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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність дослідження. Необхідною умовою ефективності 
правотворчості є, насамперед, збалансованість діяльності її суб’єктів, їх 
взаємоузгоджена робота відповідно до законодавчо закріплених 
повноважень у сфері творення права. Тому теоретико-правові та практичні 
аспекти співвідношення правотворчості Верховного Суду і 
Конституційного Суду України мають високий рівень актуальності 
наукового пізнання, оскільки потенційно їх дослідження спрямовано на 
удосконалення правотворчості, забезпечення і посилення її збалансованості 
та координованості. 

Практична та наукова витребуваність дисертаційного дослідження 
зумовлена поточним здійсненням реформ у вітчизняній судовій системі, 
удосконаленням законодавчої бази України у сфері діяльності її суб’єктів, 
створенням нового Верховного Суду (2017 р.) та оновленням персонального 
складу Конституційного Суду України (2016–2018 рр.), що стало важливим 
кроком на шляху розбудови України як демократичної, соціальної, правової 
держави. Однак, ефективність проведення цих реформ потребує підвищення 
рівня їх наукового забезпечення, особливо в частині посилення ролі 
Верховного Суду та Конституційного Суду у вітчизняному механізмі 
правотворчості. Визначають актуальність теми дисертації і наявні недоліки 
правового забезпечення та практики діяльності Верховного Суду і 
Конституційного Суду України у сфері правотворчості, що пов’язано з 
правовою невизначеністю їх статусу як суб’єктів правотворчості, процесу 
здійснення правотворчості, місця та особливостей дії їх актів правотворчості. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження здійснено у межах тем науково-дослідної роботи 
юридичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка: «Механізм адаптації законодавства у сфері прав громадян 
України до законодавства Європейського Союзу» (№ 06БФ042-01, номер 
державної реєстрації: 0101U003579); «Доктрина права у правовій системі 
України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 11БФ042-01, номер 
державної реєстрації: 0111U008337) та відповідно до затвердженої і в 
подальшому уточненої Вченою радою юридичного факультету теми 
дисертації (протоколи від 25 квітня 2016 р. № 8, від 26 грудня 2016 р. № 4  
та від 20 травня 2019 р. № 11). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є встановлення 
теоретико-правових і практичних аспектів співвідношення правотворчості 
Верховного Суду та Конституційного Суду України, визначення проблем її 
правового забезпечення та посилення взаємозв’язку. 

Для реалізації зазначеної мети, необхідно виконати такі завдання: 
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– здійснити хронологічний аналіз історії розвитку уявлень про судову 
правотворчість, на підставі чого узагальнити стан її наукового дослідження; 

– встановити методологічну основу наукового дослідження та 
визначити функціональні можливості її складових; 

– виокремити та охарактеризувати ознаки правотворчості Верховного 
Суду та Конституційного Суду України; 

– удосконалити визначення понять «правотворчість Верховного Суду» 
та «правотворчість Конституційного Суду України»; 

– виявити та охарактеризувати форми здійснення правотворчості 
Верховним Судом і Конституційним Судом України; 

– охарактеризувати співвідношення процесу здійснення 
правотворчості Верховним Судом та Конституційним Судом України; 

– визначити та охарактеризувати співвідношення актів правотворчості 
Верховного Суду і Конституційного Суду України; 

– встановити та розкрити зміст проблем правового забезпечення 
правотворчості Верховного Суду і Конституційного Суду України; 

– обґрунтувати напрями посилення взаємозв’язку правотворчості 
Верховного Суду і Конституційного Суду України, охарактеризувати їх 
складові. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають при 
здійсненні правотворчості Верховним Судом та Конституційним Судом 
України. 

Предметом дослідження є теоретико-правові та практичні аспекти 
співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 
України. 

Методи дослідження. Основу дисертаційного дослідження становить 
система принципів наукового пізнання, методологічних підходів, а також 
філософських (світоглядних) загальнонаукових та спеціально-наукових 
методів. Стратегію наукового дослідження визначили порівняльний та 
феноменологічний методологічні підходи, які забезпечили пізнання 
правотворчості Верховного Суду і Конституційного Суду України як 
самостійного об’єкту світоглядного і наукового осмислення, правового 
забезпечення та практичного здійснення (підрозділи 1.1, 2.1, 3.1, 3.2). 
Проведенню аналізу правотворчості Верховного Суду та Конституційного 
Суду України крізь призму її інформаційного прояву у вигляді правