міри людських дій, які повинні бути згід-
ними з Божественною метою, розумністю, справедливістю 
та чеснотою. Людина повинна прагнути до виконання зако-
нів по своїй свободній волі» (Там само. — С. 17). 
1182 Відроджуючи теоретичну спадщину Аквіната, Марітен 
творчо переробляє її, пристосовуючи до аналізу сучасної 
ситуації у світі. Згідно нього, процес відділення громадянсь-
кого, або політичного суспільства від духовного царства 
Церкви був розвитком євангельського поділу того, що на-
лежить Кесареві та Богові. Метою і результатом цього про-
цесу було те, що громадянське суспільство стало ґрунтува-
тися на загальному добрі «світського» порядку, у якому 

стулати як основи «законодавства і судочинст-
во самих різних цивілізацій»1183, деталізуються 
погляди Ж. Марітена щодо ототожнення при-
родного права та природного закону (відзнача-
ється помилковість), розуміння природного 
права «у більш глибокому сенсі, згідно з яким 
кожна людина носить у собі судову владу 
людства (l’autorité judiciaire de l’humanité) і має 
право на примус»1184, розглядається Марітено-
ва характеристика «нового ладу» демократич-
ної держави1185. Відзначається значення при-

                                                                                          
різні за духовними орієнтаціями громадяни мають рівні пра-
ва і беруть рівну участь.  
Марітен вже в 1940-х роках виступав з позицій постмодер-
нізму. Він одним з перших показав, що заявлений у Новий 
час проект побудови «земного граду» на підставі чистого 
розуму, відділеного від релігії та від Євангелія, зазнав не-
вдачі. Тому Марітен уважає, що якщо демократія вступить у 
наступну історичну стадію «з достатньою розумністю й жит-
тєвістю», вона не буде ігнорувати релігію, як це робила 
буржуазна демократія в минулому. При цьому, у свою чер-
гу, для католицького філософа цілком припустимо, що ця 
оновлена, «персоналістична» демократія буде плюралістич-
ною, тобто насамперед терпимою до мультиконфесійності та 
різнодумства.  
Держава, політичне суспільство і церква можуть співпрацю-
вати в освітній, культурній і соціальній сферах. Але у їхній 
співпраці необхідно дотримуватися балансу інтересів вірую-
чих і невіруючих, збереження світського характеру держави 
без штучного насадження релігії. Одночасно слід зважати і 
на те, що в історичній ситуації ХХ століття всі християнські 
церкви приєдналися до боротьби проти тоталітаризму і за 
права людини» (Там само. — С. 18–19). 
1183 Так, у підрозділі 1.2 «Взаємозв’язок конфесійних та 
світських вчень у філософії права» зазначається, що протя-
гом тисячоріч правова думка, законодавство і судочинство 
самих різних цивілізацій спираються на релігійні постулати. 
З розпадом СРСР принижений стан релігій і церков змінився 
постійним зростанням їхнього впливу у сферах політико-
правових відносин. Тому вивчення релігійно-конфесійних 
версій філософії права не тільки є потребою конструктивно-
го діалогу між світськими та церковними мислителями, а й 
становить важливий ресурс подальшого розвитку філософії 
права в цілому. 
Дисертантом пропонуються наступні методологічні критерії 
світського аналізу філософсько-правових концепцій релі-
гійних мислителів: репрезентативності, світоглядного плю-
ралізму; авторитетності, гуманізму; релевантності дослі-
джуваних джерел предмету, цілям і завданням філософії 
права» (Там само. — С. 7–8). 
1184 На підставі історичного аналізу філософсько-правових 
вчень Марітен вважає незадовільними всі конкуруючі з 
томізмом природно-правові теорії. Він відзначає і помилко-
вість ототожнення природного права та природного закону. 
У позитивізмі поняття право означає звід законів, яким лю-
ди зобов’язані свідомо коритися і можуть бути примушені 
підкорятися. У цьому випадку поняття законний обов’язок 
(debitum légale) має сенс того, що мусить бути за законом 
(légalement dû) або законно по справедливості (légalement 
juste). Природне право симетричне природному законові. 
Неписаний природний закон стосується людини взагалі та 
суспільства взагалі, а не конкретної особи чи конкретної 
держави. Він відноситься не до юридичного, а до морально-
го порядку.  
На думку Марітена, слід розуміти природне право у більш 
глибокому сенсі, згідно з яким кожна людина носить у собі 
судову владу людства (l’autorité judiciaire de l’humanité) і 
має право на примус. Вона проявляється у праві на самооб-
орону або праві вбивати злочинця, що заміряється на життя 
беззахисної дитини. На більш високому рівні, коли держави 
вирішують розпочати воєнні акції проти інших держав за 
їхні варварські дії, санкцію дає природний закон і природне 
право. Ця судова влада сходить до Творця і перебуває поза 
порядком, створеним законодавством і судами, до яких слід 
звертатися в абсолютній більшості випадків. Природний 
юридичний порядок існує лише віртуально. Віртуальний 
юридичний порядок (ordre juridique virtuel) ніколи не вира-
жається у позитивному законі. Суд не може офіційно заяви-
ти, що застосовує природний закон. Якщо ж припис приро-
дного закону виражено в письмовому законі, він стає час-
тиною чинного позитивного юридичного порядку» (Там 
само. — С. 10). 
1185 У пункті 3.2.3 рукопису «Політико-правовий персона-
лізм і плюралізм» розглядається Марітенова характеристика 
«нового ладу» демократичної держави. Всі форми соціаль-
ної й економічної діяльності мають виходити знизу, від віль-
ної ініціативи та конкуренції окремих груп, профспілок, 
кооперативних організацій, асоціацій виробників і спожива-
чів. Держава має зберегти за собою тільки роль «верховно-
го третейського судді», що регулює цю вільну автономну 
діяльність під кутом зору загального блага, громадського 
порядку і дотримання справедливості. Актуальною для су-
часної України є думка Марітена, що політичне суспільство 
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родного права на справедливість коли «пози-
тивне право дає збій», як приклад наводиться 
уявлення, що легітимність Нюрнберзького 
трибуналу ґрунтувалася на «переконанні в іс-
нуванні прав людини, які є первинними і ви-
щими стосовно писаного законодавства і угод 
між урядами»1186. 

В. В. Шишко (к. ю. н., 2004) під науко-
вим керівництвом М. В. Костицького у дослі-
дженні «Культурологічні проблеми право-
творчості»1187 вбачає мету свого дослідження 
«у загальнотеоретичному дослідженні культу-
рологічних проблем у правотворчості», оби-
раючи об'єктом дослідження «право як явище 
культури», предметом – «культурологічні про-
блеми в праві та правотворчості»1188.  

Автор розмежовує законотворчість і 
правотворчість. «З точки зору філософії права 
законотворчість і правотворчість – феномени, 
кожен з яких має власну природу. Законотвор-
чість є різновидом правотворчої діяльності, 
яка полягає у прийнятті законів, створенні по-
зитивного права. Відповідно під правотворчіс-
тю» розуміється «діяльність, спрямовану на 
створення правових норм взагалі», що «під-
креслює особливе місце законодавця як одного 
з суб’єктів правотворчості і єдиного суб’єкта 
законотворчості»1189. 

М. Й. Штангрет (к. ю. н., 2007) під нау-
ковим керівництвом С. С. Сливки в дослі-
дженні «Філософські проблеми правового ви-
ховання молоді (на прикладі закладів освіти 
МВС України)»1190 визначає за мету «науково-
теоретичне обґрунтування загальної характе-
ристики правового виховання молоді як понят-
тя філософії права, поглиблене аналітичне ви-
значення його сутнісних ознак і вироблення, 
на цій основі, філософсько-правової моделі 
формування правомірної поведінки молоді, 
зокрема тієї, що навчається у закладах освіти 

                                                                                          
повинне мати ефективні засоби верховного контролю над 
державою, бо держава сама по собі не має природного пра-
ва на верховну владу, тобто суверенітету» (Там само. — С. 
13). 
1186 Орієнтація природного права на справедливість особли-
во необхідна в тих випадках, коли позитивне право дає збій 
і стає необхідним створити нові юридичні правила. За Марі-
теном, легітимність Нюрнберзького Суду ґрунтувалася на 
переконанні в існуванні прав людини, які є первинними і 
вищими стосовно писаного законодавства і угод між уряда-
ми. Політичне суспільство повинне не дарувати людині, а 
визнавати і затверджувати ці права в якості універсально 
значущих. Жодна суспільна необхідність не може змусити 
скасувати або ігнорувати їх. Ця ідея не могла виникнути і 
одержати обґрунтування в рамках юридичного позитивізму, 
матеріалістичної або ідеалістичної філософії права» (Там 
само. — С. 14). 
1187 Шишко В. В. Культурологічні проблеми правотворчості: 
Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія 
внутрішніх справ України. — К., 2004. — 202 арк. — Бібліо-
гр.: арк.: 187–202; Культурологічні проблеми правотворчо-
сті: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Націона-
льна академія внутрішніх справ України МВС України. — К., 
2004. — 17 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04svvkpp.zip 
1188 Шишко В. В. Культурологічні проблеми правотворчості: 
Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія 
внутрішніх справ України. — К., 2004. — С. 5–6. 
1189 Там само. — С. 182. 
1190 Штангрет М. Й. Філософські проблеми правового вихо-
вання молоді (на прикладі закладів освіти МВС України): 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т 
внутрішніх справ. — Л., 2006. — 240 арк. : табл. — Бібліо-
гр.: арк. 176–200; Філософські проблеми правового вихо-
вання молоді (на прикладі закладів освіти МВС України): 
Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський 
держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2007. — 18 с. — Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07smyomu.zip 

МВС України»1191. Об’єктом дослідження оби-
рається «правове виховання молоді як свідома 
діяльність, що має властивість, здатність фор-
мувати правосвідомість, правову культуру, 
впливати на правомірну поведінку особистос-
ті», предметом – найзагальніші (філософські) 
об’єктивні закономірності виникнення, здійс-
нення і розвитку тієї діяльності, яка охоплю-
ється поняттям «правове виховання моло-
ді»1192. 

У філософсько-правовій площині вихо-
вання молоді в суспільстві розглядається як 
багатоаспектне явище1193, показується значен-
ня трансформації змісту правового виховання 
в «переконання, мотиви поведінки і професій-
ної діяльності»1194.  

О. М. Яремко (к. ю. н., 2009) під науко-
вим керівництвом М. Г. Братасюк у дослі-
дженні «Контамінація раціонального та гу-
маністичного вимірів у генезі інституту по-
карання в контексті європейської правової 
традиції»1195 ставить за мету «розроблення 
концептуальних засад із застосуванням ком-
плексного підходу контамінації раціонального 
та гуманістичного вимірів у генезі інституту 
покарання в контексті європейської правової 
традиції, означення пропозицій щодо рефор-
мування даного інституту в ході правової ре-
форми у сучасній Україні»1196. Об’єктом дослі-
дження обирається «інститут покарання як фі-
лософсько-правовий феномен», предметом – 
«контамінація раціонального та гуманістично-

                                                           
1191 Штангрет М. Й. Філософські проблеми правового вихо-
вання молоді (на прикладі закладів освіти МВС України): 
Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський 
держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2007. — С. 5. — Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07smyomu.zip 
1192 Там само. 
1193 Як відзначає автор, «з філософсько-правових позицій 
закономірності правового виховання молоді виявляються 
через діалектичну єдність природного й соціального, інди-
відуального й суспільного, абстрактного й конкретного, 
правового й вільного в людині, а також загального, особли-
вого й одиничного. Тому в такій філософсько-правовій 
площині виховання молоді в суспільстві необхідно розгля-
дати, по-перше, як засвоєння соціального і правового до-
свіду попередніх поколінь; по-друге, як пізнання соціаль-
них і правових норм та формування досвіду власної поведі-
нки і відносин, у тому числі певної моделі правової поведін-
ки; по-третє, як соціалізацію; по-четверте, як формування 
особистості у взаємозв’язку природних (біологічних) й зов-
нішніх (соціальних, у тому числі правових) факторів. По-
п’яте, як формування внутрішньої свободи вибору стилю і 
форм поведінки в межах правового поля» (Там само. — С. 
14). 
1194 Як відзначає автор, «у процесі правового виховання 
зміст вкладається у конкретні форми й за сукупністю мето-
дів і різних засобів передається курсантам. Ефективність 
засвоєння курсантами змісту, тобто знань, навичок і вмінь, 
залежить від того, в які форми був вкладений зміст, які 
міждисциплінарні методи застосовувалися для того, щоб 
курсанти не лише оволоділи цими знаннями, навичками і 
вміннями, а й перетворили їх у свої переконання, мотиви 
поведінки і професійної діяльності» (Там само. — С 15). 
1195 Яремко О. М. Контамінація раціонального та гуманістич-
ного вимірів у генезі інституту покарання в контексті євро-
пейської правової традиції: дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — 
К., 2009; Контамінація раціонального та гуманістичного 
вимірів у генезі інституту покарання в контексті європейсь-
кої правової традиції: автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Київський національний ун–т внутрішніх справ. 
— К., 2009. — 20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09yomept.zip 
1196 Яремко О. М. Контамінація раціонального та гуманістич-
ного вимірів у генезі інституту покарання в контексті євро-
пейської правової традиції: автореф. дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.12 / Київський національний ун–т внутрішніх 
справ. — К., 2009. — С. 2. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09yomept.zip 
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го вимірів у генезі інституту покарання в кон-
тексті європейської правової традиції»1197. 

З-поміж іншого, в дослідженні відзна-
чаються такі положення, як наявність «ознак 
легістсько-раціоцентричного репресивного 
мислення» у сучасному українському криміна-
льному законодавстві1198, гуманістичні конце-
птуально оформленні розумні догми «як ре-
зультат боротьби між прогресивними юснату-
ралістичними та легістськими філософсько-
правовими поглядами на людину, інститут по-
карання»1199.  

Інституту судимості стає об’єктом філо-
софсько-правового аналізу1200. Доводиться 
вплив ідеології та практики легізму та юснату-
ралізму на контамінацію раціонального і гума-
ністичного1201.  
                                                           
1197 Там само.  
1198 Сучасне українське кримінальне законодавство містить 
ознаки легістсько-раціоцентричного репресивного мислен-
ня, зазначає автор: «Сучасне українське кримінальне зако-
нодавство, не зважаючи на його значну гуманізацію (відмі-
на смертної кари, запровадження альтернативних, «нетю-
ремних» видів покарань, вимога здійснення правосуддя 
лише судом тощо), містить ще чимало стереотипів, понять 
та положень легістсько-раціоцентричного репресивного 
мислення, успадкованого від радянсько-тоталітарного ін-
ституту покарання. У зв’язку з цим, запропоновано підвести 
під інститут покарання нові ідеологічні засади, зокрема, 
здійснити переакцентування з кратично-каральної функції 
права на функцію правовідновлюючу; підвищення ролі та 
значення суду, трактування його не як карального, а як 
правозахисного й правовідновлюючого органу; вважати 
метою покарання не кару, а відновлення справедливості; 
визнати пріоритетними під час призначення та виконання 
покарання виправлення засуджених та їх духовно-моральну 
ресоціалізацію тощо» (Там само. — С. 4, 17). 
1199 Гуманістичні концептуально оформленні розумні догми 
показано як результат боротьби між прогресивними юсна-
туралістичними та легістськими філософсько-правовими 
поглядами на людину, інститут покарання. Так, у підрозділі, 
присвяченому «специфіці співвідношення раціонального та 
гуманістичного вимірів в інституті покарання доби західно-
європейського модерну» висвітлено особливості новоєвро-
пейського правового мислення та його вплив на нормотвор-
чу і правозастосовчу діяльність у сфері реалізації криміна-
льних покарань. Зазначено, що поява перших кримінальних 
кодексів, що містили гуманістичні концептуально оформ-
ленні розумні догми (відміна середньовічних катувань, сва-
вілля суддів та смертної кари; проголошення принципу 
рівності між злочином і покаранням; визнання виховного 
впливу на злочинця тощо) – це результат боротьби між 
прогресивними юснатуралістичними філософсько-
правовими поглядами на людину, інститут покарання та, 
властивою для легізму, закоренілою практикою жорстоких 
покарань. Проте модерний розум, звільняючись від особис-
тісно-ціннісного виміру та метафізики, замість знаходження 
істини в кримінальному праві зводить його до сукупності 
норм, звертаючи увагу більше на зовнішню форму, а не 
зміст. У пошуку нових для модерного суспільства підходів 
до мети покарання та його видів у науці кримінального 
права має перевагу корисливий розум легіста, який, на 
відміну від схожих ідей гуманістичної філософсько-правової 
ідеології, прагнув реалізувати на практиці насамперед жор-
стко утилітарні види покарань – штрафи, тюремне 
ув’язнення з використанням праці засуджених тощо» (Там 
само. — С. 10). 
1200 Авторка доводить, що «на практику реалізації інституту 
судимості в українському суспільстві вплинула біологізатор-
ська концепція джерел злочинності. А розроблене наукою 
кримінального права поняття «судимість», як особливе 
правове становище особи, що виникає у зв’язку з винесен-
ням обвинувального вироку й призначення покарання і 
тягне певні, несприятливі для засудженого, правові наслід-
ки, які виходять за межі покарання, призводить до хибного 
розуміння правового статусу засудженого, порушень основ-
них прав особи, яка вже відбула кримінальне покарання, 
що належать їй як громадянинові держави. …. Запропоно-
вано вдосконалити інститут судимості, зберігши за ним ли-
ше кримінально-правові наслідки (враховувати при визнан-
ні рецидиву злочинів; враховувати як кваліфікуючу ознаку; 
виступати як обставина, котра обтяжує покарання тощо)» 
(Там само. — С. 13–14). 
1201 Авторка доводить вплив ідеології та практики легізму та 
юснатуралізму на контамінацію раціонального і гуманістич-
ного. Зазначає, «що у західноєвропейській правовій тради-
ції на контамінацію раціонального і гуманістичного вимірів 
значно впливали ідеологія і практика легізму та юснатура-
лізму, які на різних історичних етапах виконували доміную-
чу роль. За умов домінування в правовій реальності легізму 
з раціоцентричним мисленням інститут покарання стає реп-

Відзначає покарання як водночас «зло» 
та «цінність», необхідність відповідності пока-
рання «правовій аксіології постмодерного сус-
пільства, обравши тенденцію поглиблення ра-
ціонально-гуманістичного виміру в праві», ін-
ститут покарання сучасної України спостеріга-
ється «як фрагментарна, стихійна гуманіза-
ція»1202, відстоюється низка положень (зокрема 
й контроверсійних) щодо формування більш 
ціліснішого образу людини внаслідок зміни 
«юридичного мислення як представників су-
дової та правоохоронної систем, так і всього 
суспільства», утвердження в Україні «шкали 
цінностей, в якій кожна людина, в т.ч. злочи-
нець, – найвища цінність», суперечність 
ув’язнення як самоцілі як такого, що супере-
чить «гуманним уявленням про покарання»1203. 
                                                                                          
ресивним, інквізиційним, оскільки ґрунтується на формаль-
но-логічних, жорстко утилітарних, нав’язаних суспільству 
правилах, стандартах та еталонах (упроваджених держа-
вою в її інтересах), що не містять ціннісного гуманістичного 
аспекту» (Там само. — С. 14). 
1202 Як відзначається у дослідженні, «покарання – це склад-
не, багатоаспектне, антиномічне соціально-правове явище. 
З одного боку, воно – зло, оскільки потребує певних втрат і 
страждань особи; з іншого – цінність, яка є хоча і суворим, 
проте найпопулярнішим засобом боротьби зі злочинністю, 
альтернативи щодо ефективності котрого поки що не зна-
ють ні західна, ні східна культури. Задля попередження 
конфлікту цінностей інститут покарання має враховувати 
правову аксіологію постмодерного суспільства, обравши 
тенденцію поглиблення раціонально-гуманістичного виміру 
в праві. 
З’ясовано, що інститут покарання радянського суспільства 
був породжений раціоцентричним, технократичним, позба-
вленим ціннісно-духовного наповнення мисленням радянсь-
кої епохи. Цьому інститутові були притаманні наступні риси: 
заперечення правових принципів (верховенства права, 
первинності людини стосовно влади, гуманізму, справедли-
вості тощо); відображення в кримінальному законодавстві 
економічних, політичних та ідеологічних пріоритетів адміні-
стративно-командної системи; переслідування у криміналь-
но-правовій політиці мети знищення, залякування, помсти 
тощо. 
Доведено, що в інституті покарання сучасної України спо-
стерігається як фрагментарна, стихійна гуманізація (відміна 
смертної кари, запровадження альтернативних «нетюрем-
них» видів покарань, вимога здійснення правосуддя тільки 
судом, заборона брати до уваги при винесенні вироку дока-
зи, отримані незаконним шляхом тощо), так і чимало сте-
реотипів, понять та положень легістсько-раціоцентричного 
репресивного мислення радянсько-тоталітарного інституту 
покарання (стосовно судимості, мети покарання, практики 
застосування тортур, надання суддями серед видів пока-
рань переваги позбавленню волі на певний строк тощо). 
Без розроблення нової кримінально-правої доктрини, най-
важливішою цінністю якої є особистість, реформи в норма-
тивно-знаковій реальності та юридичній практиці будуть 
неефективними» (Там само. — С. 15). 
1203 «Формування одухотвореного типу раціональності в 
інститутах кримінального права України можливе за умови 
увідповіднення нормативних приписів принципам права, 
європейським і українським стандартам прав людини, дося-
гненням постмодерної науки, загальнолюдським цінностям, 
християнському гуманізму. Особливо важливою є зміна 
юридичного мислення як представників судової та право-
охоронної систем, так і всього суспільства, що зорієнтоване 
на негативний частковий образ людини, на образ підозрю-
ваного (обвинуваченого, підсудного), котрого заздалегідь 
презюмують злочинцем. Саме людині-особистості з високим 
рівнем правової свідомості й культури під силу боротьба з 
рецидивами раціоцентричного, репресивно-карального 
мислення.  
Утвердження в Україні людини-особистості у масовому мас-
штабі залежить від зміни у суспільстві шкали цінностей, в 
якій кожна людина, в т.ч. злочинець, – найвища цінність; 
винесення проблеми реформування правової освіти на дер-
жавний рівень і активної співпраці інститутів громадянсько-
го суспільства та держави щодо розвитку в громадян від-
чуття власної унікальності й самоцінності. 
Доведено, що стан інституту покарання найкраще віддзер-
калює рівень культури, моральності, системи правових 
цінностей, правової свідомості й правової культури, місця 
людини в праві, діяльності судових і правоохоронних орга-
нів, механізму реалізації і гарантій захисту прав та свобод 
людини, активності інститутів громадянського суспільства в 
державі. Кара як помста суспільства за вчинений злочин у 
правовій державі не повинна мати права на існування. Саме 
відновлення правової справедливості, під яким необхідно 
розуміти віддачу рівним за рівне, має стверджувати україн-
ське суспільство у меті покарання. 
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Підсумовуючи огляд дисертаційних до-
сліджень у межах спеціальності «12.00.12 - 
філософія права», відзначимо таке.  

1. Правосуддя як об’єкт не досліджува-
лося у межах спеціальності. 

2. Правосуддя як предмет досліджува-
лося фрагментарно в окремих дисертаційних 
дослідженнях. 

3. Судова проблематика фрагментарно 
розглядалася в окремих дисертаційних дослі-
дженнях.  

4. Проблематику філософських засад, 
філософії судочинства чи правосуддя, поки 
що, не виокремлено й не досліджено як окре-
мий об’єкт чи предмет філософсько-
правового осмислення в українській філософ-
сько-правовій думці, недостатньо висвітлено 
різні аспекти цієї проблеми. 

5. Як наслідок не сформовано самостій-
ного філософсько-правового дискурсу з цієї 
проблематики, існує потреба в формуванні 
концепції філософії правосуддя, актуальної 
для української правової реальності. Таким 
чином, ступінь наукової розробленості про-
блеми філософії правосуддя можна вважати 
недостатнім.  
 
 

                                                                                          
Обґрунтовано, що судимість слід враховувати тільки при 
вирішенні питань, пов’язаних із кваліфікацією злочинів, 
призначення та виконання покарань, тобто вона має зумов-
лювати лише кримінально-правові наслідки. Особа, яка 
відбула адекватне вчиненому злочинові покарання, будучи, 
в часових межах конкретного покарання, позбавленою або 
обмеженою у певних правах і свободах, сповна виконала 
свій обов’язок перед суспільством. Позбавлення засуджено-
го прав, що виходять за межі покарання і належать йому як 
громадянинові держави, не є виправданим, оскільки, крім 
провокування сумнівів щодо суспільної безпеки засуджено-
го та штовхання його до рецидивної поведінки, ні до чого 
більше не призводять. Відповідно, кримінально-правові 
норми, які сукупно утворюють український інститут судимо-
сті, потребують раціонально-гуманістичного наповнення. 
З’ясовано, що ув’язнення як самоціль, не будучи пов’язаним 
із завданням виправлення злочинця, суперечить гуманним 
уявленням про виконання такого виду покарання як позба-
влення волі на певний строк. Будь-які засоби виправлення 
не є дієвими (виховна робота, отримання загальної освіти, 
професійне навчання, громадський вплив тощо) за умови 
відсутності належних людських стосунків між персоналом 
установ виконання покарань і ув’язненими. Стосовно 
ув’язненого припустимими є лише ті зміни, які відбувати-
муться на користь особистісного «я», сприятимуть його 
прагненню до добра, вдосконалення і самоствердження, 
перемоги морально-духовного над іншими вимірами людсь-
кого буття» (Там само. — С. 15–16). 
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СИСТЕМАТИЗОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯ З ФІЛОСОФІЇ ПРАВА (1997-2011) 
 

№ п/п Автор Ступінь Дата захисту  Тема дисертаційного дослідження Науковий керівник Офіційний опонент (1) Офіційний опонент (2) Офіціний опонент (3) 
Місце вико-

нання 
Місце 

захисту 

1. Алексєєва Ж. М. к. ю. н. 2008 - 26.09 Образ юриста в сучасній європейській культурі Вовк В. М. Гуренко-Вайцман М. М. Скуратівський В. А.   НАВС НАВС 

2. Андреєв Д. В. к. ю. н. 2003 - 14.11 
Етносоціокультурні чинники формування національної правосві-
домості (на прикладі судової системи Запорозької Січі XVII-XVIII ст.) Ібрагімов М. М. Колодій А. І. 

Конотоп Л. Г.   
НАВС НАВС 

3. Ануфрієнко О. А. к. ю. н. 2007 - 06.04. 
Професійно-політична культура юриста (філософсько-правовий 
аналіз) Сливка С. С. Гуренко-Вайцман М. М. 

Титаренко С. А.   
НАВС НАВС 

4. Балинська О.М.  к. ю. н. 2003 - 30.11 
Вербальний біхевіоризм у діяльності органів внутрішніх справ 
України Сливка С. С. Ященко В. А. 

Вовк В. М.   
ЛДУВС ЛДУВС 

5. Бандура О. О. д. ф. н. 2003 - 30.10 Єдність цінностей та істини у праві (філософський аналіз) Костицький М. В. Мироненко О. М. Бичко І. В. Козловський А. А. НАВС КНУ 

6. Бернюков А. М. к. ю. н. 2009 - 16.01 Юридична герменевтика як методологія здійснення правосуддя Козловський А. А. Грищук О. В. Братасюк В. М.   ЛДУВС ЛДУВС 

7. Бігун В. С. к. ю. н. 2004 - 18.06 Людина в праві: аксіологічний підхід Бабкін В. Д. Сливка С. С. Савчук С. В.   ІДП НАВС 

8. Білас Ю. Ю. к. ю. н. 2011 - 18.03 
Європейські стандарти прав людини в контексті правозастосуван-
ня сучасної України Братасюк М. Г. Козловський А. А. Шилінгов В. С.    НАВС НАВС 

9. Боднар С. Б. к. ю. н. 2010 - 05.03. Рівність як категорія філософії права Козловський А. А. Ященко В. А. Бернюков А. М.   ЛДУВС ЛДУВС 

10. Боровська Г. С. к. ю. н. 2009 - 01.10. Правниче вчення у рефлексії Памфіла Юркевича Сливка С. С. Козловський А. А. Бігун В. С.   ЛДУВС ЛДУВС 

11. Братасюк В. М. к. ю. н. 2005 - 18.03 
Правова реальність як форма прояву інтелектуальної традиції 
епохи (на матеріалахромано-германської правової сім’ї) Козловський А. А. Козюбра М. І.  

Бичко І. В.   
НАВС НАВС 

12. Бровко Н. І.  к. ю. н. 2010 - 24.11 
Захист права людини на особисту свободу в контексті протидії 
торгівлі людьми: філософсько-правові засади 

Кушакова-Костицька 
Н. В. Козловський А. А. Шукліна Н. Г.   НАВС НАВС 

13. Вдовина Г. А. к. ю. н. 2002 - 01.11. Розвиток філософії права в XX ст. (англо-саксонська традиція) Бобровник С. В. Козюбра М. І. Рижко В. А.   ІДП НАВС 

14. Вовк (Ляшенко) В. М. к. ф. н. 1999 - 29.10 Європейське право як феномен духовно-практичного  освоєння Костицький М. В. Козюбра М. І. Надольний І. Ф.    НАВС НАВС 

15. Войтенко Д. О. к. ю. н. 2005 - 20.12 
Історичний розвиток концепцій обґрунтування у логіці та філософії 
права (від античності до початку ХІХ сторіччя)  Титов В. Д. Козловський А. А. 

Максимов С. І.   
НЮАУ НЮАУ 

16. 
Гарасимів Т. З. д. ю. н. 2010 – 25.06 

Природні та соціальні детермінанти формування девіантної пове-
дінки людини 

Сливка С. С.   Козловський А. А.  Титов В. Д. Крижанівський А. Ф. 
ЛДУВС ЛДУВС 

17. Грищук О. В. д. ю. н. 2008 - 17.06 Людська гідність у праві: філософський аспект Сливка С. С.  Козюбра М. І. Максимов С. І. Гуренко-Вайцман М. М. ЛДУВС НЮАУ 

18. Гудима Д. А. к. ю. н. 2008 - 28.03 Права людини: антрополого-методологічні засади дослідження Рабінович П. М.  Максимов С. І. Бігун В. С.   ЛНУ ЛДУВС 

19. Гураленко Н. А. к. ю. н. 2011 - 22.01 
Судовий прецедент в системі джерел права: філософсько-
правовий аспект Сливка С. С.  Гуренко-Вайцан М. М. Бігун В. С.   ЛДУВС ЛДУВС 

20. 
Гуренко-Вайцман М. М. д. ю. н. 2004 

Розвиток філософсько-правової думки про гарантії прав і свобод 
людини та громадянина 

Сіренко В. Ф. Козюбра М. І. 
Сливка С. С. Жоль К. К. НАВС НАВС 

21. Донченко О. П. к. ю. н. 2010 - 19.01 Свобода як категорія права Козловський А. А. Грищук О. В. Смазнова І. С.    ЧНУ ОНЮА 

22. Дуфенюк О. М. к. ю. н. 2007 - 19.10 
Філософсько-правова спадщина С. Оріховського: феномен профе-
сіоналізму правоохоронця Сливка С. С.  Ларіонова В. К. Грищук О. В.    ЛДУВС ЛДУВС 

23. Жовтобрюх М. М. к. ю. н. 2002 - 13.05 Звичаєве право: сутність, генеза, чинність Бичко І. В. Козловський А. А. Чміль Б. Ф.   КНУ НАВС 

24. Заінчковський М. Л. к. ф. н. 2003 - 12.12. 
Права людини як новоєвропейський філософський та політико-
правовий феномен Чміль Б. Ф. Попович М. В. Мурашин О. Г.   НАВС НАВС 

25. Занік Ю. М.  к. ю. н. 2006 - 24.02 Інтелектуальна культура юриста: філософсько-правовий аспект Сливка С. С. Козловський А. А. Валевська І. А.   ЛДУВС НАВС 

26. Зархіна С. Е. к. ю. н. 2005 - 17.06 
Мова права як предмет філософсько-логічного аналізу (історичний 
аспект) Титов В. Д. Козловський А. А. Максимов С. І.    НЮАУ НЮАУ 

27. Івченко Ю. В. к. ю. н. 2009 - 26.02 Філософсько-правовий аналіз гендерної політики в Україні Вовк В. М. Калюжний Р. А. Валевська І. А.   НАВС НАВС 

28. Кабальський Р.О. к. ю. н. 2008 - 17.06 Нормативність права як предмет філософського аналізу Данильян О. Г. Гуренко-Вайцман М. М. Литвинов О. М.   НЮАУ НЮАУ 

29. 
Калиновський Ю. Ю. д. ф. н. 2010 - 12.05. 

Правосвідомість українського суспільства як соціокультурний 
феномен 

Данильян О. Г. Бандура О. О. 
Корабльова Н. С. Розова Т. В. НЮАУ НЮАУ 
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30. Капустіна Н. Б. к. ю. н. 2006 - 27.01 
Класичний і некласичний підходи у філософсько-правовому дослі-
дженні феномену влади Розова Т. В. Гуренко-Вайцман М. М. Бандура О. О.   ОНЮА НАВС 

31. Козловський А. А. д. ю. н. 2000 - 22.04 Гносеологічна природа права (філософсько-правовий аналіз):  Козюбра М. І. Назаренко Є. В.   Баранов В. М. Бичко І. В. ЧНУ ЛДУВС 

32. Копоть В. О. к. ю. н. 2008 - 04.08. Концептуальні основи правового реалізму Бобровник С. В. Тихомиров О. Д. Рижко В. А.   ІДП НАВС 

33. Кравець В. М. к. ю. н. 2004 - 16.01 
Типи праворозуміння як методології основних філософсько-
правових дискурсів Чміль Б. Ф. Мурашин О. Г. Ярошовець В. І.   НАВС НАВС 

34. Кравченко А. П. к. ю. н. 2008 - 04.11. Антропологічний принцип у філософії права Титов В. Д. Максимов С. І. Литвинов О. М.   НЮАУ НЮАУ 

35. Крисюк Ю.П.  к. ю. н. 2008 - 22.05 
Соціальний та правовий порядок як необхідна умова стабільності 
суспільства Чміль Б. Ф. Гуренко-Вайцман М. М. Гвоздік О. І.   НАВС НАВС 

36. Крівцова В. М. к. ю. н. 2005 - 24.11 Юридичний конфлікт як феномен правової дійсності Герасіна Л. М. Максимов С. І. Савчук С. В.    НЮАУ НЮАУ 

37. Литвинов О. М. к. ю. н. 2005 - 24.10 
Філософія права П. І. Новгородцева: осмисленняправа і держави в 
контексті дослідження суспільного ідеалу Максимов С. І. Гуренко-Вайцман М. М. Бігун В. С.   ЛАВС НЮАУ 

38. Лихолат І. П. к. ю. н. 2005 
Раціональне та позараціональне в праві (на матеріалах законо-
творчості) Козюбра М. І. Козловський А. А.  Маноха О. Є.    КНУ НАВС 

39. Луцький І. М. к. ю. н. 2005 - 04.07. 
Справедливість як філософсько-правова засада українського 
державотворення Костицький М. В. Козловський А. А. Скуратівський В. А.   НАВС НАВС 

40. Максимов С. І. д. ю. н. 2002 - 17.02 Правова реальність як предмет філософського осмислення Чефранов В. О. Козюбра М. І. Рабінович П. М. Козловський А. А. НЮАУ НАВС 

41. Махінчук В. М. к. ю. н. 2002 - 17.05 Злочин як соціальне явище: філософсько-правовий аспект Гвоздік О. І. Козюбра М. І. Свінціцький В. М.   НАВС НАВС 

42. Мельничук Н. Ю. д. ю. н. 2010 - 23.09 «Злочин» та «покарання» у філософсько-правовому вимірі Грищук В. К. Козловський А. А. Колб О. Г. Ларіонова В. К. ЛДУВС ЛДУВС 

43. Микитчик О. В.  к. ю. н. 2002 - 22.11 Філософсько-правовий аналіз легітимації правової держави Чміль Б. Ф. Туркевич І. К. Ібрагімов М. М.   НАВС НАВС 

44. Мозоль Н. І. к. ю. н. 2010 - 05.02. 
Роль соціальної справедливості у забезпеченні соціально-
економічних прав людини і громадянина в Українській державі 

Кушакова-Костицька 
Н. В. Зайчук О. В. Гіжевський В. К.   НАВС НАВС 

45. Нечипоренко В. О. к. ф. н. 2003 - 14.02 Філософсько-правовий аналіз легітимації правової держави Рижко В. А. Михальченко М. І. Гусарєв С. Д.   ЦГО НАНУ НАВС 

46. Нікітін А. В. к. ю. н. 2004 - 05.07. Логіко-методологічні аспекти інженерії знань у правознавстві Жоль К. К. Козловський А. А. Розова Т. В.   НАВС НАВС 

47. Павленко Ж. О. к. ю. н. 2003 Логіко-методологічні аспекти інженерії знань у правознавстві Титов В. Д. Козловський А. А.  Максимов С. І.    НЮАУ НАВС 

48. Павлишин О. В. к. ю. н. 2005 - 25.02 
Філософсько-правовий аналіз розробки і використання електро-
нних експертних систем у правозастосовчій діяльності Гвоздік О. І. Калюжний Р. А. Шашкова Л. О.   НАВС НАВС 

49. Павлусів Н. М. к. ф. н. 2011 - 14.01 
Філософсько-правові погляди західноукраїнських письменників 
кінця Х!Х - поч. XX ст. Вовк В. М. Пропокопов Д. Є.  Попадинець Г. О.   НАВС НАВС 

50. Парасюк В. М.  к. ю. н. 2008 - 06.05. 
Імперативність моралі у професійній діяльності слідчого: філософ-
сько-правовий вимір Сливка С. С.  Титов В. Д.  Фріс П. Л.    ЛДУВС ЛДУВС 

51. Пепеляєв С. Г. к. ю. н. 2005 - 04.07. 
Європейський правовий гуманізм як чинник реформування кримі-
нально- процесуального права України Костицький М. В. Шумило М. Є. Кушаков Ю. В.   НАВС НАВС 

52. Петрова Л. В. д. ю. н. 1999 
Фундаментальні пpоблеми методології пpава (філософсько-
пpавовий дискуpс) 

Чефранов В. О. Козюбpа М. І. 
Яpмиш О. Н.  Шкода В. В. 

НЮАУ 
НЮАУ 

53. Попадинець Г. О. к. ю. н. 2007 - 22.06. 
Український світоглядно-філософський гуманізм як засада розвит-
ку національної правової культури Братасюк М. Г. Ільїн В. В. Луць Л. А.    НАВС НАВС 

54. Рабінович С. П. 
д. ю. н. 

2011 - 11.03. 
Природно-правові засади юридичного регулювання cуспільних 
відносин в Україні Сливка С. С. Козюбра М. І. Максимов С. І. Дамірлі М. А. огли ЛДУВС ЛДУВС 

55. Романова А. С. к. ю. н. 2008 - 06.05 Естетична культура юриста: філософсько-правовий аспект Сливка С. С.  Лозовой В. О. Савчук С. В.    ЛДУВС ЛДУВС 

56. Савчук С. В. к. ю. н. 2002 - 20.12 
Юридична соціологія: предмет та її місце в системі юридичних 
наук Козловський А. А. Козюбра М. І. Маноха О. Є.   ЧНУ ЛДУВС 

57. Сатохіна к. ю. н. 2010 - 21.12 Розуміння у здійсненні права: герменевтичний підхід Максимов С. І. Козловський А. А. Стовба О. В.   НЮАУ НЮАУ 

58. Свиридюк Н. П. к. ю. н. 2010 - 16.04 
Філософсько-правові засади конфліктів у сфері професійної 
діяльності юриста Чміль Б. Ф. Цимбалюк М. М. Сокуренко В. В.   НАВС НАВС 

59. Сербин Р. А. к. ю. н. 2004 - 19.01 
Формування та розвиток правової культури в українському суспі-
льстві (філософсько-правовий аналіз) Костицький М. В. Сливка С. С. Калюжний Р. А.   НАВС НАВС 

60. С'єдін Б. Г. к. ф. н. 1998 
Естетичне виховання у структурі професійної морально-правової 
культури співробітників органів внутрішніх справ України Ібрагімов М. М. Маноха О. Є. Федорова І. І.   НАВС ЛДУВС 
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61. Ситар І. М.  к. ю. н. 2008 - 13.06 Онтологічні функції права Сливка С. С. Максимов С. І. Грищук О. В.    ЛДУВС НАВС НАВС 

62. Скуратівський А. В. к. ю. н. 2004 - 04.06. 
Формування та розвиток правової культури в українському суспі-
льстві (філософсько-правовий аналіз) Чміль Б. Ф. Калюжний Р. А.  Надольний І. Ф.   НАВС НАВС 

63. Сливка С. С. д. ю. н. 2002 - 22.06 Філософсько-правові проблеми професійної культури юриста Костицький М. В. Козюбра М. І.  Козловський А. А. Титов В. Д. ЛДУВС/НАВС НАВС 

64. Смазнова І. С. к. ю. н. 2007 - 28.09 Філософсько-правовий аналіз тероризму та боротьби з ним Івакін О. А. Маноха О. Є. Козловський А. А.   ОНЮА 
ЛДУВС 
НАВС 

65. Сокуренко В. В. к. ю. н. 2002 - 17.05 
Роль соціальної справедливості в розбудові правової соціальної 
держави Костицький М. В. Колодій А. М.  Мороз Б. І.    НАВС НАВС 

66. Стовба О. В. к. ю. н. 2005 - 24.12 Правова ситуація як елемент правової реальності Максимов С. І. Козловський А. А.  Кравець В. М.   НЮАУ, кф НАВС 

67. Строков І. В. к. ю. н. 1998 
Правові та моральні основи забезпечення справедливості і закон-
ності в слідчій діяльності Ібрагімов М. М. Шепітько В. Ю. Андріанов В. М.   НАВС НАВС 

68. 
Тарнавська А.-Н. О. к. ю. н. 2010 - 26.11 

Статусно-рольова диференціація у праві як прояв соціальної 
стратифікації Вовк В. М. Стеценко С. Г. Токарська А. С.   НАВС НАВС 

69. Тихомиров О. Д. д. ю. н. 2006 - 16.06. Юридична компаративістика: філософсько-методологічні засади Козюбра М. І. Козловський А. А.  Луць Л. А.  Максимов С. І. НАВС НАВС 

70. 
Ткаченко Т. С. к. ф. н. 1997 - 12.12. 

Етико-правові проблеми професійної деформації співробітників 
органів внутрішніх справ Ібрагімов М. М. Левицька О. І. Смітієнко З. Д.   НАВС НАВС 

71. Токарська А. С. д. ю. н. 2008 - 26.09 Правова комунікація в контексті посткласичного праворозуміння Гвоздік О. І. Козловський А. А. Ященко В. А. Бандура О. О. ЛДУВС НАВС 

72. Трофименко В. А. к. ю. н. 2004 - 26.10 Розум та воля як антропологічні основи права Максимов С. І. Козловський А. А. Сливка С. С.   НЮАУ НЮАУ 

73. Фальковський А. О.  к. ю. н. 2011 – 12.03 Аксіологічний підхід в методології сучасної юриспруденції Розова Т. В. Грищук О. В. Бігун В. С.   ОНЮА ОНЮА 

74. 
Цимбалюк М. М. к. ю. н. 2004 - 14.05 

Формування правосвідомості громадян у процесі розбудови гро-
мадянського суспільства Калюжник Р. А. Сливка С. С. Ткаченко Т. С.   НАВС НАВС 

75. Цимбалюк М. М. д. ю. н. 2009 - 26.06. Онтологічні основи теорії правосвідомості Колодій А. М. Гуренко-Вайцман М. М. Ларіонова В. К. Тихомиров О. Д. НАВС НАВС 

76. Чайковський Ю. В.  к. ю. н. 2009 – 04.09 
Становлення міжнародного права: філософсько-правове дослі-
дження» Івакін О. А. Максимов С. І.  Мельничук О. С.   ОНЮА ОНЮА 

77. 
Чернєй В. В. к. ю. н. 1999 - 29.10 

Подолання правового нігілізму - важлива умова розбудови право-
вої держави Ібрагімов М. М. Копєйчиков В. В.  Головченко В. В.   НАВС НАВС 

78. Чупринський Б. О.  к. ю. н. 2010 - 16.04 
Формування професійної культури майбутніх юристів: філософсь-
ко-правове дослідження Сливка С. С.  Грищук О. В. Сливка С. С.   ЛДУВС ЛДУВС 

79. Шелестов К. О.  к. ю. н. 2010 - 20.02 Домінуюче праворозуміння у функціонуванні правових систем Хашматулла Бехруз Рабінович П. М. Капустіна Н. Б.    ОНЮА ОНЮА 

80. 
Шестопал С. С. к. ю. н. 2009 - 14.03 

Неотомістський напрямок у французькій філософії права: концеп-
ція Жака Марітена Титов В. Д. Гуренко-Вайцман М. М. Рабінович С. П.   

НЮАУ НЮАУ 

81. Шишко В. В.  к. ю. н. 2004 - 19.03 Культурологічні проблеми правотворчості Костицький М. В. Козловський А. А. Скуратівський В. А.   НАВС НАВС 

82. Штангрет М. Й. к. ю. н. 2007 - 16.02 
Філософські проблеми правового виховання молоді (на прикладі 
закладів освіти МВС України) Сливка С. С.  Костицький М. В. Ларіонова В. К.   ЛДУВС ЛДУВС 

83. Яремко О. М.  к. ю. н. 2009 - 27.02 
Контамінація раціонального та гуманістичного вимірів у генезі 
інституту покарання в контексті європейської правової традиції Братасюк М. Г. Козловський А. А. Марчук М. Г.   НАВС НАВС 

84. Ященко В. А. д. ю. н. 2005 Філософсько-правові засади оперативно-розшукової діяльності          НАВС 
 
Перелік поданий станом на 1.04.2011. Частина даний відсутня з причин відсутності їх у відкритому доступі. Перелік скорочень абревіатур навчальних закладів та установ наведено на початку монографії.  
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ВИБРАНА БІБЛІОГРАФІЯ (ДЖЕРЕЛА) 
 

� Нормативно-правові акти та судова практика 
o Конституція України та конституції інших держав 
o Міжнародно-правові акти, кодекси та закони України 
o Рішення, висновки та ухвали Конституційного Суду України 
o Рішення Верховного Суду України 
o Інші нормативно-правові акти 

� Довідкова та енциклопедична література, словники 
� Монографічні праці 

o Монографії (наукові монографії, антології, збірники праць) 
o Рукописи дисертацій та авторефератів дисертацій 

� За спеціальністю 12.00.12 (філософія права) в Україні 
� За іншими спеціальностями 

� Наукові статті (включно: енциклопедичні, розділи монографій, інтерв’ю. рекомендації конференції) 
� Навчальна література (навчальні підручники, посібники, методичні матеріали) 
� Довідкова та спеціальна література на мовах народів, що використовують латиницю 
� Відео-видання: тематичні художні та документальні фільми 
 

* * * 
� Перелік публікацій автора (В. С. Бігуна) за темою дослідження 

 

Нормативно-правові акти та судова практика  
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філософсько-правовому дослідженні феномену вла-
ди: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Ки-
ївський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 
2005. — 16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05knbdfv.zip 

909. Копоть В. О. Концептуальні основи правового реалі-
зму: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / 
Київський національний ун-т внутрішніх справ. — 
К., 2008. — 15 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kvoopr.zip 

910. Копоть В. О. Концептуальні основи правового реалі-
зму: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / НАН Украї-
ни; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. 
— К., 2007. — 184 арк. — Бібліогр.: арк. 169–184. 

911. Кравець В. М. Типи праворозуміння як методології 
основних філософсько-правових дискурсів: Дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія 
внутрішніх справ України. — К., 2003. — 179 арк. — 
Бібліогр.: арк. 159–174. 

912. Кравець В. М. Типи праворозуміння як методології 
основних філософсько-правових дискурсів: Авто-
реф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національ-
на академія внутрішніх справ України МВС України. 
— К., 2003. — 16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03kvmfpd.zip 

913. Кравченко А. П. Антропологічний принцип у філо-
софії права: автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Національна юридична академія України 
ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — Режим 
доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kappfp.zip 

914. Кравченко А. П. Антропологічний принцип у філо-
софії права: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / На-
ціональна юридична академія України ім. Ярослава 
Мудрого. — Х., 2008. — арк. 

915. Крисюк Ю. П. Соціальний та правовий порядок як 
необхідна умова стабільності суспільства: дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський національ-
ний ун-т внутрішніх справ. — К., 2008. — 216 арк. 
— Бібліогр.: арк. 198–216.  

916. Крисюк Ю. П. Соціальний та правовий порядок як 
необхідна умова стабільності суспільства: автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський націо-
нальний ун-т внутрішніх справ. — К., 2008. — 17 с. 
— Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kypuss.zip 

917. Крівцова В. М. Юридичний конфлікт як феномен 
правової дійсності: дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Національна юридична академія України 
ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 214 арк. — 
Бібліогр.: арк. 198–214.  

918. Крівцова В. М. Юридичний конфлікт як феномен 
правової дійсності: Автореф. дис... канд. юрид. на-
ук: 12.00.12 / Національна юридична академія 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 20 с. 
— Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05kvmfpd.zip 

919. Литвинов О. М. Філософія права Новгородцева П.І.: 
осмислення права і держави в контексті суспільного 
ідеалу: дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Лугансь-
ка академія внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя неза-
лежності України. — Луганськ, 2005. — 240 арк. — 
Бібліогр.: арк. 202–231.  

920. Литвинов О. М. Філософія права Новгородцева П.І.: 
осмислення права і держави в контексті суспільного 
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ідеалу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / 
Національна юридична академія України ім. Яросла-
ва Мудрого. — Х., 2005. — 20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05lomksi.zip 

921. Лихолат І. П. Раціональне та позараціональне в 
праві (на матеріалах законотворчості): Дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2001. — 208 арк. — Біб-
ліогр.: арк. 193–208. 

922. Лихолат І. П. Раціональне та позараціональне в 
праві (на матеріалах законотворчості): Автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна 
академія внутрішніх справ України МВС України. — 
К., 2001. — 19 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01lippmz.zip 

923. Луцький І. М. Справедливість як філософсько-
правова засада українського державотворення: 
Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна 
академія внутрішніх справ України. — К., 2005. — 
192 арк. — Бібліогр.: арк. 176–192. 

924. Луцький І. М. Справедливість як філософсько-
правова засада українського державотворення: Ав-
тореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Націона-
льна академія внутрішніх справ України. — К., 2005. 
— 17 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05limzud.zip 

925. Ляшенко В. М. Європейське право як феномен ду-
ховно-практичного освоєння світу: Дис... канд. фі-
лос. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрі-
шніх справ України. — К., 1999. — 197 арк. — Біб-
ліогр.: арк. 178–197. 

926. Ляшенко В. М. Європейське право як феномен ду-
ховно-практичного освоєння світу: Автореф. дис... 
канд. філос. наук: 12.00.12 / Національна академія 
внутрішніх справ України. — К., 1999. — 16 с. — 
Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/1999/99lvmdod.zip 

927. Махінчук В. М. Адекватність кримінального пока-
рання як філософсько-правова проблема: Дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія 
внутрішніх справ України. — К., 2002. — 222 арк. — 
Бібліогр.: арк. 195–215. 

928. Махінчук В. М. Адекватність кримінального пока-
рання як філософсько-правова проблема: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна 
академія внутрішніх справ України. — К., 2002. — 
20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02mvmfpp.zip 

929. Микитчик О. В. Злочин як соціальне явище: філо-
софсько-правовий аспект: Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ 
України. — К., 2002. — 202 арк. — Бібліогр.: арк. 
185–199. 

930. Микитчик О. В. Злочин як соціальне явище: філо-
софсько-правовий аспект: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внут-
рішніх справ України. — К., 2002. — 16 с. — Режим 
доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02movfpa.zip 

931. Нечипоренко В. О. Філософсько-правовий аналіз 
легітимації правової держави: Дис... канд. філос. 
наук: 12.00.12 / НАН України; Центр гуманітарної 
освіти. — К., 2003. — 176 арк. — Бібліогр.: арк. 
164–176. 

932. Нечипоренко В. О. Філософсько-правовий аналіз 
легітимації правової держави: Автореф. дис... канд. 
філос. наук: 12.00.12 / Національний ун-т внутрі-
шніх справ України МВС України. — К., 2003. — 16 
с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03nvolpd.zip 

933. Нікітін А. В. Філософсько-правовий аналіз девіантної 
поведінки особистості: Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ 
України. — К., 2004. — 218 арк. — Бібліогр.: арк. 
201–218. 

934. Нікітін А. В. Філософсько-правовий аналіз девіантної 
поведінки особистості: Автореф. дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх 
справ України. — К., 2004. — 16 с. — Режим досту-
пу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04navdpo.zip 

935. Павленко Ж. О. Логіко-методологічні аспекти інже-
нерії знань у правознавстві: Дис... канд. юрид. на-
ук: 12.00.12 / Національна юридична академія 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2002. — 210 
арк. — Бібліогр.: арк. 191–210. 

936. Павленко Ж. О. Логіко-методологічні аспекти інже-
нерії знань у правознавстві: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.12 / Національна юридична ака-
демія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 
20 с.  

937. Павлишин О. В. Філософсько-правовий аналіз роз-
робки і використання електронних експертних сис-
тем у правозастосовчій діяльності: Дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внут-
рішніх справ України. — К., 2005. — 204 арк. — Біб-
ліогр.: арк. 175–204. 

938. Павлишин О. В. Філософсько-правовий аналіз роз-
робки і використання електронних експертних сис-
тем у правозастосовчій діяльності: Автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія 
внутрішніх справ України. — К., 2005. — 16 с. — 
Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05povspd.zip 

939. Парасюк В. М. Імперативність моралі у професійній 
діяльності слідчого: філософсько-правовий вимір: 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський 
держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2008. — 195 арк. 
— Бібліогр.: арк. 176–191. 

940. Парасюк В. М. Імперативність моралі у професійній 
діяльності слідчого: філософсько-правовий вимір: 
автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львів-
ський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2008. — 
16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08pvmfpv.zip 

941. Пепеляєв С. Г. Європейський правовий гуманізм як 
чинник реформування кримінально-процесуального 
права України: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / 
Національна академія внутрішніх справ України. — 
К., 2005. — 193 с. — Бібліогр.: с.170–183. 

942. Пепеляєв С. Г. Європейський правовий гуманізм як 
чинник реформування кримінально-процесуального 
права України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ 
України. — К., 2005. — 17 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05psgppu.zip 

943. Попадинець Г. О. Український світоглядно-
філософський гуманізм як засада розвитку націона-
льної правової культури: Дис... канд. філос. наук: 
12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх 
справ. — К., 2007. — арк. 

944. Попадинець Г. О. Український світоглядно-
філософський гуманізм як засада розвитку націона-
льної правової культури: автореф. дис... канд. фі-
лос. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т 
внутрішніх справ. — К., 2007. — 19 с. — Режим до-
ступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07pgonpk.zip 

945. Романова А. С. Естетична культура юриста: філо-
софсько-правовий аспект: дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. 
— Л., 2008. — 184 арк. — Бібліогр.: арк. 170–182.  

946. Романова А. С. Естетична культура юриста: філо-
софсько-правовий аспект: автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внут-
рішніх справ. — Л., 2008. — 16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08rasfpa.zip 

947. Савчук С. В. Юридична соціологія: предмет та її 
місце в системі юридичних наук: Дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.12 / Чернівецький національний ун-т ім. 
Юрія Федьковича. — Чернівці, 2002. — 228 арк. — 
Бібліогр.: арк. 186–225. 

948. Савчук С. В. Юридична соціологія: предмет та її 
місце в системі юридичних наук: Автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія 
внутрішніх справ України МВС України. — К., 2002. 
— 18 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02ssvsyn.zip 

949. Сербин Р. А. Правова культура – важливий фактор 
розбудови правової держави: Дис... канд. юрид. на-
ук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх 
справ України. — К., 2003. — 185 арк. — Бібліогр.: 
арк. 163–185. 

950. Сербин Р. А. Правова культура – важливий фактор 
розбудови правової держави: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внут-
рішніх справ України. — К., 2003. — 15 с. — Режим 
доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03srarpd.zip 

951. С'єдін Б. Г. Естетичне виховання у структурі профе-
сійної морально-правової культури співробітників 
органів внутрішніх справ України: Дис... канд. фі-
лос. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрі-
шніх справ України. — К., 1998. — 178 арк. — Біб-
ліогр.: арк. 172–178. 

952. С'єдін Б. Г. Естетичне виховання у структурі профе-
сійної морально-правової культури співробітників 
органів внутрішніх справ України: Автореф. дис... 
канд. філос. наук: 12.00.12 / Національна академія 
внутрішніх справ України. — К., 1998. — 16 с. 

953. Ситар І. М. Онтологічні функції права: автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський 
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держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2008. — 16 с. — 
Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08simofp.zip 

954. Ситар І. М. Онтологічні функції права: дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внут-
рішніх справ. — Л., 2008. — 208 арк. — Бібліогр.: 
арк. 184–208. 

955. Скуратівський А. В. Формування та розвиток право-
вої культури в українському суспільстві (філософсь-
ко-правовий аналіз): Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ 
України МВС України. — К., 2004. — 213 арк. — Біб-
ліогр.: арк. 192–213. 

956. Скуратівський А. В. Формування та розвиток право-
вої культури в українському суспільстві (філософсь-
ко-правовий аналіз): Автореф. дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх 
справ України МВС України. — К., 2004. — 16 с. — 
Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04savfpa.zip 

957. Смазнова І. С. Філософсько-правовий аналіз теро-
ризму та боротьби з ним: дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Одеська національна юридична академія. 
— О., 2007. — 192 арк. — Бібліогр.: арк. 177–192. 

958. Смазнова І. С. Філософсько-правовий аналіз теро-
ризму та боротьби з ним: автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т 
внутрішніх справ. — К., 2007. — 18 с. — Режим до-
ступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07sistbn.zip 

959. Сокуренко В. В. Роль соціальної справедливості в 
розбудові правової соціальної держави: Дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внут-
рішніх справ України. — К., 2002. — 189 арк. — Біб-
ліогр.: арк. 167–189. 

960. Сокуренко В. В. Роль соціальної справедливості в 
розбудові правової соціальної держави: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна 
академія внутрішніх справ України. — К., 2002. — 
19 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02svvpsd.zip 

961. Стовба А. В. Правовая ситуация как онтологическая 
основа правовой реальности: дис... канд. юрид. на-
ук: 12.00.12 / Национальная юридическая академия 
Украины им. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 188 
л. — Библиогр.: л. 174–188. 

962. Стовба О. В. Правова ситуація як онтологічна осно-
ва правової реальності: Автореф. дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.12 [Електронний ресурс] / Національна 
юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — 
Х., 2005. — 16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05sovopr.zip 

963. Строков І. В. Правові та моральні основи забезпе-
чення справедливості й законності в слідчій діяль-
ності: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Націона-
льна академія внутрішніх справ України. — К., 1998. 
— 215 арк. — Бібліогр.: арк. 195–215. 

964. Строков І. В. Правові та моральні основи забезпе-
чення справедливості й законності в слідчій діяль-
ності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / 
Національна академія внутрішніх справ України. — 
К., 1998. — 16 с.  

965. Ткаченко Т. С. Етико-правові проблеми професійної 
деформації співробітників органів внутрішніх справ: 
Дис... канд. філос. наук: 12.00.12 / Національна 
академія внутрішніх справ України. — К., 1997. — 
157 с. 

966. Ткаченко Т. С. Етико-правові проблеми професійної 
деформації співробітників органів внутрішніх справ: 
Автореф. дис... канд. філос. наук: 12.00.12 / Націо-
нальна академія внутрішніх справ України. — К., 
1997. — 16 с.  

967. Трофименко В. А. Разум и воля как антропологичес-
кие основы права: Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Национальная юридическая академия 
Украины им. Ярослава Мудрого. — Х., 2004. — 188 
л. — Библиогр.: л. 171–188. 

968. Трофименко В. А. Розум та воля як антропологічні 
основи права: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Національна юридична академія України 
ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2004. — 20 с. — Режим 
доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04tvaaop.zip 

969. Цимбалюк М. М. Формування правосвідомості гро-
мадян у процесі розбудови громадянського суспіль-
ства: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Націона-
льна академія внутрішніх справ України. — К., 2004. 
— 187 арк. — Бібліогр.: арк. 168–187. 

970. Цимбалюк М. М. Формування правосвідомості гро-
мадян у процесі розбудови громадянського суспіль-
ства: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / 

Національна академія внутрішніх справ України. — 
К., 2004. — 15 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04cmmrgs.zip 

971. Чайковський Ю. В. Становлення міжнародного пра-
ва: філософсько-правове дослідження: Дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.12 / Одеська національна юриди-
чна академія. — О., 2009. — арк. 

972. Чайковський Ю. В. Становлення міжнародного пра-
ва: філософсько-правове дослідження: автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Одеська націо-
нальна юридична академія. — О., 2009. — 18 с.  

973. Чернєй В. В. Подолання правового нігілізму-
важлива умова розбудови правової держави: Дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія 
внутрішніх справ України. — К., 1999. — 150 л. — 
Бібліогр.: л. 136–150. 

974. Чернєй В. В. Подолання правового нігілізму-
важлива умова розбудови правової держави: Авто-
реф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національ-
на академія внутрішніх справ України. — К., 1999. 
— 16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/1999/99cvvrpd.zip 

975. Шестопал С. С. Неотомістський напрямок у францу-
зькій філософії права: концепція Жака Марітена: 
Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна 
юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — 
Х., 2009. — арк. 

976. Шестопал С. С. Неотомістський напрямок у францу-
зькій філософії права: концепція Жака Марітена: 
автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Націо-
нальна юридична академія України ім. Ярослава Му-
дрого. — Х., 2009. — 20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09ssskjm.zip 

977. Шишко В. В. Культурологічні проблеми правотвор-
чості: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / 
Національна академія внутрішніх справ України МВС 
України. — К., 2004. — 17 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04svvkpp.zip 

978. Шишко В. В. Культурологічні проблеми правотвор-
чості: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Націона-
льна академія внутрішніх справ України. — К., 2004. 
— 202 арк. — Бібліогр.: арк.: 187–202. 

979. Штангрет М. Й. Філософські проблеми правового 
виховання молоді (на прикладі закладів освіти МВС 
України): дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львів-
ський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2006. — 
240 арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 176–200.  

980. Штангрет М. Й. Філософські проблеми правового 
виховання молоді (на прикладі закладів освіти МВС 
України): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. 
— Л., 2007. — 18 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07smyomu.zip 

981. Яремко О. М. Контамінація раціонального та гумані-
стичного вимірів у генезі інституту покарання в кон-
тексті європейської правової традиції: дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун–т 
внутрішніх справ. — К., 2009. — арк. 

982. Яремко О. М. Контамінація раціонального та гумані-
стичного вимірів у генезі інституту покарання в кон-
тексті європейської правової традиції: автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Київський націо-
нальний ун–т внутрішніх справ. — К., 2009. — 20 с. 
— http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09yomept.zip 

 

Рукописи дисертацій та авторифертів за іншими спеціально-
стями 

983. Аблязов Д. Е. Принцип верховенства конституції: 
автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 [Елект-
ронний ресурс] / Нац. юрид. акад. України ім. 
Я.Мудрого. — Х., 2008. — 19 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08adepvk.zip 

984. Алаіс С. І. Проблема праворозуміння в основних 
школах права: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.01 [Електронний ресурс] / Національна ака-
демія внутрішніх справ України. — К., 2003. — 20 с. 
— Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03asiosp.zip 

985. Алаіс С. І. Проблема праворозуміння в основних 
школах права: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / 
Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 
2003. — 203 арк. — Бібліогр.: арк. 192-203. 

986. Александров Ю. В. Справедливость в системе цен-
ностей российской правовой культуры : Дис. ... 
канд. филос. наук : 24.00.01. — Великий Новгород, 
2003. — 131 c. 

987. Алєксєєнко І. Г. Європейська модель конституційної 
юстиції: теоретико-правові проблеми становлення 
та розвитку: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / 



Бігун В. С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення  

 

 

258 

НАН України; Інститут держави і права ім. 
В.М.Корецького. — К., 2001. — 202арк. — Бібліогр.: 
арк.184-202. 

988. Алєксєєнко І. Г. Європейська модель конституційної 
юстиції: теоретико-правові проблеми становлення 
та розвитку: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.01 [Електронний ресурс] / НАН України; Ін-
ститут держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 
2001. — 16 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01aigpsr.zip 

989. Анишина В. И. Конституционные принципы как ос-
нова самостоятельности судебной власти: Авторе-
ферат диссертации на соискание ученой степени 
доктора юридических наук: специальность 
12.00.01; 12.00.02 [Електронний ресурс] / Российс-
кая академия правосудия. — М., РАП, 2006. — 47 с. 
— Режим доступу: 
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1237480 

990. Антропов В. Г. Правоприменительное усмотрение: 
Понятие и формирование (логико-семантический 
аспект): Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени к.ю.н. Специальность 12.00.01 / 
Нижегородский юридический институт МВД России. 
— Волгоград, 1995. — 20 с. 

991. Атарщикова Е. А. Герменевтика в праве (историко-
правовой анализ): Дис. … д-ра юрид. наук: 
12.00.01. — М., 1999. — 400 с. 

992. Атоян О. М. Селянська правосвідомість в історико-
правовій реальності 1917-1921 років (на прикладі 
повстанського руху на чолі з Нестором Махном): 
дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Луганський держ. 
ун-т внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка. — Лу-
ганськ, 2008. — 435 арк. — Бібліогр.: арк. 405-435. 

993. Атоян О. М. Селянська правосвідомість в історико-
правовій реальності 1917-1921 років (на прикладі 
повстанського руху на чолі з Нестором Махном): ав-
тореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 [Електро-
нний ресурс] / Інститут законодавства Верховної 
Ради України. — К., 2008. — 40 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08aomcnm.zip 

994. Бабенко К. А. Принцип поділу державної влади та 
сучасні проблеми його реалізації в Україні (консти-
туційно-правовий аналіз): Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.02 [Електронний ресурс] / Інсти-
тут законодавства Верховної Ради України. — К., 
2004. — 17 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04bkakpa.zip 

995. Бабенко К. А. Принцип поділу державної влади та 
сучасні проблеми його реалізації в Україні (консти-
туційно-правовий аналіз): Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.02 / Національний ун-т «Острозька академія». 
— Острог, 2004. — 212 арк. 

996. Баев В. Г. Генезис и развитие германского консти-
туционализма в начале ХІХ-первой трети ХХ вв.: 
Автореферат дис… док. юрид. наук: 12.00.01 [Елек-
тронний ресурс] / Академия экономической безопа-
сности МВД России. — М., 2008. — Режим доступу: 
http://vak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/
announcements/yuridicheskie/22-12-2008/Baev.doc 

997. Балдинюк В. В. Забезпечення застосування колізій-
ної норми: кваліфікація, зворотне відсилання, обхід 
закону в міжнародному приватному праві: автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ре-
сурс] / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. 
— 21 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08bvvmpp.zip 

998. Балдинюк В. В. Забезпечення застосування колізій-
ної норми: кваліфікація, відсилання, обхід закону в 
міжнародному приватному праві: дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. 
Тараса Шевченка. — К., 2008. — 193 арк. — Бібліо-
гр.: арк.171-193. 

999. Балух В. С. Організація і діяльність комерційних 
судів Російської імперії: історико-правове дослі-
дження на прикладі Одеського комерційного суду 
(1808-1917): Дис. канд... юрид. наук: 12.00.01 / 
Одеська національна юридична академія. — О., 
2002. — 182 арк. — Бібліогр.: арк. 174-182. 

1000. Балух В. С. Організація і діяльність комерційних 
судів Російської імперії: історико-правове дослі-
дження на прикладі Одеського комерційного суду 
(1808- 1917): Автореф. дис. канд... юрид. наук: 
12.00.01 [Електронний ресурс] / Одеська націона-
льна юридична академія. — О., 2002. — 20 с. — Ре-
жим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02bvsoks.zip 

1001. Барабаш Ю. Г. Державно-правові конфлікти на су-
часному етапі державотворення: конституційно-
правовий аспект: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 
12.00.02 / Національна юридична академія України 
ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 35 с. 

1002. Баранов В. М. Истинность норм советского права : 
Проблемы теории и практики / Автореф. дис. на со-
иск. степ. д-ра юрид. наук : (12.00.01) / Академия 
МВД СССР. — М., 1990. — 32 с.  

1003. Бегов Д. Д. Современные технологии в судебной 
акустике (проблемы автоматизации экспертных ис-
следований): Дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / 
Национальная академия внутренних дел Украины. 
— К., 2003. — 217 л.  

1004. Бережний О. І. Преюдиціальність судових рішень у 
кримінальних справах: Автореф. дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / Національна 
юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — 
Х., 2003. — 20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03boirks.zip 

1005. Бережний О. І. Преюдиціальність судових рішень у 
кримінальних справах: Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.09 / Національна юридична академія України 
ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 193 арк. — 
Бібліогр.: арк. 181-193. 

1006. Бєгов Д. Д. Сучасні технології в судовій акустиці 
(проблеми автоматизації експертних досліджень): 
Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Націо-
нальна академія внутрішніх справ України. — К., 
2003. — 18 с.  

1007. Бигич О. Л. Порівняльне правознавство: природа та 
методологічне значення: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / О.Л. 
Бигич; НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. 
Корецького. — К., 2002. — 17 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02bolpmz.zip 

1008. Бигич О. Л. Порівняльне правознавство: природа та 
методологічне значення: Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.01 / НАН України; Інститут держави і права 
ім. В. М. Корецького. — К., 2002. — 208 арк. — Біб-
ліогр.: арк. 196-208. 

1009. Биркович О. І. Судова система української держави 
(Гетьманщини) 1648-1657 рр.: Дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.01 / Національна академія внутрішніх 
справ України. — К., 2004. — 180 арк. — Бібліогр.: 
арк. 169-180. 

1010. Биркович О. І. Судова система української держави 
(Гетьманщини) 1648-1657рр.: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / Націо-
нальна академія внутрішніх справ України. — К., 
2004. — 19 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04boidgr.zip 

1011. Білостоцький С. М. Кримінальне судочинство міста 
Львова XVI-XVIII ст. (за матеріалами війтівсько-
лавничого суду міста Львова): автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / Львів-
ський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 
2009. — 16 с. — 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09bsmsml.zip 

1012. Бобечко Н. Р. Перегляд судових рішень в порядку 
виняткового провадження: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / Ака-
демія адвокатури України. — К., 2004. — 20 с. — 
Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04bnrpvp.zip 

1013. Бобечко Н. Р. Перегляд судових рішень в порядку 
виняткового провадження: Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.09 / Львівський національний ун-т ім. Івана 
Франка. — Л., 2004. — 240арк. — Бібліогр.: арк. 
190-203. 

1014. Бобко В. Г. Судочинство у справах про визнання 
фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її 
померлою: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київ-
ський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 
2006. — 179 арк.  

1015. Бобко В. Г. Судочинство у справах про визнання 
фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її 
померлою: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.03 [Електронний ресурс] / НДІ приватного 
права і підприємництва Академії правових наук 
України. — К., 2006. — 20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06bvgvop.zip 

1016. Бова А. А. Зміст і структура правосвідомості насе-
лення України: Автореф... канд. соціол. наук: 
22.00.03 [Електронний ресурс] / НАН України; Ін-
ститут соціології. — К., 2001. — 19 с. — Режим до-
ступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01baapnu.zip 

1017. Бова А. А. Зміст і структура правосвідомості насе-
лення України: Дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / 
НАН України; Інститут соціології. — К., 2001. — 220 
арк. — Бібліогр.: арк.195-211. 

1018. Бойченко О. В. Суд над Сократом в європейській 
літературі: Функціонування традиційної структури: 
Автореф. дис...канд. філол. наук: 10.01.05; 
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10.01.04 / НАН України; Інститут літератури ім. 
Т.Г.Шевченка. — К., 1996. — 23 с. 

1019. Бойченко О. В. Суд над Сократом в європейській 
літературі: функціонування традиційної структури: 
Дис... канд. філол. наук: 10.01.05; 10.01.04 / Чер-
нівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 
1995. — 177 л. 

1020. Болдижар С. М. Правове становище Закарпатської 
України (1944-1946 роки): автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / Київ. 
нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 20 с. — Режим 
доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09bsmzur.zip 

1021. Бондар Г. Ю. Правове забезпечення взаємодії слід-
чих правоохоронних відомств у кримінальному су-
дочинстві України: Автореф. дис... канд. юрид. на-
ук: 12.00.09 / Національний ун-т внутрішніх справ. 
— Х., 2004. — 21 с.  

1022. Бондар Г. Ю. Правове забезпечення взаємодії слід-
чих правоохоронних відомств у кримінальному су-
дочинстві України: Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.09 / Національний ун-т внутрішніх справ. — 
Х., 2004. — 230арк. — Бібліогр.: арк. 190-216. 

1023. Бондаренко О. О. Процесуальний статус обізнаних 
осіб та їх правовідносини з дізнавачем і слідчим у 
кримінальному судочинстві України: Автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / 
Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2004. — 
19 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04booksu.zip 

1024. Бондаренко О. О. Процесуальний статус обізнаних 
осіб та їх правовідносини з дізнавачем і слідчим у 
кримінальному судочинстві України: Дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.09 / Національний ун-т внутрі-
шніх справ. — Х., 2004. — 260арк. — Бібліогр.: арк. 
189-246. 

1025. Бордюгова Г. Ю. Міжнародне спортивне право як 
основа для формування національної галузі права 
«Спортивне право України»: автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.11 / Інститут законодавства Вер-
ховної Ради України. — К., 2009. — 18 с. 

1026. Бочаров Д. О. Доказування у правозастосовчій 
діяльності: загальнотеоретичні питання: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національна 
юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — 
Х., 2007. — 20 с. 

1027. Бочаров Д. О. Доказування у правозастосовчій 
діяльності: загальнотеоретичні питання: дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.01 / Академія правових наук 
України; НДІ держ. будівництва та місцевого само-
врядування. — Х., 2006. — 201 арк. — Бібліогр.: 
арк. 183-201. 

1028. Бринцев О. В. Сутність правових спорів у сфері 
підприємництва та способи їх вирішення: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ре-
сурс] / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — 
Х., 2001. — 20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01bovpsv.zip  

1029. Бринцев О. В. Сутність правових спорів у сфері 
підприємництва та способи їх вирішення: Дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична 
академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2001. 
— 228 арк. — Бібліогр.: арк.201-219. 

1030. Бульба О. Ю. Конституційно-правові аспекти реалі-
зації принципу поділу влади в Україні: національна 
традиція та сучасність: дис... канд. юрид. наук: 
12.00.02 / Інститут законодавства Верховної Ради 
України. — К., 2008. — 214 арк. 

1031. Бульба О. Ю. Конституційно-правові аспекти реалі-
зації принципу поділу влади в Україні: національна 
традиція та сучасність: автореф. дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.02 [Електронний ресурс] / Інститут за-
конодавства Верховної Ради України. — К., 2008. — 
20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08boynts.zip 

1032. Бусова Н. А. Суспільна раціоналізація і право у про-
цесі модернізації: Автореф. дис... д-ра філософ. на-
ук: 09.00.03 [Електронний ресурс] / Харк. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2005. — 32 с. — Режим до-
ступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05bnappm.zip 

1033. Васютинський В. О. Інтеракційна психологія влади: 
Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.05 / Інсти-
тут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К., 
2005. — 34 с. 

1034. Верецька Л. І. Феномен справедливості у контексті 
соціальної комунікації: Дис... канд. філос. наук: 
09.00.03 / Південноукраїнський держ. педагогічний 
ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2002. — 178 арк. — 
Бібліогр.: арк. 168-178. 

1035. Верецька Л. І. Феномен справедливості у контексті 
соціальної комунікації: Автореф. дис... канд. філо-
соф. наук: 09.00.03 [Електронний ресурс] / Півден-
ноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 
2002. — 21 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02vliksk.zip 

1036. Виноградова Л. Є. Юридична відповідальність суддів 
загальних судів України: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.10 / Одеська національна юриди-
чна академія. — О., 2004. — 16 с.  

1037. Виноградова Л. Є. Юридична відповідальність суддів 
загальних судів України: Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.10 / Одеська національна юридична академія. 
— О., 2004. — 187арк. — Бібліогр.: арк. 169-185. 

1038. Вінокурова Л. В. Судова влада у взаємодії грома-
дянського суспільства та держави: автореф. дис... 
канд. політ. наук: 23.00.02 / Одеська національна 
юридична академія — О., 2009. — 20 с. 

1039. Власов Ю. Л. Проблеми тлумачення норм права: 
Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Елект-
ронний ресурс] / НАН України. Ін-т держави і права 
ім. В.М.Корецького. — К., 2000. — 17 с. — Режим 
доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2000/00vultnp.zip 

1040. Власов Ю. Л. Проблеми тлумачення норм права: 
Дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / НАН України; Ін-
ститут держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 
2000. — 202 арк.  

1041. Волвенко П. В. Діяльність Конституційного Суду 
України щодо тлумачення Конституції України: тео-
ретичний аспект: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.01 [Електронний ресурс] / Київ. нац. ун-т 
внутр. справ. — К., 2006. — 24 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06vpvuta.zip 

1042. Волвенко П. В. Діяльність Конституційного Суду 
України щодо тлумачення Конституції України: тео-
ретичний аспект: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 
/ Київський національний ун-т внутрішніх справ. — 
К., 2006. — 226 арк. — Бібліогр.: арк. 199-226. 

1043. Волкотруб С. Г. Імунітет і проблеми його захисту в 
кримінальному судочинстві: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / Націо-
нальна юридична академія України ім. Ярослава Му-
дрого. — Х., 2003. — 19 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03vsgzks.zip 

1044. Волкотруб С. Г. Імунітет і проблеми його захисту в 
кримінальному судочинстві: Дис... канд. юрид. на-
ук: 12.00.09 / Національна юридична академія 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 192 
арк. — Бібліогр.: арк. 174-191. 

1045. Воловик О. А. Господарсько-правове забезпечення 
корпоративних інтересів: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.04 [Електронний ресурс] / НАН 
України; Інститут економіко-правових досліджень. 
— Донецьк, 2005. — 20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05voazki.zip 

1046. Воронов І. О. Правова держава як предмет політо-
логії: історія, теорія, методологія дослідження: Ав-
тореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.02 [Електро-
нний ресурс] / НАН України; Інститут політичних і 
етнонаціональних досліджень — К., 2003. — 30 с. — 
Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03viotmd.zip 

1047. Воронов І. О. Правова держава як предмет політо-
логії: історія, теорія, методологія дослідження: 
Дис... д-ра політ. наук: 23.00.02 / НАН України; Ін-
ститут політичних і етнонаціональних досліджень — 
К., 2003. — 399 арк. — Бібліогр.: арк. 362-399. 

1048. Гаврилов Д. А. Правоприменительное толкование: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / 
Д. А. Гаврилов. — Саратов, 2000. — 24 с. 

1049. Гаврилов М. І. Філософія демократичної державнос-
ті: Автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 [Елек-
тронний ресурс] / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 
2007. — 32 с. — 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07gmifdd.zip 

1050. Гаврилов М. І. Філософія демократичної державнос-
ті: Дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Донецький 
держ. ун-т управління. — Донецьк, 2006. — 417 
арк. — Бібліогр.: арк. 380-417.  

1051. Гель А. П. Криміналістичний аспект дослідження 
особи засудженого до позбавлення волі: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ре-
сурс] / Київський національний ун-т ім. Тараса Ше-
вченка. — К., 2002. — 20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02gapzpv.zip 

1052. Гель А. П. Криміналістичний аспект дослідження 
особи засудженого до позбавлення волі: Дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.09 / Київський національ-
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ний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 
244арк. — Бібліогр.: арк. 177-203. 

1053. Георгієвський Ю. В. Адміністративна юстиція: Авто-
реф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електро-
нний ресурс] / Національна юридична академія 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2004. — 19 с. 
— Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04gyvady.zip 

1054. Георгієвський Ю. В. Адміністративна юстиція: Дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна юридична 
академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. 
— 185арк. — Бібліогр.: арк. 174-185. 

1055. Гергелійник В. О. Правові проблеми становлення та 
функціонування конституційної юстиції України: 
Дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Національна 
академія внутрішніх справ України. — К., 1999. — 
203л. — Бібліогр.: л. 179-203. 

1056. Гергелійник В. О. Правові проблеми становлення та 
функціонування конституційної юстиції України: Ав-
тореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 [Електро-
нний ресурс] / В.О. Гергелійник; Київ. нац. ун-т ім. 
Т.Шевченка. — К., 2000. — 18 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2000/00gvokju.zip 

1057. Гловацький І. Ю. Українські адвокати Східної Гали-
чини як захисники у кримінальних справах по обви-
нуваченню у вчиненні політичних злочинів у міжво-
єнний період (1918-1939 рр.): Дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.01 / Львівський держ. ун-т внутрішніх 
справ. — Л., 2006. — 237 арк. — Бібліогр.: арк. 
204-237. 

1058. Гловацький І. Ю. Українські адвокати Східної Гали-
чини як захисники у кримінальних справах по обви-
нуваченню у вчиненні політичних злочинів у міжво-
єнний період (1918-1939 рр.): Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / І.Ю. 
Гловацький; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 
2006. — 18 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06giyzmp.zip  

1059. Гнатюк М. Д. Правозастосування та його місце в 
процесі реалізації права: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / НАН 
України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. 
— К., 2007. — 19 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07gmdprp.zip 

1060. Гнатюк М. Д. Правозастосування та його місце в 
процесі реалізації права: дис... канд. юрид. наук: 
12.00.01 / НАН України; Інститут держави і права 
ім. В.М.Корецького. — К., 2007. — 211 арк. — Біб-
ліогр.: арк. 188-211. 

1061. Головатий С. П. Верховенство права: ідея, доктри-
на, принцип: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 
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12.00.08 / Національна юридична академія України 
ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. 

1065. Головкін Б. М. Сімейно-побутові конфлікти у системі 
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http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05gyitpa.zip 

1069. Горінецький Й. І. Правоохоронна функція держав 
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1071. Городовенко В. В. Проблеми незалежності судової 
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юрид. наук: 12.00.09 / Национальная академия вну-
тренних дел Украины. — К., 1999. — 194 л. + прил. 
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35 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07dvvzsi.zip 

1112. Дудченко В. В. Традиція правового плюралізму: 
західна та східна інтерпретація: дис... д-ра юрид. 
наук: 12.00.01 / Одеська національна юридична 
академія. — О., 2007. — 394 арк.  

1113. Евстигнеева Г. Б. Судебные решения как источник 
права: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01. 
— М., 2007. — 24 с. 

1114. Єгорова В. С. Конституційно-правовий статус суддів 
судів загальної юрисдикції / автореферат дисертації 
на здобуття наукового ступеня кандидата юридич-
них наук / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України. — К., 2008. — 17 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08evsszy.zip 

1115. Єгорова О. В. Юридична освіта в університетах 
України XIX - початку XX ст. (етапи та особливості 
розвитку): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Націо-
нальний гірничий ун-т. — Д., 2004. — 199 арк. — 
Бібліогр.: арк. 180-197. 

1116. Єгорова О. В. Юридична освіта в університетах 
України XIX – початку XX ст. (етапи та особливості 
розвитку): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 
/ Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2004. — 18 с. — Ре-
жим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04eoveor.zip 

1117. Єзеров А. А. Конституційний конфлікт як феномен 
та процес в Україні: автореф. дис... канд. юрид. на-
ук: 12.00.02 / Одеська національна юридична ака-
демія. — О., 2007. — 18 с. 
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1118. Єзеров А. А. Конституційний конфлікт як феномен 
та процес в Україні: дис... канд. юрид. наук: 
12.00.02 / Одеська національна юридична академія. 
— О., 2007. — 227 арк. 

1119. Єрмаков П. П. Особливості врегулювання етнополі-
тичних конфліктів: автореф. дис... канд. політ. на-
ук: 23.00.05 / НАН України; Інститут держави і пра-
ва ім. В. М. Корецького. — К., 2009. — 19 с. 

1120. Жаилганова А. Н. Правовые основы судебной влас-
ти в Республике Казахстан: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.11. — Алматы, 2002. — 27 с.  

1121. Железняк Н. А. Правові та організаційні форми дія-
льності Міністерства юстиції України у здійсненні 
державної правової політики (теоретичні та практи-
чні питання): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.07 [Електронний ресурс] / Н.А. Железняк; Ки-
ївський національний економічний ун-т. — К., 2005. 
— 21 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05jnatpp.zip 

1122. Железняк Н. А. Правові та організаційні форми дія-
льності Міністерства юстиції України у здійсненні 
державної правової політики (теоретичні та практи-
чні питання): Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / 
Київський національний економічний ун-т. — К., 
2004. — 258арк. — Бібліогр.: арк. 197-219. 

1123. Жук Н. А. Стримування і противаги в системі поділу 
влади в Україні (загальнотеоретичні проблеми): Ав-
тореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електро-
нний ресурс] / Національна юридична академія 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2006. — 20 с. 
— Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06jnauzp.zip 

1124. Жук Н. А. Стримування і противаги в системі поділу 
влади в Україні (загальнотеоретичні проблеми): 
Дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національна 
юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — 
Х., 2006. — 221 арк. 

1125. Завальний А. М. Юридичні факти в сфері здійснення 
правоохоронної діяльності: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / Київ. 
нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20 с. — Режим 
доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07zamzpd.zip 

1126. Завражнов Е. В. Судебная власть в Российской Фе-
дерации: общетеоретические вопросы и проблемы 
реализации. Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. 
— Омск, 2006.  

1127. Загурський О. Б. Судові дебати в кримінальному 
процесі: правові та психологічні проблеми: авто-
реф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національ-
на академія внутрішніх справ України. — К., 2003. 
— 17 с.  

1128. Загурський О. Б. Судові дебати в кримінальному 
процесі: правові та психологічні проблеми: Дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.09 / Прикарпатський ун-т 
ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 
215арк. — Бібліогр.: арк. 185-202. 

1129. Запара С. І. Удосконалення процедури вирішення 
колективних трудових спорів (конфліктів) примир-
ними органами в Україні: Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.05 / Національний держ. педагогічний ун-т ім. 
М. П. Драгоманова. — К., 2005. — 198 арк. — Біб-
ліогр.: арк. 178-198.  

1130. Запара С. І. Удосконалення процедури вирішення 
колективних трудових спорів (конфліктів) примир-
ними органами в Україні: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.05 [Електронний ресурс] / Київ-
ський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2005. — 22 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05zsipou.zip 

1131. Запорожець М. П. Адміністративно-правове забез-
печення діяльності місцевих загальних судів Украї-
ни: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / 
Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2004. — 
20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04zmpzsu.zip 

1132. Запорожець М. П. Адміністративно-правове забез-
печення діяльності місцевих загальних судів Украї-
ни: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національ-
ний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2004. — 181 арк. 
— Бібліогр.: арк. 158-177. 

1133. Захаров Д. О. Правова природа та система рішень 
апеляційного суду у кримінальному судочинстві: Ав-
тореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електро-
нний ресурс] / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Муд-
рого. — Х., 2006. — 20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06zdosks.zip 

1134. Захаров Д. О. Правова природа та система рішень 
апеляційного суду у кримінальному судочинстві: 
Дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна 

юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — 
Х., 2005. — 204 арк. — Бібліогр.: арк. 181-204. 

1135. Илиев И. В. Судебный контроль за закономерностью 
актов органов местной исполнительной власти в Ре-
спублике Болгария: Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.07 / Одесская национальная юридическая 
академия. — О., 2001. — Библиогр.: л. 194-205 

1136. Івакін Е. О. Теоретичні та методичні питання неіден-
тифікаційних досліджень в судовому почеркознавс-
тві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 
[Електронний ресурс] / Національна академія внут-
рішніх справ України. — К., 2003. — 16 с. — Режим 
доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03ieodsp.zip 

1137. Івакін Е. О. Теоретичні та методичні питання неіден-
тифікаційних досліджень в судовому почеркознавс-
тві: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна 
академія внутрішніх справ України. — К., 2002. — 
188арк. — Бібліогр.: арк. 156-188. 

1138. Іваницький С. О. Формування складу народних засі-
дателів у судочинстві України: дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.10 / Луганський держ. ун-т внутрішніх 
справ. — Луганськ, 2006. — 244 арк. 

1139. Іваницький С. О. Формування складу народних засі-
дателів у судочинстві України: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.10 [Електронний ресурс] / Націо-
нальна юридична академія України ім. Ярослава Му-
дрого. — Х., 2006. — 18 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06isozsu.zip  

1140. Ілієв І. В. Судовий контроль за законністю актів 
органів місцевої виконавчої влади у Республіці Бол-
гарія: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 
[Електронний ресурс] / Одеська національна юри-
дична академія. — О., 2001. — 20 с. — Режим до-
ступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01iivvrb.zip 

1141. Іщенко В. М. Протоколи слідчих і судових дій та інші 
документи як джерела доказів у кримінальному су-
дочинстві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.09 [Електронний ресурс] / Національна юри-
дична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 
2001. — 18 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01ivmdks.zip 

1142. Іщенко В. М. Протоколи слідчих і судових дій та інші 
документи як джерела доказів у кримінальному су-
дочинстві: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Наці-
ональна юридична академія України ім. Ярослава 
Мудрого. — Х., 2001. — 191 арк. — Бібліогр.: арк. 
175-191. 

1143. Іщенко О. М. Соціальний конфлікт в цивілізаційному 
процесі: формування, розгортання та розв'язання: 
Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Київ-
ський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2003. — 19 с. 

1144. Іщенко О. М. Соціальний конфлікт в цивілізаційному 
процесі: формування, розгортання та розв'язання: 
Дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Київський наці-
ональний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 
183 арк.  

1145. Кабанець В. О. Теоретичні аспекти удосконалення 
розгляду трудових спорів (конфліктів) в Україні: ав-
тореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Східно-
український національний ун-т ім. Володимира Да-
ля. — Луганськ, 2009. — 20 с. 

1146. Кагадій М. І. Юридична практика в правовій системі 
України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 
[Електронний ресурс] / Київський національний ун-т 
внутрішніх справ. — К., 2005. — 16 с. — Режим до-
ступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05kmipsu.zip 

1147. Кагадій М. І. Юридична практика в правовій системі 
України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Київсь-
кий національний ун-т внутрішніх справ. — К., 
2005. — 243 арк. — Бібліогр.: арк. 219-234.  

1148. Касимов А. А. Судебная власть: уголовно-
процессуальное исследование: Автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.09. — Алматы, 2001. — 25 
с. 

1149. Касинюк О. В. Кримінально-процесуальні питання 
діяльності міжнародних кримінальних судів: Авто-
реф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Національ-
на юридична академія України ім. Ярослава Мудро-
го. — Х., 2005. — 20 с.  

1150. Касинюк О. В. Кримінально-процесуальні питання 
діяльності міжнародних кримінальних судів: Дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.11 / Національна юридична 
академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2004. 
— 223с. — Бібліогр.: с.197-223. 

1151. Кельман Л. М. Соціально-політичні фактори впливу 
на правозастосовну діяльність: автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / 
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Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20 с. — 
Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07klmvpd.zip 

1152. Кельман Л. М. Соціально-політичні фактори впливу 
на правозастосовну діяльність: дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.01 / Львівський держ. ун-т внутрішніх 
справ. — Л., 2007. — 221 арк. — Бібліогр.: арк. 
195-214. 

1153. Кельман М. С. Конституційний контроль як засіб 
захисту конституцій у національних правових сис-
темах континентального права: Автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.02 [Електронний ресурс] / 
НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого. — К., 2001. — 19 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01kmsskp.zip  

1154. Кельман М. С. Конституційний контроль як засіб 
захисту Конституцій у національних правових сис-
темах континентального права: Дис... канд. юрид. 
наук: 12.00.02 / НАН України; Інститут держави і 
права ім. В.М.Корецького. — К., 2001. — 204 арк. — 
Бібліогр.: арк. 194-204. 

1155. Кіссе А. І. Політико-правові засади управління етні-
чним конфліктом: Автореф. дис... д- ра політ. наук: 
23.00.05 / НАН України; Інститут держави і права 
ім. В. М. Корецького — К., 2006. — 32 с. 

1156. Кіссе А. І. Політико-правові засади управління етні-
чним конфліктом: Дис... д-ра політ. наук: 23.00.05 / 
НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Ко-
рецького — К., 2006. — 413 арк. — Бібліогр.: арк. 
363-413. 

1157. Клименко К. О. Правозастосування в судовому адмі-
ністративному процесі України: автореф. дис... 
канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / 
Національний ун-т держ. податкової служби Украї-
ни. — Ірпінь, 2008. — 20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kkoapu.zip 

1158. Коваль А. Ф. Погляди Станіслава Дністрянського на 
право та державу (загальнотеоретичні аспекти): Ав-
тореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електро-
нний ресурс] / Львівський національний ун- т ім. 
Івана Франка. — Л., 2005. — 16 с. — Режим досту-
пу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05kafdza.zip 

1159. Коваль В. М. Апеляційні суди в Україні: становлення 
і розвиток: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.10 / Одеська національна юридична академія. 
— О., 2004. — 19 с.  

1160. Коваль В. М. Апеляційні суди в Україні: становлення 
і розвиток: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Оде-
ська національна юридична академія. — О., 2003. — 
212 арк. — Бібліогр.: арк. 189-208. 

1161. Ковальова С. Г. Еволюція судової системи і судочин-
ства на українських землях Великого князівства Ли-
товського: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 
12.00.01 [Електронний ресурс] / Одеська націона-
льна юридична академія. — О., 2004. — 20 с. — Ре-
жим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04ksgvkl.zip 

1162. Ковальова С. Г. Еволюція судової системи і судочин-
ства на українських землях Великого князівства Ли-
товського: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Оде-
ська національна юридична академія. — О., 2004. — 
197 арк. — Бібліогр.: арк. 181-197.  

1163. Козьминых А. В. Роль института адвокатуры в реа-
лизации правозащитной функции гражданского об-
щества: дис... канд. полит. наук: 23.00.02 / Одесс-
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судочинстві України: Автореф. дис... канд. юрид. 
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ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 19 с. — Режим 
доступу: 
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ук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / Т.І. Присяж-
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В.М.Корецького. — К., 2006. — 20 с. — Режим до-
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http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06ptikpu.zip 
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ім. В.М.Корецького. — К., 2006. — 214 арк. — Біб-
ліогр.: арк. 190-214. 

1327. Притика Д. М. Організаційно-правові засади станов-
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нка. — К., 2006. — 33 с. — Режим доступу: 
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суді: Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Київський 
національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. 
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1332. Приходько Т. М. Проблема обмеженої осудності в 
кримінальному праві: Дис... канд. юрид. наук: 
12.00.08 / Національна академія внутрішніх справ 
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186-199. 
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1334. Пушкар П. В. Угода про визнання вини у сучасному 
кримінальному процесі: порівняльно- правове до-
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ональная юридическая академия — О., 2003. — 
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www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03rirtus.zip 

1340. Решота В. В. Англосаксонська модель адміністрати-
вної юстиції в державному управлінні: автореф. 
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кий регіональний ін-т держ. управління Національ-
ної академії держ. управління при Президентові 
України. — Л., 2008. — 20 с. — Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08rvvydu.zip 

1341. Ринажевський Б. М. Становлення національної дер-
жавності в Закарпатті (1918 - 1939 рр.): Автореф. 
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Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 19 с. — 
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кий національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чер-
нівці, 2005. — 19 с. — Режим доступу: 
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гр.: арк. 186-210. 

1347. Романюк А. Б. Проблеми захисту неповнолітніх у 
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протокольною формою досудової підготовки матері-
алів: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національ-
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юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / Київ-
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МЕТА 
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лення її актуальних теоретичних та прикладних 
проблем. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
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анг., нім., фр., ісп.; визнаний за кордоном у 
науковому світі) 

� ISSN 1818-992X 
� Періодичність і обсяг: один том щороку (до 4 
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� Зміст, резюме статей російською та англійсь-

кою мовами 
� Накопичувальні (враховуючі попередні томи) 

іменний та предметний покажчики 
 

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО 
� Редактори-співзасновники: акад. 

Ю. С. Шемшученко, акад. М. В. Попович, 
проф. А. А. Козловський  

� Редакційна колегія у складі відомих українсь-
ких фахівців  

� Міжнародна редакційна рада у складі відомих 
іноземних фахівців 

� Відповідальний секретар – В. С. Бігун 
 
СТИСЛА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЧАСОПИСУ 
� 25 березня 2003 р. — започатковано часопис 

на «круглому столі» з актуальних проблем 
філософії права в Інституті держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України (підтри-
мано ініціативу проф. А. А. Козловського) 

� 9 грудня 2003 р.— зареєстровано як всеукра-
їнський часопис (Свідоцтво про держреєстра-
цію № 8210) 

� 26 січня 2004 р. — презентовано (І том) у На-
ціональній академії наук України 

� 30 червня 2004 р. — внесено до переліку фа-
хових видань з філософських та юридичних 
наук (Постанова Президії ВАК України № 3-
05/7) 

� 20-21 травня 2004 р. — на засіданні Виконав-
чого комітету IVR в Швеції підтверджено 
статус органа національної секції IVR 
(ВАФПСФ), надано право використання лого-
типу «IVR» на титульній сторінці  

� 24-29 травня 2005 р.— презентовано ІІ том на 
ХХІІ Міжнародному конгресі IVR (Іспанія) 

� 23 вересня 2005 р. — відзначено позитивну 
роль Часопису в розвитку філософії права в 
Україні (на засіданні Всеукраїнської асоціації 
філософії права і соціальної філософії, Київ)  

� 14-15 жовтня 2005 р. — позитивно оцінено 
якість Часопису, його роль у розвитку філо-
софії права в Україні («круглий стіл» з актуа-
льних проблем філософії права, організова-
ному ОНЮА, Одеса)  

� 15 березня 2006 р. Часопису присвоєно між-
народний реєстраційний номер ISSN 1818-
992X 

� 11 вересня 2009 р. видано першу монографію 
в серії Бібліотека «Проблем філософії права» 
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� Класики філософії права — висвітлення філо-
софсько-правової спадщини відомих філософів 
права з публікуванням перекладів їхніх праць і 
статей-коментарів 
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� Рубрики, присвячені різним напрямам філософії 
права (онтологія права, гносеологія права, ан-
тропологія права тощо) 

� Рубрики, присвячені суміжним до філософії пра-
ва дисциплінам (напр. філософія політики) 

� Наукове життя і рецензії (повідомлення про 
конференції, ювілеї, нові видання з філософії 
права тощо) 

 
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ТОМІВ 

� Том І (2003): Публікації 46 авторів укр., рос. та 
анг. мовами — переважно тези доповідей і ви-
ступів на «круглому столі» 25.03.2003 р., інші 
фундаментальні наукові статті вітчизняних та 
іноземних авторів та матеріли, які висвітлюють 
процес розвитку філософії права в Україні)  

� Том ІІ (2004): Публікації 27 авторів укр., рос., 
анг., нім та пол. мовами у рубриках: про природу 
філософії права, (започаткованій) «Класики фі-
лософії права» (Ґустав Радбрух), методологію 
права, онтологію та гносеологію права, пробле-
ми девіантної поведінки, філософію політики та 
естетики права; рецензії на три наукові праці, 
привітання до 80-річчя проф. В. Д. Бабкіна.  

� Том ІІІ- №1-2 (2005): Публікації більше 40 ав-
торів укр., рос. та анг. мовами — переважно ре-
зультати досліджень укр. та зарубіжних авторів, 
у рубриці «Класики філософії права» праці —
праці Є. Ерліха, аналіз його наукової спадщини, 
рубрику з соціології права, рецензії та ювілейні 
статті, інші матеріли, які висвітлюють розвиток 
філософії права в Україні  

� Том ІV-V (2006-07): З-поміж більше 30 публіка-
цій статті відомих в Україні та світі філософів 
права, зокрема таких, як Юрген Хабермас (Кан-
тианский проект конституционализации между-
народного права: есть ли у него будущее?), С. І. 
Максимов (Кантівський проект правового суспі-
льства і нові демократії), А. В. Поляков (Комму-
никативный подход к общей теории права), Ау-
лиc Аарньо (Систематизация и интерпретация 
законов), Євгений Булыгин (К проблеме обосно-
вания прав человека), А. А. Козловський (До-
стойне вшанування пам’яті видатного філософа 
права (рецензія на книгу, присвячену 140-річчю 
П. І. Новгородцева, В. С. Бігун (Філософія права 
в Україні (1990-2005): здобутки і перспективи 
(Додаток: список дисертацій зі спеціальності 
«філософія права»)). 

� Том VІ-VІІ (2008-09): з-поміж близько 30 публі-
акцій: «Различие и единство во взаимодействии 
правовых культур в ХХI веке (XXIII Всемирный 
конгресс Международной ассоциации филосо-
фии права и социальной философии)» (обзор) 
(М. В. Антонов, А. В. Поляков, Максимов С. И.), 
«Хто ми? Проблеми соціальної, культурної та 
правової ідентичності (переклад праці А. Аар-
ніо), «Дволикість права. Погляд під кутом теорії 
пізнання права» (переклад праці А. Меркля), «О 
месте права в фундаментальной онтологии Мар-
тина Хайдеггера. К ранним исследованиям Вер-
нера Майхофера» (переклад і коментар до праці 
Г. Шпренгера), статті «Страсбурзьке правосуддя: 
філософсько-антропологічні та гносеологічні за-
сади» (П. М. Рабінович) та багатьох інших су-
часних дослідників. Також опубліковано Пас-
порт спеціальності «Філософія права» (12.00.12), 
огляд «Міжнародний методологічний семінар 
«Філософія права як академічна дисципліна», 
рецензії на філософсько-правові монографії. 

ПУБЛІКАЦІЇ В РУБРИЦІ БІБЛІОТКА МІЖ-
НАРОДНОГО ЧАСОПИСУ «ПРОБЛЕМИ ФІ-

ЛОСОФІЇ ПРАВА» 
� Правосуддя: філософське та теоретичне осмис-

лення: колективна монографія / А. М. Бернюков, 
Ю. П. Лобода, Б. В. Малишев, С. П. Погребняк, 
С. П. Рабінович, В. С. Смородинський, О. В. 
Стовба / (Відп. ред. В. С. Бігун). — К., 2009. — 
310 с. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/Bihun_Justice
_as_Judicial_Process_Ukraine_Monograph.pdf 

� Максимов С. І. Філософія права: сучасні інтер-
претації. Вибрані праці: статті, аналітичні огля-
ди, переклади (2003-2010). — Х., 2010. — 336 с. 

 
 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ 
1. Рукописи (на вибір: українською, російською, 

англійською, німецькою, французькою, іспансь-
кою мовами) приймаються електронною по-
штою чи в друкованому вигляді (2 екз.) і на еле-
ктронному носії. Обсяг: статей — до 1 др. арк. 
(40 тис. знаків = 24 стор.), наукові повідомлення 
— до 0,5 арк., рецензії — до 0,3 арк. Шрифт — 
14, інтервал — 1,5. Посилання — у тексті у ква-
дратних дужках номером (напр. [3, с. 234]) по-
зиції джерела у переліку (за абеткою) в кінці те-
ксту  

2. До рукопису додаються:  
(1) українською, російською та англійською 
мовами анотацію (не менше 250 слів кожне) з 
прізвищем, іменем, по батькові (П.І.Б.) автора з 
формулювання новизни та наукового результа-
ту, а також 5-15 ключових слів (трьома мова-
ми);  
(2) довідка про автора (П.І.Б., повна дата наро-
дження, науковий ступінь й вчене звання, осно-
вне місце роботи, посада, домашній і службові 
телефони, поштова та е-адреси);  
(3) інформація — якщо матеріал публікувався 
раніше / публікується паралельно 

3. У разі публікування результатів дисертаційних 
досліджень — дотримання відповідних вимог 
(зокрема Постанови ВАК України від 15.01.2003 
р. № 7-05/1 про зміст наукових статей) 

 
РЕДАКЦІЯ ЗАПРОШУЄ ПУБЛІКУВАТИ 

� Результати оригінальних досліджень  
� Статті про класиків філософії права 
� Переклади іншомовних статей класиків філосо-
фії права (Ерліх, Кельзен, Харт, Паунд, Дворкін, 
Габермас, Познер та ін.), інших провідних сучас-
них іноземних правознавців та філософів 
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щення довіри суспільства» (1-2 листопада 2007 
року, м. Київ) — Режим доступу: http://www.yur-
gazeta.com/article/1347/  

• Досліджувалася і судова практика — «Правничий 
Олімп Юр.Газети 2007» // Юридична газета. — 
2007. — № 22 (106) (22.05). — С. 3.  

• Досліджувалася і судова практика // Юридична га-
зета. — 2007. — № 22 (106) (31.05). — С. 3 (Про 
«Правничий Олімп Юр.Газети 2007»). 

• Екс-міністра США засуджено за неповідомлення 
про частку власності в корпораціях, які регламен-
тувало його відомство // Юридична газета. — 2007. 
— № 5 (89) (01.02). — С. 16 (Про засудження Лес-
тера М. Кроуфорда за конфлікт інтересів і подання 
«письмових неправдивих даних»). 

• Європейський суд з прав людини: репортаж зі 
Страсбургу // Юридична газета. — 2006. — № 16 
(76) (31.09). — С. 18 — Режим доступу: 
http://www.yur-gazeta.com/article/216/  

• Євросуд матиме нового «українського» суддю. 
Процес добору претендентів і виконання рекомен-
дацій ПАРЄ // Юридична газета. — 2007. — № 12 
(96) (22.03). — С. 1, 2. — Режим доступу: 
http://www.yur-gazeta.com/article/1123/  

• Євроюристи зосереджуються на М&A. У Лондоні 
стурбовані рекомендаціями ВГСУ // Юридична га-
зета. — 2008. — № 13-14 (148-149) (8.04). — С. 2. 
(Огляд форуму EuroLawyer 2008, Лондон 4-5 квіт-
ня) 

• Журналісти потребують більшого правового захис-
ту // Юридична газета. — 2007. — № 1-2 (85-86) 
(18.01). — С. 27. 

• Завдання суддів «не лестити людям і пресі» // 
Юридична газета. — 2008. — № 47 (180). — 25.11. 
— С. 5. 

• Закон один для всіх — коли «Справедливість є» 
(колонка редактора) // Юридична газета. — 2007. 
— № 41 (124) (11.10). — С. 3.  

• Залицяння колишнього декана до студентки при-
вели їх до суду // Юридична газета. — 2006. — № 
19 (79) (12.10). — С. 23 (Студентка-юрист John 
Marshall Law School (США) позивається до колиш-
нього декана). 

• Замах на демократичні засади чи данина традиції? 
За підсумками VI З’їзду Союзу юристів України // 
Юридична газета. — 2006. — № 21 (81) (9.11). — 
C. 1, 2 (Включно коментарі: Інна Богословська, 
Володимир Рижий) (співавтор Ірина Пізик). — Ре-
жим доступу: http://www.yur-
gazeta.com/article/574/  

• Зідан займеться «соціальною роботою», Матарац-
ці… // Юридична газета. — 2006. — № 15 (75) 
(10.08). — C. 23 (Про рішення дисциплінарного 
комітету FIFA від 20.07.2006 в справі щодо поведі-
нки Зінадіна Зідана й Марко Матарацці під час фі-
нального матчу Чемпіонату світу 9.07.2006). 
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• Зміни в правовій регламентації банківської сфери в 
зв’язку з заходами з посилення захисту вкладників 
банків // Юридична газета. — 2006. — № 15 (76) 
(10.08). — С. 13. — Режим доступу: 
http://www.yur-gazeta.com/article/138/  

• Знання офіційної мови іншої держави ЄС для юрп-
рактики не обов’язкове, — Суд ЄС // Юридична га-
зета. — 2006. — № 19 (79) (12.10). — С. 7 (Рішен-
ня Суду Європейського співтовариства № C-506/04 
про офіційне тлумачення Директиви №98/5/ЕС від 
16 лютого 1998 року). 

• Золоте руно судової практики // Юридична газета. 
— 2007. — № 11 (95) (15.03). — С. 9 (Про обсяги 
судового та позасудового захисту прав інтелектуа-
льної власності). 

• Інсайд-торг. Як регламентувати. Про визначення 
та «інсайдівську» чи «офсайдівську» роль юристів 
// Юридична газета. — 2007. — № 3-4 (87-88) 
(25.01). — С. 17. 

• Інститут Корецького презентує — Режим доступу: 
Презентація видань Інституту, його співробітників, 
17.05.2007 // Юридична газета. — 2007. — № 22 
(106) (22.05). — С. 14. — Режим доступу: 
http://www.yur-gazeta.com/article/1241/  

• Інформаційне забезпечення юрбізнесу: автомати-
зація юридичної діяльності та її довідково-
інформаційне забезпечення за допомогою програ-
много забезпечення і новітніх технології // Юриди-
чна газета. — 2006. — № 13 (73) (14.07). — С. 
14—15. — Режим доступу: http://www.yur-
gazeta.com/oarticle/2502/  

• Інформаційний образ сучасного юриста: 7 критич-
них рис // Юридична газета. — 2006. — № 13 (73) 
(14.07). — C. 13. — Режим доступу: 
http://www.yur-gazeta.com/oarticle/2501/  

• Кар’єри безславних юристів. Десять повчальних іс-
торій // Юридична газета. — 2007. — № 34 (118) 
(23.08). — С. 9. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/Karjeri_bezsla
vnikh_juristiv.pdf  

• Кар’єрними стежками студента-правника. Кар’єрні 
оновлення ELSA Україна // Юридична газета. — 
2008. — № 33. — 19.08. — С. 15 — Режим доступу: 
включно: інтерв’ю: президенти ELSA Україна Юрій 
Мухін, Леонід Чернявський (співавтор Ярослав Ба-
рков). — Режим доступу: 
http://www.bihun.info/jushits/jurhit/article/237/  

• Кар'єрні можливості юриста в ЄСПЛ // Юридична 
газета. — 2007. — № 29-30 (113-114) (26.07). — 
С. 13. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/Kar_jerni_mo
zhlivosti_jurista_v_JESPL.pdf  

• Керуючий партнер захотів $25 млн «майже задар-
ма» й тим самим розвалив злиття власної ЮФ // 
Юридична газета. — 2007. — № 3-4 (87-88) 
(25.01). — С. 27. 

• Кількість багатомільйонних M&A угод в Україні 
стрімко зростає (Інтерв’ю: Олег Марченко, парт-
нер, глава податкової практики ЮФ «Магістр & 
Партнери») // Юридична газета. — 2007. — № 13 
(97) (29.03). — С. 10-11. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Marc
henko.pdf  

• Кількість справ із специфічними українсько-
американськими питаннями буде тільки зростати 
(Інтерв'ю: Сергій Гошовський (Hoshovskyy)) // 
Юридична газета. — 2008. — № 39. — 30.09. — С. 
6 (за результатами семінару ЮФ Magisters: Судо-
вий процес у США, 23.09.2008). — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/2008_Sudovii
_proces_u_SSHA_Magisters_Seminar_01.pdf  

• Кожен день юриста — день свободи (колонка ре-
дактора) // Юридична газета. — 2007. — № 47 
(130) (22.11). — C. 3.  

• Комерційний та інвестиційний арбітраж // Юридич-
на газета. — 2007. — № 6 (90) (08.02). — С. 10–11 
(Огляд окремих актуальних справ і процесів). 

• Конкурс Корецького — український формат профе-
сійного зростання. Справу 2008 року про силу 
права перед умовним Євросудом судиме журі на 
чолі з В. Буткевичем // Юридична газета. — 2008. 
— № 49 (182). — 9.12. — С. 1, 14. — Режим досту-
пу: http://bihun.in.ua/yurhits/yurhit/article/293/  

• Конкурси в формі навчальних судових і позасудо-
вих процесів // Юридична газета. — 2007. — № 43 
(25.10). — С. 18 (Таблиця із переліком 25 конкур-
сів). 

• Корпоративний юрист: що в імені твоїм? // Юриди-
чна газета. — 2007. — № 44-45 (128) (8.11). — C. 

11 (Включно з бліц-інтерв’ю: Олександр Окунєв, 
Володимир Кравчук, Олена Кібенко, Інна Спасибо-
Фатєєва) — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/Korporativnii_
jurist_shcho_v_imeni.pdf  

• Корупція в системі підготовки юристів: деякі типові 
прояви і шляхи подолання // Юридична газета. — 
2007. — № 27 (111) (5.07). — С. 13.  

• Крізь ребрендинг до зірок — Режим доступу: про 
перейменування ЮФ «Шевченко Дідковський і 
Партнери» в «Астерс» // Юридична газета. — 
2008. — № 9 (144) (4.03). — С. 4. 

• Лабіринтами кар'єри і реформ. Проблеми організа-
ції державної влади // Юридична газета. — 2008. 
— № 13-14 (148-149) (8.04). — С. 20. (Огляд семі-
нару «Проблеми організації державної влади в 
Україні в контексті політико-правової реформи, 2 
квітня 2008 року) — Режим доступу: 
http://www.yur-gazeta.com/article/1545/  

• Людина президента чи людина права? Comeback 
Міністра юстиції Романа Зварича 2006 // Юридична 
газета. — 2006. — № 16 (76) (31.08). — С. 2. — 
Режим доступу: http://www.yur-
gazeta.com/article/179/  

• Мадонну знайшли в офісі ЮФ // Юридична газета. 
— 2007. — № 41 (124) (11.10). — С. 1 (Про вилу-
чення картини «Мадонни з веретином» Леонардо 
да Вінчі в офісі юридичної фірми HBJ Gateley 
Wareing). 

• Ми чекаємо на український «Вотергейт», аби очис-
титися. В Україні діють писані й неписані норми по-
ведінки юриста // Юридична газета. — 2008. — № 
41 (174). — 14.10. — С. 6 (за результатами цифро-
вої відео-конференції (DVC) на тему регламентації 
юридичної професії в Україні та США, 30 вересня 
2008 року). 

• Минулої суботи Тячів став центром ... філософії 
права // Дружба. — 2010. — № 99-100 (21.08). — 
С. 4. 

• Міжнародне рандеву в Києві. Камеронці показали, 
як відкривати офіс міжнародної юридичної фірми // 
Юридична газета. — 2008. — № 10-11 (144-145) 
(25.03). — С. 2-3. (— Режим доступу: про відкрит-
тя київського офісу «Сі-Ем-Ес Камерон Маккена» — 
Режим доступу: CMS Cameron McKenna , прийняття 
6 березня 2008 року, включно з інтерв'ю: Данкан 
Вестон — Режим доступу: Duncan Weston (керую-
чий партнер), Річард Прайс — Режим доступу: 
Richard Price (старший партнер), публічний діалог 
Олександра Мартиненка та Армена Хачатуряна) 

• Мін’юст береться за юркадри // Юридична газета. 
— 2007. — № 1-2 (85-86) (18.01). — С. 15. 

• Мін’юст захищає, юридичні радники — заробляють 
// Юридична газета. — 2007. — № 41 (125) 
(11.10). — С. 13 (Резюме звіту Міністерства юстиції 
України за перше півріччя 2007 року в частині роз-
гляду справ щодо України у закордонних юрисдик-
ційних органах). 

• На Закарпатті підлеглий відшкодовує моральну 
шкоду в керівника дирекції «Укрпошта» // Юриди-
чна газета. — 2006. — № 11 (71) (16.06). — С. 23 
(Тячівський районний суд 2.06.2006 частково за-
довольнив позовні вимоги начальника Тячівського 
вузла поштового зв’язку до УДППЗ «Укрпошта» в 
особі Закарпатської дирекції та її начальника в 
справі про скасування неправомірних дисципліна-
рних стягнень і відшкодування моральної шкоди в 
сумі 150 тисяч грн). 

• Найбільш інтелектуальна командна гра молодих 
юристів України. Про Другий Всеукраїнський юри-
дичний VIP-турнір // Юридичний журнал. — 2010. 
— № 7. — С. 123–130 (співавтор Каріна Лютенко). 

• Найбільша у світі організація студентів-правників 
святкує своє 25-річчя // Юридична газета. — 2006. 
— № 11 (71) (16.06). — С. 7 (Про ювілей Європей-
ської асоціації студентів права — ELSA). 

• Найбільший у світі бізнес-суд збудують в Англії // 
Юридична газета. — 2007. — № 1-2 (85-86) 
(18.01). — С. 27. 

• Незалежність юридичної професії у Великій Брита-
нії під загрозою: критика нового законодавства // 
Юридична газета. — 2006. — № 15 (75) (10.08). — 
C. 7 (критика законопроекту «Про правові послу-
ги» (Legal Services Bill)). 

• Не-заслужений не-юрист не-України // Юридична 
газета. — 2008. — № 5 (140) (5.02). — С. 3. — Ре-
жим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/Nezasluzhenii
_nejurist_neUkrajini.pdf  
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• Незвичні офісні дії, за які судді подають у відставку 
// Юридична газета. — 2007. — № 37 (121) 
(13.09). — С. 9 (Про позов до колишнього судді за 
непристойні вчинки, що спричинили емоційний ро-
злад). 

• Нелегітимність ректора «Шевченка» доводитимуть 
у суді. Позови ставлять під сумнів дії Кабміну, пов-
новаження ректора університету та легітимність 
диплому // Юридична газета. — 2007. — № 10 (94) 
(8.03). — С. 15. 

• Неправове та правове законодавство: філософсь-
ко-правові аспекти // Законодавство України: про-
блеми та перспективи розвитку. Збірник матеріалів 
міжвузівської наукової конференції (м. Косів, 24-
29.01.2005). Випуск VI. — К.: Київський універси-
тет права НАН України, 2005. — С. 31—37. 

• Неюристів, які займаються юридичною практикою 
в США, можуть засудити, і надовго // Юридична 
газета. — 2007. — № 3-4 (87-88) (25.01). — С. 27. 

• Німецька юстиція проводить день відкритих две-
рей. Перший «Тиждень юстиції» в німецькій землі 
Баден-Вюртемберг (11-16 жовтня 2004 р.) // Юри-
дична газета. — 2004. — № 20 (32) (04.11). — C. 
3. — Режим доступу: http://www.yur-
gazeta.com/oarticle/1098/  

• Нова мода відкриття офісів зарубіжних ЮФ. «Лінк-
лейтерс» відкриває український офіс — віртуально 
// Юридична газета. — 2008. — № 23 (158) 
(10.06). — С. 6-7. (Включно з інтерв'ю з партнером 
Френсісом Кучера (Kucera) та довідкою про фірму 
Linklaters.) 

• Новели корпоративного права // Юридична газета. 
— 2007. — № 3-4 (87-88) (25.01). — С. 13. 

• Нові правила рекламування правових послуг оспо-
рено // Юридична газета. — 2007. — № 7 (91) 
(15.02). — С. 15 (Про судовий позов щодо визнан-
ня неправомірними Правил рекламування юридич-
них послуг у штаті Нью-Йорк, оновлених 
1.02.2007). 

• Нові юридичні ринки (колонка редактора) // Юри-
дична газета. — 2008. — № 3-4 (138-139) (29.01). 
— С. 3. — Режим доступу: 
http://www.bihun.info/yurhits/yurhit/article/120/  

• Новорічні резолюції 2007 року. 2007 — рік прийн-
яття нового закону «Про адвокатуру»? (Бліц-
інтерв’ю: Ірина Рафальська, Олексій Рєзніков, Олег 
Макаров, Ігор Головань, Дмитрій Матвєєв) // Юри-
дична газета. — 2007. — № 1-2 (85-86) (18.01). — 
С. 16. 

• Об’єднання студентів-правників: погляд зсередини 
// Юридична газета. — 2005. — № 3 (39) (28.02). 
— С. 3 (До 10-річчя Об’єднання студентів-
правників юридичного факультету Львівського ун-
ту, першим головою якого був автор.) — Режим до-
ступу: http://www.yur-gazeta.com/oarticle/1316/  

• Обігові настанови бізнес-юристу. Чи все ОК з ОК 
(обіговими коштами), або Кілька порад, як забез-
печити «кеш-флов» // Юридична газета. — 2007. 
— № 14 (98) (5.04). — С. 8. 
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• Тези до теми: адвокат // Юридична газета. — 
2007. — № 1-2 (85-86) (18.01). — С. 17. — Режим 
доступу: http://www.yur-gazeta.com/article/877/  

• Тези до теми: житлове право // Юридична газета. 
— 2006. — № 22 (82) (23.11). — С. 15. — Режим 
доступу: http://www.yur-gazeta.com/article/699/  

• Тези до теми: злиття і поглинання (M&A) // Юри-
дична газета. — 2007. — № 13 (97) (28.03).  

• Тези до теми: інтелектуальна власність // Юридич-
на газета. — 2007. — № 11 (95) (15.03). — С. 9.  

• Тези до теми: комерційне право // Юридична газе-
та. — 2007. — № 6 (90) (08.02). — С. 11.  

• Тези до теми: корпоративне право // Юридична га-
зета. — 2007. — № 3-4 (87-88) (25.01).  

• Тези до теми: оподаткування // Юридична газета. 
— 2006. — № 20 (80) (26.10). — С. 15. — Режим 
доступу: http://www.yur-gazeta.com/article/541/  

• Тези до теми: претензії і права — Режим доступу: 
претензійно-позовна робота // Юридична газета. — 
2007. — № 12 (96) (22.03). — С. 9. — Режим до-
ступу: http://www.yur-gazeta.com/article/1118/  

• Тези до теми: професійна відповідальність правни-
ка // Юридична газета. — 2007. — № 8 (92) 
(22.02). — С. 11. — Режим доступу: 
http://www.yur-gazeta.com/article/992/  

• Тези до теми: страхування // Юридична газета. — 
2006. — № 21 (81) (09.11). — С. 15. — Режим до-
ступу: http://www.yur-gazeta.com/article/647/  

• Тези до теми: суддя // Юридична газета. — 2007. 
— № 9 (93) (01.03). — С. 10. — Режим доступу: 
http://www.yur-gazeta.com/article/943/  

• Тези до теми: трудове право // Юридична газета. 
— 2007. — № 7 (91) (15.02). — С. 11.  

• Тези до теми: цивільне право // Юридична газета. 
— 2006. — № 19 (79) (12.10). — С. 15. — Режим 
доступу: http://www.yur-gazeta.com/article/456/  

• Тези до теми: юрбізнес // Юридична газета. — 
2006. — № 23 (83) (21.12). — С. 17. — Режим до-
ступу: http://www.yur-gazeta.com/article/797/  

• Тези до теми: юрисконсульт // Юридична газета. — 
2007. — № 5 (89) (01.02). — С. 11.  

• Тиждень права: юридичні фірми активізують // 
Юридична газета. — 2008. — № 40 (173). — 07.10. 
— С. 9 (зростає інтерес юридичних фірм до участі в 
загальноукраїнському заході «Тиждень права» (8-
12 грудня 2008 року). 

• Товариші по юридичному бізнесу. Партнерство в 
юридичних фірмах як товариство бізнес-юристів // 
Юридична газета. — 2008. — № 7 (142) (19.02). — 
С. 4-5 (включено коментарі: Джеймс Хітч (James 
Hitch), голова київського представництва ЮФ 
«Бейкер і Макензі»; Карл Герольд (Karl Herold), 
партнер та екс-глава представництва ЮФ «Джонс 
Дей» у м. Франкфурт-на-Майні, Джейсон Бружджі-
нскі (Jason Bruzdzinski), виконавчий директор ЮФ 
«Магістр & Партнери»). — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/Tovarishi_po_
juridichnomu_biznesu.pdf  

• Третій форум ЮФ СНД: НЮФам дружити з НЮФа-
ми, а не ІЛФами // Юридична газета. — 2008. — № 
26 (1.07). — С. 2. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/Tretii_forum_
JUF_SND.pdf  

• Тячів став столицею ... філософії права // Тячів. — 
2010. — № 23 (295) (21.08). — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/Bihun_2010_
Tyachiv_became_philosophy_of_law_center.jpg  

• У Німеччині виплати на презервативи — частина 
соціальної допомоги // Юридична газета. — 2006. 
— № 11 (71) (16.06). — С. 23 (Вищий адміністра-
тивний суд ФРН залишив у силі рішення у справі 
позивача до соціальної служби про щомісячну до-
плату 10,23 євро на презервативи через «підвище-
ні потреби»). 

• У пошуках успіху юриста: формула студента-
правника (колонка редактора) // Юридична газета. 
— 2008. — № 36. — 9.09. — С. 3. — Режим досту-
пу: http://www.bihun.info/jushits/jurhit/article/246/  

• У Росії міністр юстиції стає генпрокурор // Юридич-
на газета. — 2006. — № 12 (72) (29.06). — C. 7 
(Аналіз затвердження Радою Федерації Державної 
Думи Ю. Чайки на посаді Генерального прокурора 
Російської Федерації). 

• У справі солдата Сичова засуджено насильника // 
Юридична газета. — 2006. — № 19 (79) (12.10). — 
С. 23 (Засудження за побиття рядового А. Сичова в 
ніч з 31 грудня на 1 січня 2006 року). 

• У Страсбурзького суду новий голова. Л. Вільдхабе-
ра заступає Ж.-П. Коста // Юридична газета. — 
2007. — № 3-4 (87-88) (25.01). — С. 27. 

• У США — перший кримінальний процес проти юри-
дичної фірми національного масштабу // Юридична 
газета. — 2006. — № 11 (71) (16.06). — С. 23 (Про 
кримінальну справу щодо юридичної фірми Milberg 
Weiss Berschad Hynes & Lerach). 

• Україні в Гаазі допомогли літігатори Eversheds. За-
вершилися слухання в справі «Румунія проти Укра-
їни» // Юридична газета. — 2008. — № 38. — С. 7 
(спеціальний репортаж із Гааги; включно з витягом 
із заключного виступу Уповноваженого України 
Володимира Василенка). — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/2008_Ukrajini
_v_Gaazi_dopomogli_litigatori.pdf  

• Українське укорінення Freshfields. Контроверсійні 
історії з «хепі-ендом» // Юридична газета. — 2008. 
— № 33. — 19.08. — С. 1, 4-5. — Режим доступу: 
http://www.bihun.info/jushits/jurhit/article/235/  

• Українці дедалі частіше судяться з державою, а 
державні органи між собою // Юридична газета. — 
2007. — № 1-2 (85-86) (18.01). — С. 25. 

• Уніфікація юридичної професії: мрія для довер-
шення (колонка редактора) // Юридична газета. — 
2008. — № 40. — 08.10. — С. 3. — Режим доступу: 
http://www.bihun.info/yurhits/yurhit/article/259/  

• Факультет, приречений на успіх. Факультет прав-
ничих наук «Могилянки» відзначив 10-річчя, про-
вівши День правничої кар’єри, конференцію і свят-
ковий гала-концерт // Юридична газета. — 2006. 
— № 19 (79) (12.10). — С. 2. — Режим доступу: 
http://www.yur-gazeta.com/article/413/  

• Форум зібрав корпоративних юристів // Юридична 
газета. — 2007. — № 44-45 (128) (8.11). — C. 18 
(Включно з бліц-інтерв’ю: Олександр Окунєв, Оле-
на Кібенко, Інна Спасибо-Фатєєва) (Співавтор 
Олександр Ніколайчик). — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/Forum_zibrav
_korporativnikh_juristiv.pdf  

• Чи має право український юрист практикувати в 
США? Мультиюрисдикційна практика американсь-
кого юриста // Юридична газета. — 2008. — № 41 
(174). — 14.10. — С. 7 (за матеріалами книги 
«Юридична професія та освіта. Досвід США у порі-
вняльній перспективі»). 

• Чи може український юрист практикувати в США? 
// Юридичний журнал. — 2002. — № 4. — С. 25—
26. — Режим доступу: 
http://www.justinian.com.ua/article.php?id=537  

• Чи потрібно перевіряти чесність і порядність май-
бутнього правника? (Американський досвід: теорія 
і практика) // Юридичний журнал. — 2003. — № 6. 
— С. 132—135. — Режим доступу: 
http://www.justinian.com.ua/article.php?id=334  

• Чинник Тимошенко в українському юрбізнесі. Юри-
сти виводять формулу критичної межі (колонка ре-
дактора) // Юридична газета. — 2008. — № 23 
(158) (10.06). — С. 3. 

• Чого хочуть жінки … в юридичному бізнесі (колон-
ка редактора) // Юридична газета. — 2008. — № 9 
(144) (4.03). — С. 3. 

• Чому бізнес-юристи можуть розраховувати на фі-
нансовий успіх (колонка редактора) // Юридична 
газета. — 2008. — № 10-11 (144-145) (25.03). — 
С. 3. 

• Чотири принципи однієї юрпрофесії // Юридичний 
журнал. — 2007. —№ 15-16 (19.04). — С. 11. — 
Режим доступу: http://www.yur-
gazeta.com/article/1151/  

• Школа адвокатської майстерності підвищує квалі-
фікацію адвокатів // Юридична газета. — 2006. — 
№ 18 (78) (28.09). — С. 20. — Режим доступу: 
http://www.yur-gazeta.com/article/385/  

• Юридична освіта в Україні та Німеччині // Юридич-
ний журнал. — 2004. — № 12. — С. 78—84. — Ре-
жим доступу: 
http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1514  

• Юридична освіта в Україні та США // Юридичний 
журнал. — 2003. — № 4. — С. 132—135. — Режим 
доступу: 
http://www.justinian.com.ua/article.php?id=216  

• Юридична освіта за кордоном: Німеччина — Гей-
дельберг // Юридична газета. — 2006. — № 11 
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(71) (16.06). — С. 16. — Режим доступу: 
http://www.yur-gazeta.com/oarticle/2350/  

• Юридична освіта: хто і за що платить? // Юридич-
ний журнал. — 2005. — № 5. — С. 130—135. — 
Режим доступу: 
http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1736  

• Юридична практика в галузі прав людини. Щороку 
навчальна сесія Міжнародного інституту прав лю-
дини в Страсбурзі збирає сотні правозахисників // 
Юридична газета. — 2006. — № 23 (83) (21.12). — 
С. 25 — Режим доступу: http://www.yur-
gazeta.com/article/801/  

• Юридична професія та освіта. П’ять тез для україн-
ської перспективи // Юридична газета. — 2006. — 
№ 21 (81) (9.11). — C. 18. — Режим доступу: 
http://www.yur-gazeta.com/article/652/  

• Юридична сексапільність — Режим доступу: як та-
бу чи чинник успіху (колонка редактора) // Юри-
дична газета. — 2008. — № 15 (150) (15.04). — 
С. 3. 

• Юридична слава Перемоги Інституту Корецького. З 
нагоди 65 річчя Перемоги вшанували ветеранів // 
Юридичний журнал. — 2010. — № 5. — С. 11–12 
(Стаття зі світлинами автора про вшанування вете-
ранів в Інституті держави і права ім. В. М. Корець-
кого НАН України 6 травня 2010 року). — Режим 
доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/2010_05_Bih
un_On_65_Years_Celebration_at_Koretksy.pdf  

• Юридичний «наркотик» Могилянки. Технологія та 
хитрощі успішної вступної кампанії // Юридична 
газета. — 2008. — № 29-30 (164-165) (29.07). — 
С. 18-19 (включно з інтерв'ю: Ярослав Лихно - 
кращий за рейтингом вступник на факультет прав-
ничих наук (ФПвН) НаУКМА, який однак вступив в 
Інститут міжнародних відносин; Ярослава Зволін-
ська - перша студентка ФПвН НаУКМА 2008 року; 
Ірина Бурсук - студентка НаУКМА, яка, однак, об-
рала вступ за економічним фахом) (співавтор Яро-
слав Барков). — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/JUridichnii_na
rkotik_Mogiljanki.pdf  

• Юридичний аутизм як характеристика поведінки 
юриста (колонка редактора) // Юридична газета. 
— 2008. — № 21 (156) (27.05). — С. 3. 

• Юридичний бізнес в Росії в паніці. «Поглиблення 
кооперації» як противага іноземній експансії в Росії 
(інтервю: Сергій Козьяков за результатами участі в 
IV щорічній конференції «Юридический бизнес в 
России» (15-16.04.2008)) // Юридична газета. — 
2008. — № 16 (151) (22.04). — С. 2. — Режим до-
ступу: http://www.yur-gazeta.com/article/1553/  

• Юридичний бізнес як частина великої політики. 
Юристи рятують міста, «ставлять» президентів і 
утверджують національне право (колонка редакто-
ра) // Юридична газета. — 2008. — № 29-30 (164-
165). — 29.07. — С. 3. — Режим доступу: 
http://www.bihun.info/yurhits/yurhit/article/220/  

• Юридичний дух, спрямований у майбутнє. До юві-
лею Координаційної ради молодих юристів України 
при Міністерстві юстиції України // Юридичний жу-
рнал. — 2010. — № 12. — С. 138–132. (З комента-
рями: Я. Барков, О. Дякулич, Ю. Зайцев, О. Рєзні-
ков, З. Ромовська). — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/2010_Bihun_
Spirit_of_Young_Lawyers_of_Ukraine.pdf  

• Юридичний календар В’ячеслава «Славіка» Бігуна 
(березень) // Юридична газета. — 2007. — № 7 
(91) (15.02). — С. 19. 

• Юридичний ринок за чесну гру, або як досліджува-
ти ринок юрпослуг // Юридична газета. — 2007. — 
№ 48 (131) (29.11). — С. 6-7 (співавтор Лідія Ман-
дич). 

• Юридичний рік України 2007: огляд // Юридична 
газета. — 2007. — № 51-52 (134-135) (20.12). — 
С. 3. 

• Юридичні таланти шукають на конкурсах. Робото-
давці підбирають кадри, «могилянці» уперше пе-
ремагають на Джессапі // Юридична газета. — 
2007. — № 10 (94) (8.03). — С. 9-10. — Режим до-
ступу: http://www.yur-gazeta.com/article/1066/  

• Юридичні форуми і блоги як середовища субкуль-
тури юристів // Юридична газета. — 2006. — № 13 
(73) (14.07). — С. 16. — Режим доступу: 
http://www.yur-gazeta.com/oarticle/2505/  

• Юрисконсульту: новини і тенденції // Юридична 
газета. — 2007. — № 5 (89) (01.02). — С. 9. 

• Юрист і медик: 5 паралелей і перекосів // Юридич-
на газета. — 2007. — № 35 (119) (30.08). — С. 5. 

• Юрист іnamorato, або як мати справу з «юридич-
ним романом» (колонка редактора) // Юридична 
газета. — 2008. — № 6 (141) (12.02). — С. 3. 

• Юрист лояльний або як отримати роботу своєї мрії 
(колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. 
— № 7 (142) (19.02). — С. 3. 

• Юрист як професійний друг. Про три види юридич-
ної дружби та стосунків // Юридична газета. — 
2008. — № 8 (143) (26.02). — С. 6. — Режим до-
ступу: 
http://www.bihun.info/yurhits/yurhit/article/143/  

• Юрист, фахівець у галузі права чи той, хто надає 
юридичні послуги // Юридична газета. — 2006. — 
№ 23 (83) (21.12). — С. 15. — Режим доступу: 
http://www.yur-gazeta.com/article/789/  

• Юрист, як актор, помирає, сходячи з помосту. 
Смерть юриста провідної юрфірми пов’язують з по-
годинним навантаженням // Юридична газета. — 
2007. — № 9 (93) (01.03). — С. 1, 17. — Режим до-
ступу: http://www.yur-gazeta.com/article/965/  

• Юристи & гроші: функціональний портрет взаємодії 
(колонка редактора) // Юридична газета. — 2008. 
— № 20 (154) (20.05). — С. 3. 

• Юристи змінюють ролі, а репутація залишається в 
ціні. Віртуальні та реальні візити українських юрис-
тів до США // Юридична газета. — 2008. — № 41 
(174). — 14.10. — С. 6-7 (за результатами цифро-
вої відео-конференції (DVC) на тему регламентації 
юридичної професії в Україні та США, 30 вересня 
2008 року). — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/2008_JUristi_
zminjujut_roli.pdf  

• Юристи олігархів. Коли, як і для чого бізнесмени-
олігархи наймають бізнес-юристів // Юридична га-
зета. — 2008. — № 5 (140) (5.02). — С. 4. — Ре-
жим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/JUristi_oligark
hiv.pdf  

• Юристи спонсорують політиків. Американські юри-
сти спонсорують найбільше і ставлять на демокра-
тів // Юридична газета. — 2008. — № 6 (141) 
(12.02). — С. 4. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/JUristi_spons
orujut_politikiv.pdf  

• Юристи! «Хто з нас не списував?» Студенти-
правники дебатують про професійну етику та ре-
формування адвокатури // Юридична газета. — 
2007. — № 1-2 (85-86) (18.01). — С. 13-14. — Ре-
жим доступу: http://www.yur-
gazeta.com/article/861/  

• Юристи-політики (колонка редактора) // Юридична 
газета. — 2007. — № 50 (133) (13.12). — С. 3. 

• Юристів за держзамовленням істотно поменшає // 
Юридична газета. — 2007. — № 36 (120) (6.09). — 
С. 8. 

• Юрпрактика українського юриста в США: шляхи та 
можливості // Юридична газета. — 2007. — № 1-2 
(85-86) (18.01). — С. 19. — Режим доступу: 
http://www.yur-gazeta.com/article/883/  

• Юрфірми роздали традиційні бонуси — від $30 000 
до $65 000 // Юридична газета. — 2007. — № 1-2 
(85-86) (18.01). — С. 28. 

• Як «підняти» ЮФ на акціях або коли юрист стає бі-
знесменом // Юридична газета. — 2007. — № 38 
(122) (13.09). — С. 13. — Режим доступу: 
http://www.yur-gazeta.com/article/1310/  

• Як бізнес купує послуги юристів. Національні та 
міжнародні ЮФ, конкуруючи, шукають порозуміння 
та клієнтів // Юридична газета. — 2008. — № 23 
(158) (10.06). — С. 7. (Репортаж з 1-ої практичної 
конференції «Как бизнес покупает услуги», 30 тра-
вня 2008 року, Москва) 

• Як до Євросуду кандидатів добирали. Нерозгадані 
таємниці відкритого конкурсу // Юридична газета. 
— 2007. — № 18-19 (102-103) (10.05). — С. 18. — 
Режим доступу: http://www.yur-
gazeta.com/article/1220/  

• Як ефективніше виставляти рахунки: поради колег 
— Режим доступу: три поради професіоналів: Дми-
тро Кирилюк, Джеймс Хітч, Орест Данилевич // 
Юридична газета. — 2007. — № 14 (98) (5.04). — 
С. 8. 

• Як захистити юридичний ринок, або коли іноземці 
не практикують за кордоном (колонка редактора) 
// Юридична газета. — 2008. — № 17 (152) (6.05). 
— С. 3. 

• Як і за що звільнити юрисконсульта. FIFA, програ-
вши процес, показує юрисконсульту «червону кар-
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тку» // Юридична газета. — 2007. — № 5 (89) 
(01.02). — С. 10. 

• Як і чому юристи збільшують гонорари // Юридич-
на газета. — 2007. — № 43 (127) (25.10). — С. 1, 
4. — Режим доступу: http://www.yur-
gazeta.com/article/1341/  

• Як керувати юридичною фірмою // Юридична газе-
та. — 2007. — № 27 (111) (5.07). — С. 8.  

• Як клієнт вибирає юриста — Режим доступу: Репу-
тація, компетентність і ціна послуг юриста як чин-
ники вибору (колонка редактора) // Юридична га-
зета. — 2008. — № 16 (151) (22.04). — С. 3. 

• Як одна секретарка регулярно крала гроші з юрфі-
рми // Юридична газета. — 2007. — № 7 (91) 
(15.02). — С. 11. 

• Як отримати роботу на топовій фірмі (колонка ре-
дактора) // Юридична газета. — 2008. — № 25 
(160) (24.06) — С. 3. 

• Як партнер юрфірми втратив статус, професію і 
репутацію. Невдалий вибір партнера в житті та не-
належні особисті якості зруйнували кар’єру парт-
нера юрфірми // Юридична газета. — 2007. — № 8 
(92) (22.02). — С. 17 (Опубліковано під псевдоні-
мом). — Режим доступу: http://www.yur-
gazeta.com/writer/1034/  

• Як провчити міністра і чому юриста малюють чор-
том (колонка редактора) // Юридична газета. — 
2008. — № 18 (153) (13.05). — С. 3. 

• Як стати Нью-Йоркським правником (нотатки для 
правника українського) // Юридичний журнал. — 
2003. — № 2. — С. 130—134. — Режим доступу: 
http://www.justinian.com.ua/article.php?id=75  

• Як удосконалити систему підготовки юристів. Дер-
жавний кваліфікаційний іспит як виправданий до-
свідом спосіб допуску до юридичної професії // 
Юридична газета. — 2007. — № 1-2 (85-86) 
(18.01). — С. 15. — Режим доступу: 
http://www.yur-gazeta.com/article/864/  

• Як Україна Європі суддю сватає (колонка редакто-
ра) // Юридична газета. — 2008. — № 5 (140) 
(5.02). — С. 3. — Режим доступу: 
http://www.bihun.info/jushits/jurhit/article/127/  

• Як юристу відпочити ефективно. Рецепти «no 
shoes, no news» та чорногорський (колонка редак-
тора) // Юридична газета. — 2008. — № 33. — 
19.08. — С. 3. — Режим доступу: 
http://www.bihun.info/jushits/jurhit/article/228/  

• Як юристу зняти стрес: 7 перевірених способів // 
Юридична газета. — 2007. — № 37 (121) (13.09). 
— С. 13. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/JAk_juristu_z
njati_stres.pdf  

• Як юристу офіційно заробити на корупції. Siemens 
найняв елітарну ЮФ для антикорупційного юрау-
диту // Юридична газета. — 2008. — № 18-19 
(153-154) (13.05). — С. 6. — Режим доступу: 
http://www.bihun.info/yurhits/yurhit/article/176/  

• Яллох проти Німеччини, або як двоє німецьких 
юристів більше 12 років доводили порушення Ні-
меччиною прав людини у справі про примусове за-
стосування медичного засобу // Юридична газета. 
— 2006. — № 14 (74) (27.07). — С. 19. — Режим 
доступу: http://www.yur-gazeta.com/article/56/  

 

Інтерв’ю  

• Make your own due diligence (Інтерв’ю: В’ячеслав 
Якимчук, юридичний радник компанії «Арчерс Де-
ніелс Мідленд» про тонкощі юраудиту, очікування 
клієнта та пошук «власних скарбів) // Юридична 
газета. — 2007. — № 15-16 (19.04). — С. 14-15. — 
Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Yaky
mchuk_JPEG_version.pdf  

• We worked hard and we partied hard (Інтерв’ю: 
Карл Герольд (Karl Herold), партнер і колишній 
глава представництва ЮФ «Джонс Дей» у м. Фран-
кфурт-на-Майні, про кар’єру юриста в мега-
юрфірмі, почуття мільйонера і стратегічний сенс) // 
Юридична газета. — 2007. — № 34 (118) (23.08). 
— С. 10-11. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Herol
d.pdf  

• Адвокат може піаритися, але без шкоди клієнтові 
(Інтерв’ю: Віктор Чевгуз про захист убивць, вдяч-
ність та оригінальні історії по суті) // Юридична га-
зета. — 2008. — № 44 (177) (4.11). — С. 10-11. — 
Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2008_Chev
guz.pdf  

• Адвокати з-поміж себе щось «булькають», спере-
чаються. Хай і клієнт теж скаже, який адвокат йо-
му потрібен (Інтерв’ю: Ігор Головань, 18.12.2006) 
// Юридична газета.— 2007. — № 1-2 (85-86) 
(18.01). — С. 16. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2006_Holov
an.pdf  

• Адвокатура мене не зробила, не робить і не зро-
бить багатою (Інтерв’ю: адвокат Тетяна Шевченко 
про найвищі гонорари, радянську адвокатуру і за-
хист Віктора Януковича) // Юридична газета. — 
2008. — № 34. — 26.08. — С. 10-11. — Режим до-
ступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/2008_SHevch
enko_T.pdf  

• Альтернатива судам — належить вам (Інтерв’ю: Ві-
ра Землянська, експерт у галузі позасудового ви-
рішення спорів) // Юридична газета. — 2007. — № 
17 (101) (26.04). — С. 10-11. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Zeml
yanska.pdf  

• Аргументи української сторони на нас не справили 
враження (інтерв'ю: Богдан Ауреску (Bogdan 
Aurescu), Уповноважений Румунії у справі «Румунія 
проти України» ) // Юридична газета. — 2008. — 
№ 48 (181). — 2.12. — С. 12 (як частина оглядово-
го матеріалу про cправу «Румунія проти України» у 
Міжнародному Суді ООН) — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2008_Aures
cu.pdf  

• Байдужого правозахисника я собі не уявляю… (Ін-
терв’ю: Євген Захаров, голова правління Українсь-
кої гельсінської спілки з прав людини, співголова 
Харківської правозахисної групи) // Юридична га-
зета. — 2007. — № 34 (118) (23.08). — С. 13, 16. 
— Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Zakh
arov.pdf  

• Білий танець лідерів юридичного бізнесу. Юрфірми 
СНД представлять міжнародній спільноті у червні 
(Інтерв’ю: Ірина Паліашвілі) // Юридична газета. 
— 2008. — № 20 (154) (20.05). — С. 6-7 (Інтерв’ю 
присвячене Форуму юридичних фірм країн СНД 
(CIS Local Counsel Forum). — Режим доступу: 
http://www.bihun.info/jushits/jurhit/article/189/  

• В юридичній сфері не має авторитетів, є вчителі — 
Режим доступу: Інтерв’ю: Олег Рябоконь// «Юрис-
ти України 2008. Вибір клієнта» — Режим доступу: 
спеціальний щорічний проект дослідження юриди-
чного ринку України, що проводиться редакцією 
«Юридичної газети». — К., 2008. — С. 112-113. 

• Вибір клієнтом юриста здійснюється за допомогою 
«емоційного» або «раціонально-методичного» спо-
собів — Режим доступу: Інтерв’ю: Костянтин Сит-
нюк // «Юристи України 2008. Вибір клієнта» — 
Режим доступу: спеціальний щорічний проект до-
слідження юридичного ринку України, що прово-
диться редакцією «Юридичної газети». — К., 2008. 
— С. 104-105. 

• Випускники привносять корупцію в правову систе-
му (Інтерв’ю: Вінсент Джонсон (Vincent Johnson), 
професор Університету ім. Св. Марії) // Юридична 
газета. — 2007. — № 27 (111) (5.07). — С. 12-
14.— Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Johns
on_V.pdf  

• Вища майстерність юриста — зробити так, щоб клі-
єнт сприйняв аргументи правника та став його од-
нодумцем — Режим доступу: Інтерв’ю: Армен Хача-
турян // «Юристи України 2008. Вибір клієнта» — 
Режим доступу: спеціальний щорічний проект до-
слідження юридичного ринку України, що прово-
диться редакцією «Юридичної газети». — К., 2008. 
— С. 94-95. 

• Вища юридична освіта в Україні за останні 15 ро-
ків: здобутки і проблеми // Юридична газета. — 
2006. — № 11 (71) (16.06). — С. 13 (Інтерв’ю: де-
кан юридичного факультету Львівського націона-
льного університету імені І. Франка Андрій Бойко; 
проректор з навчально-методичної роботи Націо-
нальної юридичної академії України ім. Я. Мудрого 
Вячеслав Комаров; декан юридичного факультету 
Київського національного університету ім. Т. Шев-
ченка Володимир Андрейцев; в. о. ректора Одесь-
кої національної юридичної академії, перший про-
ректор Мінас Аракелян). 

• Відсутність чітко вираженого лідерства - перешко-
да для багатьох юридичних фірм — Режим доступу: 
інтерв'ю: Джейсон Бружджінскі, виконавчий дире-
ктор Magisters про стратегії розвитку юридичних 
фірм в умовах сучасного юридичного ринку // 
Юридична газета. — 2008. — № 10-11 (144-145) 
(25.03). — С. 5. 
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• Вона дає мені знати, коли треба пригальмувати 
(Інтерв’ю: Данило Федорчук, магістр права (США), 
к. ю. н., доцент економіко-правового факультету 
Донецького університету) // Юридична газета. — 
2007. — № 43 (127) (25.10). — С. 10-11. — Режим 
доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Fedor
chuk.pdf  

• Вони успадкують долю динозаврів (Інтерв’ю: 
Джейсон Бружджінскі (Jason E. Bruzdzinski), вико-
навчий директор ЮФ «Магістр & Партнери» про 
нові моделі управління ЮФ та українських жінок-
юристів) // Юридична газета. — 2007. — № 42 
(126) (18.10). — C. 10-11.— Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Bruzd
zinski.pdf  

• Головна тенденція розвитку минулого року у сфері 
захисту ІВ — стабільний розвиток — Режим досту-
пу: Інтерв’ю: Михайло Дубинський // «Юристи 
України 2008. Вибір клієнта» — Режим доступу: 
спеціальний щорічний проект дослідження юриди-
чного ринку України, що проводиться редакцією 
«Юридичної газети». — К., 2008. — С. 84-85. 

• Гроші - не єдиний критерій успіху (Інтерв’ю: Анд-
рій Підгірський про останні тенденції юридичного 
бізнесу і чому варто думати про смерть) // Юриди-
чна газета. — 2008. — № 21 (156) (27.05). — С. 
14-15. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2008_Pidgir
dsky.pdf  

• Гроші відіграють другорядну роль (інтерв'ю: Яро-
слав Кривой, студент-магістр Правнича школа, Га-
рвардський університет) // Юридична газета. — 
2007. — № 36 (120) (6.09). — С. 18 (додаток до 
статті «Три кити правничого Гарварду» (Я. Кри-
вой)). — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Kryv
oi.pdf  

• Десять (10) запитань «Федеральному судді року» в 
США Роберту Генрі. Про незалежність заради упе-
редженості, філософію правосуддя та найбільшу в 
історію США кримінальну справу // Юридична газе-
та. — 2006. — № 21 (81) (9.11). — C. 19 (Інтерв’ю 
з суддею Р. Генрі, 19 жовтня 2006 р., м. Київ). — 
Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2006_Henr
y.pdf  

• Діяльність адвокатури могла би бути врегульована 
без втручання держави, закону (Інтерв’ю: Василь 
Кисіль, 18.12.2006) // Юридична газета. — 2007. 
— № 1-2 (85-86) (18.01). — С. 17. — Режим досту-
пу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2006_Kysil.
pdf  

• Для юриста не повинно існувати табу (Інтерв’ю: 
Ігор Пукшин, заступник глави Секретаріату Прези-
дента України про юристів на державній службі та 
«юристів Президента») // Юридична газета. — 
2007. — № 23 (107) (7.06). — С. 11. — Режим до-
ступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Puks
hyn.pdf  

• Добре, коли правник є політиком (Інтерв’ю: Юрій 
Шемшученко, директор Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України, академік НАН 
України про юристів у політиці, правові висновки 
та розумний примус) // Юридична газета. — 2007. 
— № 46 (129) (15.11). — C. 10-11. — Режим досту-
пу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Sche
mshuchenko.pdf  

• Досвід нашої організації буде корисним і адвокатам 
… (Інтерв’ю: Людмила Павлова, президент Україн-
ської нотаріальної палати про реформу нотаріату, 
несподівані кроки і відповідальність нотаріусів) // 
Юридична газета. — 2007. — № 22 (106) (31.05). 
— С. 10–11. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Pavlo
va.pdf  

• Досвід цієї справи потрібен для захисту національ-
них інтересів у майбутньому (інтерв'ю: Володимир 
Василенко) // Юридична газета. — 2008. — № 48 
(181). — 2.12. — С. 10-11 (як частина оглядового 
матеріалу про cправу «Румунія проти України» у 
Міжнародному Суді ООН) — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2008_Vass
ylenko.pdf  

• Залишайтеся людиною і ставайте особистістю (ін-
терв’ю з В’ячеславом Бігуном) // Студент-правник 
(www.s-p.org.ua/). — 2009. — 2-3 (3). — С. 16-17 
(Автор: Яна Наконечна). — Режим доступу: 
http://www.bihun.info/uploads/tx_upspubs/Bihun_Int
erview.pdf  

• Залиште свої квіти та цукерки при собі… (Інтерв'ю: 
Ярослава Джонсон, керуючий партнер київського 
офісу ЮФ «Чадборн енд Парк» про українських і 
американських юристок та секрети подвійного ус-
піху в сім’ї та кар’єрі) // Юридична газета. — 2007. 
— № 14 (94) (8.03). — С. 6. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Johns
on_Y.pdf  

• Звільняйте тих, хто не вірить у ваш успіх (Ін-
терв’ю: Фелікс Раквіц (Felix Rakwitz), голова пред-
ставництва ЮФ «Байтен Буркхардт» у Києві, про 
маркетингову стратегію, конкуренцію та завоюван-
ня українського ринку юридичних послуг) // Юри-
дична газета. — 2007. — № 48 (131) (29.11). — С. 
10-11. (співавтор Юрій Мухін) — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Rakw
itz.pdf  

• Зовнішність секретаря не має особливого значення 
(Інтерв’ю: Світлана Бойко, заступник директора 
ЮПФ «Грищенко та партнери», про вимоги до на-
бору персоналу, «Корпоративний кодекс» та юри-
дичний офіс майбутнього) // Юридична газета. — 
2007. — № 37 (121) (13.09). — С. 10-11. — Режим 
доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Boyk
o_S.pdf  

• Зорислава Ромовська не продає свою наукову со-
вість (Інтерв’ю: Зорислава Ромовська) // Юридична 
газета. — 2007. — № 10 (94) (8.03). — С. 16.— 
Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Romo
vska.pdf  

• І ми — адвокати «лікарі душі» (Інтерв’ю: Ірина Се-
нюта, адвокат, к. ю. н., доцент Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка про ме-
дичне право і те, як не лишитися самотнім на вер-
шині) // Юридична газета. — 2007. — № 35 (119) 
(30.08). — С. 10-11. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Senui
ta.pdf  

• І наші, і ваші // Всеукраїнська газета «Експрес». — 
2008. — 21-28 серпня. — С. 9 (актуальне інтерв'ю 
В’ячеслава Бігуна про правові аспекти подвійного 
громадянства (журналіст: Ірина Львова)). — Режим 
доступу: 
http://www.bihun.info/uploads/tx_upspubs/I_nashi_i
_vashi.pdf  

• Інституту політології і права — 15 років (Інтерв’ю: 
директор Інституту Богдан Андрусишин, магістрант 
Інституту Оксана Зубач ) // Юридична газета. — 
2007. — № 48 (131) (29.11). — С. 2, 18. — Режим 
доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Andr
usyshyn.pdf  

• Кадри, кадри і ще раз кадри… (Інтерв’ю: Олег Ря-
боконь, керуючий партнер ЮФ «Магістр & Партне-
ри») // «Правничий олімп «Юргазети» 2007». 
Юридична газета. Спецвипуск. — 2007. — № 20-21 
(104-105) (24.05). — С. 24-25. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Riabo
kon_I.pdf  

• Клас - це щось таке що важко описати об'єктивно 
// Юридична газета. — 2008. — № 12 (147) 
(31.03). — С. 10-11. (інтерв'ю: Карл Хепп де Севе-
ланж — Режим доступу: Karl Hepp de Sevelinges , 
керуючий партнер київського офісу юридичної фі-
рми Gide Loyrette Nouel) 

• Криза як така юриста в принципі не лякає. Про 
сферу нерухомості, регресивну юридичну практику 
та формулу успіху юриста в умовах кризи (Інтер-
в'ю: Володимир Байбарза) // Юридична газета. — 
2008. — № 49 (182). — 9.12. — С. 10-11. 

• Лавринович Олександр — Інтерв’ю з Міністром юс-
тиції України, к. ю. н., народним депутатом ВРУ ІІ-
V скликань (Інтерв’ю в контексті претенденства на 
пост наступного Міністра юстиції України) // Юри-
дична газета. — 2007. — № 44-45 (128) (8.11). — 
C. 7. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Lavry
novych_O.pdf  

• Магістром є кожен у нашій команді… (Інтерв’ю: 
Олег Рябоконь, керуючий партнер ЮФ «Магістр & 
Партнери, про секрети успішного менеджменту в 
правничому бізнесі) // Юридична газета. — 2007. 
— № 27 (111) (5.07). — С. 10-11. (співавтор Анд-
рій Осмоловський). — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Riabo
kon_II.pdf  

• Мене надихає конкуренція (Інтерв’ю: Михайло Іл-
ляшев — Режим доступу: рос. Ільяшев про успішні 
справи та «вузьке місце» юридичного бізнесу) // 
Юридична газета. — 2008. — № 22 (157) (3.06). — 
С. 14-15. 
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• Мені як жінці довелося більше 5 років чекати при-
значення, - згадує Ярославна Шевченко (Інтерв’ю: 
професор Ярославна Миколаївна Шевченко) // 
Юридична газета. — 2007. — № 10 (94) (8.03). — 
С.16.— Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Shev
chenko_Y.pdf  

• Ми визначилися з основою команди, відкриємося в 
4-му кварталі, маючи 20 юристів // Юридична га-
зета. — 2008. — № 13-14 (148-149) (8.04). — С. 3. 
(Інтерв'ю: Нік Флетчер — Режим доступу: Nick 
Fletcher , керуючий партнер київського офісу Клі-
ффорд Чанс — Режим доступу: Clifford Chance ) — 
Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2008_Fletc
her.pdf  

• Ми зобов’язані мати більш досконалу Конституцію 
(Інтерв’ю: Микола Оніщук) // Юридична газета. — 
2007. — № 26 (110) (28.06). — С. 10-11. — Режим 
доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Onisc
huk_I_Page_1.jpg  

• Ми не конкуруємо, а координуємо діяльність моло-
дих юристів України (бліц-інтерв’ю В’ячеслава Бі-
гуна) // Юридична газета. — 2009. — № 23-24. — 
9 червня. — С. 23 (Інтерв’ю про діяльність Коорди-
наційної ради молодих юристів України при Мініс-
терстві юстиції України в зв’язку з проведенням 
Форуму молодих юристів України 29-30 травня 
2009 року). — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/JUG_23-
24_Forum_01.pdf  

• Німецька система підготовки юристів кидає виклик 
Болонському процесу (Інтерв’ю: Вінфрід Брюггер 
(Winfried Brugger), професор юридичного факуль-
тету Гейдельберзького університету) // Юридична 
газета. — 2007. — № 25 (109) (25.06). — С. 8. — 
Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/Bolonskii_pro
ces_01.pdf  

• Нотаріус знає формули людського блага (Інтерв’ю: 
Ірина Бережна, приватний нотаріус) // Юридична 
газета. — 2007. — № 10 (94) (8.03). — С. 18.— 
Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Berez
hna.pdf  

• Оніщук Микола — Інтерв’ю з Головою Національної 
комісії зі зміцнення демократії та утвердження вер-
ховенства права, к. ю. н., народним депутатом ВРУ 
ІV-VI скликань (Інтерв’ю з претендентом на пост 
Міністра юстиції України) // Юридична газета. — 
2007. — № 44-45 (128) (8.11). — C. 6. — Режим 
доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Ohisc
huk_II.pdf  

• Оніщук Микола — Інтерв’ю з Міністром юстиції 
України // Юридична газета. — 2008. — № 3-4 
(138-139) (29.01). — С. 4-5. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2008_Onisc
huk.pdf  

• Підготовка юриста подібна до підготовки актора… 
(Інтерв’ю: Василь Кисіль, д. ю. н., професор, ста-
рший партнер АО «ЮФ Василь Кісіль і Партнери» 
про кращі традиції формування юриста) // Юриди-
чна газета. — 2007. — № 25 (109) (25.06). — С. 
10-11. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Kysil.
pdf  

• Підсумки 2007 — тенденції 2008. Пряма мова юри-
дичного бізнесу. Частина друга (Інтерв’ю: Володи-
мир Саєнко, Адам Міцик, Олександр Мінін) // Юри-
дична газета. — 2008. — № 12 (147) (31.03). — С. 
6. 

• Пізнавати, щоб перемагати (Інтерв'ю: Юрій Боши-
цький, професор, ректор Київського університету 
права НАН України) // Юридична газета. — 2008. 
— № 47 (180). — 25.11. — С. 23. — Режим досту-
пу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2008_Bosh
ytsky.pdf  

• Поєднання роботи з управління великою ЮФ з на-
уковою діяльністю потребує виняткової самооргані-
зованості (Інтерв'ю: Олександр Поліводський, ди-
ректор ПФ «Софія») // Юридична газета. — 2008. 
— № 42 (175). — 21.10. — С. 5 (про цінність нау-
кових знань, наукового ступеня у юридичній дія-
льності, зокрема юридичному бізнесі). — Режим 
доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2008_Poliv
odsky.pdf  

• Потенційний клієнт усвідомлює, що «хороше деше-
вим не буває» і що юриста не переторгуєш, бо в 
нього все застережено — Режим доступу: Інтерв’ю: 

Вадим Самойленко // «Юристи України 2008. Вибір 
клієнта» — Режим доступу: спеціальний щорічний 
проект дослідження юридичного ринку України, що 
проводиться редакцією «Юридичної газети». — К., 
2008. — С.52-53. 

• Права людини — це алгоритм свободи (Інтерв’ю: 
Юрій Зайцев, Урядовий уповноважений у справах 
ЄСПЛ про «виграні справа» в ЄСПЛ, сатисфакцію і 
джаз) // Юридична газета. — 2007. — № 29-30 
(113-114) (26.07). — С. 14-15. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Zaits
ev.pdf  

• Працюй так, ніби тобі не потрібні гроші (Інтерв’ю: 
Олександр Єфімов) // Юридична газета. — 2007. — 
№ 24 (108) (14.06). — С. 10-11. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Yefim
ov.pdf  

• Розвиваючи, а не жертвуючи своїми ідеалами // 
«ЭПФ — Пресс»: Студентський журнал Економіко-
правового факультету Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова. — 2010. — Ве-
ресень. — С. 5–6. (Інтерв’ю з В. С. Бігуном: спілку-
валася Катерина Янішевська). — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/jushits/jurhit/article/963/  

• Світ врятує краса та відповідальність (Інтерв’ю: 
Анатолій Довгерт, д. ю. н., професор, завідувач 
кафедри Інституту міжнародних відносин КНУ, 
членом-кореспондентом АПрН) // Юридична газе-
та. — 2007. — № 40 (124) (4.10). — С. 11. — Ре-
жим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Dovg
ert.pdf  

• Справа Ґонґадзе (2000-2008): Наступний крок - 
скарга в порядку нагляду (інтерв'ю з адвокатами: 
Віктор Чевгуз, Микола Лаптієв) // Юридична газе-
та. — 2008. — № 35 (167). — 02.09. — С. 8-9 
(включено: оглядова стаття; вибрана хронологія; 
адвокати: Віктор Чевгуз, Микола Лаптієв; суддя 
Ірина Григор'єва; представник потерпілої: Вален-
тина Теличенко; тема: з-поміж убивць Гонгадзе - 
юристи). 

• Справа Ґонґадзе (2000-2008): Процес завершено, 
справа продовжується (інтерв'ю: Валентина Тели-
ченко) // Юридична газета. — 2008. — № 35 (167). 
— 02.09. — С. 10-11 (включено: оглядова стаття; 
вибрана хронологія; суддя: Ірина Григор'єва, ад-
вокати: Віктор Чевгуз, Микола Лаптієв; потерпіла: 
Мирослава Гонгадзе, тема: з-поміж убивць Гонга-
дзе - юристи). 

• Справа Ґонґадзе (2000-2008): Реалізовано прин-
цип невідворотності покарання (інтерв'ю з суддею 
Іриною Григор'євою) // Юридична газета. — 2008. 
— № 35 (167). — 02.09. — С. 12-13 (включено: 
оглядова стаття; вибрана хронологія; адвокати: 
Віктор Чевгуз, Микола Лаптієв; потерпіла: Мирос-
лава Гонгадзе, представник потерпілої: Валентина 
Теличенко; тема: з-поміж убивць Гонгадзе - юрис-
ти). 

• Справа Ґонґадзе (2000-2008): Якби я пішла на ми-
рову, ми б не отримали це рішення суду як преце-
дент... (інтерв'ю з Мирославою Гонгадзе) // Юри-
дична газета. — 2008. — № 35 (167). — 02.09. — 
С. 14 (включено: оглядова стаття; вибрана хроно-
логія; адвокати: Віктор Чевгуз, Микола Лаптієв; 
суддя Ірина Григор'єва; представник потерпілої: 
Валентина Теличенко; тема: з-поміж убивць Гонга-
дзе - юристи). 

• Справжня професія жінки — це кохання, юриспру-
денція — лише хобі — Режим доступу: Інтерв’ю су-
довий адвокат Тетяна Монтян // Юридична газета. 
— 2007. — № 50 (133) (13.12). — С. 10—11 (спів-
автор Лідія Мандич). 

• Суди, але суди по правді! (Інтерв’ю: Сергій Демче-
нко, голова Вищого господарського суду України, 
про пошук справедливого рішення, свою відставку 
та людину праці) // Юридична газета. — 2008. — 
№ 27 (162) (8.07). — С. 14-15. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2008_Demc
henko.pdf  

• Ти ростеш — зростають і вимоги (Інтерв’ю: Ольга 
Бурлюк, студентка Києво-Могилянської академії 
про якість юридичної освіти, неприязнь і джерела 
юридичного натхнення) // Юридична газета. — 
2007. — № 36 (120) (6.09). — С. 10-11. — Режим 
доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Burlu
ik.pdf  

• У закоханих немає претензій до податкових органів 
(Інтерв’ю: начальник юридичного управління ДПА 
у м. Києві Наталія Карпенко) // Юридична газета. 
— 2007. — № 12 (96) (22.03). — С. 10-11. — Ре-
жим доступу: 
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http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Karp
enko.pdf  

• У Києві побільшає британського акценту. «Камеро-
нців» в Україну привела чарівна австралійка (Ін-
терв'ю: Гелен Родвел (Helen Rodwell), партнер ЮФ 
СMS Cameron McKenna) // Юридична газета. — 
2007. — № 44-45 (128) (8.11). — C. 9. — Режим 
доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Rodw
ell.pdf  

• У судовій практиці важливо мати в команді фахів-
ців, яким повністю довіряєш — Режим доступу: Ін-
терв’ю: Олег Макаров // «Юристи України 2008. 
Вибір клієнта» — Режим доступу: спеціальний що-
річний проект дослідження юридичного ринку 
України, що проводиться редакцією «Юридичної 
газети». — К., 2008. — С. 64-65. 

• Україна — з-поміж пріоритетів для Freshfields (Ін-
терв’ю: Ноа Рубінс, ЮФ Freshfields, про «українсь-
ку стратегію фірми» і локальних партнерів) // 
Юридична газета. — 2008. — № 33. — 19.08. — С. 
5. — Режим доступу: 
http://www.bihun.info/jushits/jurhit/article/236/  

• Український юридичний ринок: аналіз, тенденції, 
перспективи (Інтерв'ю: Юрій Кушнір) // Юридична 
газета. — 2006. — № 23 (83) (21.12). — Режим до-
ступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Kush
nir_01.pdf  

• Успіх клієнта - це знак визнання клієнта (Інтерв'ю: 
Олег Мальський, про фінансову кризу, зовнішнього 
М&A-радника та перевірені поради) // Юридична 
газета. — 2008. — № 42 (175). — 21.10. — С. 10-
11 (Інша назва: Враховуючи наслідки кризи, перс-
пективна галузь - сфера реструктуризації та опти-
мізації). — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2008_Malsk
y.pdf  

• Успіх юриста прямо пропорційно залежить від успі-
ху клієнта. — Режим доступу: Інтерв’ю: Наталія 
Доценко-Білоус // «Юристи України 2008. Вибір 
клієнта» — Режим доступу: спеціальний щорічний 
проект дослідження юридичного ринку України, що 
проводиться редакцією «Юридичної газети». — К., 
2008. — С. 74-75. 

• Успішною є та справа, де ви не допустили суду (Ін-
терв’ю: Андрій Федур, судовий адвокат про судову 
адвокатуру, імідж судді та резонансні процеси) // 
Юридична газета. — 2007. — № 41 (125) (11.10) 
(співавтор Лідія Мандич). — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Fedur
.pdf  

• Це творча насолода — вирішувати юридичні голо-
воломки (Інтерв’ю: Сергій Войтович, партнери ЮФ 
«Грищенко та Партнери» про вищий пілотаж юри-
дичної практики та поради молодим юристам) // 
Юридична газета. — 2007. — № 6 (90) (6.02). — С. 
8. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Voyto
vych.pdf  

• Чи є юристами фахівці зі спеціальності «міжнарод-
не право»? // Юридична газета. — 2006. — № 11 
(71) (16.06). — С. 15 (Інтерв’ю: Сергій Козьяков, 
Анатолій Довгерт). 

• Юридична наука без виходу на практику є безпер-
спективною (Інтерв’ю: Микола Козюбра, д. ю. н., 
професор, завідувач кафедри факультету правни-
чих наук Києво-Могилянської Академії — про успіх 
юриста, професійне зростання та поєднання теорії 
та практики) // Юридична газета. — 2007. — № 49 
(132) (6.12). — С. 10-11. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/Intervju_-
_M._Kozjubra_2007.pdf  

• Юридична практика стала більш зрадницькою і 
менш коректною (Інтерв'ю: Ярослава Джонсон, ке-
руючий партнер київського офісу ЮФ «Чадборн 
енд Парк» про тенденцію юридичного бізнесу та 
особисту кар'єру) // Юридична газета. — 2008. — 
№ 25 (160) (24.06). — С. 10-11. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2008_Johns
on_J.pdf  

• Юридична професія не має перетворитися лише на 
заробляння грошей (Інтерв’ю: Володимир Байбар-
за, міжнародний партнер ЮФ «Чадборн енд Парк 
ЛЛП» — про професіоналізм, відповідальність і за-
хідні стандарти в українських юрфірмах) // Юриди-
чна газета. — 2007. — № 8 (92) (22.02). — С. 8. — 
Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Baiba
rza.pdf  

• Юридичний ринок — наче регата (Інтерв’ю: Армен 
Хачатурян, партнер і глава банківської та фінансо-
вої практики ЮФ «Шевченко Дідковський та Парт-

нери» — про сек`юритизацію, мобільність і регату 
юридичного бізнесу) // Юридична газета. — 2007. 
— № 38 (122) (13.09). — С. 10-11. — Режим досту-
пу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Khac
haturyan.pdf  

• Юрисконсульт виконує подвійну функцію (Ін-
терв’ю: Ричард Крайндлер (Richard Kreindler), пар-
тнер ЮФ «Шерман енд Стерлінг» (Shearman & 
Sterling) про міжнародний комерційний арбітраж, 
задоволеність клієнта і цінність публікацій) // 
Юридична газета. — 2008. — № 18-19 (153-154) 
(13.05). — С. 14-15. 

• Юрисконсульти не мають ніяких привілеїв (Ін-
терв’ю: Олександр Кіфак, голова правління ЮФ 
«АНК») // Юридична газета. — 2007. — № 7 (91) 
(16.02). — С. 9. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Kifak.
pdf  

• Юриспруденція - це партнерство з бізнесом (Ін-
терв’ю: Мирон Рабій (Myron Rabij) про цінність 
юриста і про те, що спонукає його приходити до-
дому якнайшвидше) // Юридична газета. — 2008. 
— № 26 (161) (1.07). — С. 14-15. — Режим досту-
пу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2008_Rabij.
pdf  

• Юрист може бути фантастичним і при цьому насо-
лоджуватися життям (Інтерв’ю: Адам Мицик, парт-
нер київського офісу «Сі-Ем-Ес Камерон Маккена») 
// Юридична газета. — 2007. — № 44-45 (128) 
(8.11). — C. 14-15. (співавтор Юрій Мухін). — Ре-
жим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Mycy
k.pdf  

• Юрист, який хоче бути успішним, ставить кар'єру 
вище за все інше... (інтерв'ю: Девід Чайлдс (David 
Childs), керуючий партнер ЮФ «Кліффорд Чанс 
(Clifford Chance) про бренд фірми, високі вимоги та 
справжнє розуміння глобалізації юридичного бізне-
су) // Юридична газета. — 2008. — № 16 (151) 
(22.04). — С. 14-15. 

• Я проти вирішення правових проблем за допомо-
гою не правових інструментів (Інтерв’ю: Орест Да-
нилевич, корпоративний юрист «Бритіш Американ 
Тобакко Україна» про судові процеси, вибір юр-
фірм і юрисконсульта як слугу шефа чи права) // 
Юридична газета. — 2007. — № 5 (89) (01.02). — 
С. 8, 11. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Danyl
evych.pdf  

• Якщо клієнт вам довіряє, він довіряє і вашим раху-
нкам (Інтерв'ю: Джеймс Хітч (James Hitch), голова 
київського представництва про мистецтво юрбізне-
су, бізнес-поради дияволу та очікування від майбу-
тніх партнерів) // Юридична газета. — 2007. — № 
14 (98) (5.04). — С. 10–11. — Режим доступу: 
http://www.yur-gazeta.com/ua/article/1133/  

• Якщо хочеш заробляти гроші цією професією, маєш 
стати адвокатом (Інтерв’ю: Ігор Шевченко, 
18.12.2006) // Юридична газета. — 2007. — № 1-2 
(85-86) (18.01). — С. 18. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2007_Shev
chenko_I.pdf  

• Яллох проти Німеччини: справа про недопущення 
примусового застосування токсичних сумішей з ме-
тою отримання доказів з тіла та використання 
отриманих доказів у суді (Інтерв’ю з юристами за-
явника про справу та наслідки рішення для Європи 
і, зокрема України) // Юридична газета. — 2006. — 
№ 15 (75) (10.08). — C. 22. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/I_2006_Busc
h.pdf 
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• Антропологія — автор Мойєр Дейвід) // Антрополо-
гія права: філософський та юридичний виміри 
(стан, проблеми, перспективи) Матеріали Першого 
всеукраїнського «круглого столу» (м. Львів, 16-17 
вересня 2005 р.) — Львів: Край, 2006. — С. 309–
314. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/Bihun_2005_
Moyer_Translation_Anthropology.pdf  

• Відображення людини у концепції прав людини — 
автор Брюґґер (Бруггер) Вінфрід // Людина і полі-
тика. — 2003. — № 1. — С. 53–69. — Режим досту-
пу: http://www.lp-ua.info/2003/107.php  

• Вшанування Євгена Ерліха — автор Роско Паунд // 
Проблеми філософії права. — 2005. — Том ІІІ. — С. 
160. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/Ehrlich_Bihun
_Sociologija_prava___Vshanuvannja_Erlikha._Perekl.
.pdf  
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• Демократія та верховенство права — автор Богдан 
Футей // Юридична газета. — 2006. — № 16 (76) 
(31.08). — C. 12. — Режим доступу: 
http://www.yur-gazeta.com/article/208/  

• Євген Ерліх: деякі останні сторінки життя та твор-
чості — автор Ребіндер Манфред // Проблеми філо-
софії права. — 2005. — Том IІІ. — С. 127—134. — 
Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/Ehrlich_Bihun
_JEvgen_Erlikh_dejaki_ostanni_storinki_zhittja_Perek
lad.pdf  

• Законне неправо та надзаконне право — автор Ра-
дбрух Ґустав: Gustav Radbruch. Gesetzliches 
Unrecht und Uebergesetzliches Recht // Проблеми 
філософії права. — 2004. — Том ІІ. — C. 83—94. — 
Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/Bihun_Radbru
ch.2004_PLI_Gesetzliches_Unrecht.pdf  

• Людина в праві — автор Радбрух Ґустав: Gustav 
Radbruch. Der Mensch im Recht // Проблеми філо-
софії права. — 2004. — Том ІІ. — C. 71—82. — Ре-
жим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/Bihun_Radbru
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53—69. // Проблеми філософії права. — 2003. — Т. 
І. — С. 136—146. 

• П’ять хвилин філософії права — автор Радбрух Ґус-
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Rechtsphilosophie // Проблеми філософії права. — 
2004. — Том ІІ. — C. 95-97. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/Bihun_Radbru
ch_2004_Fuenf_Minuten_Rechtsphilosophie.pdf  

• Підняття корпоративної вуалі в «правничій трясо-
вині» // Юридична газета. — 2008. — № 39. — 
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2005. — Том IІІ. — С. 194—210. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/Ehrlich_Bihun
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Проблеми філософії права. — 2005. — Том IІІ. — С. 
185—193. — Режим доступу: 
http://bihun.in.ua/uploads/tx_upspubs/Ehrlich_Bihun
_Sociologija_i_jurisprudencija._Erlikh._Pereklad.pdf  
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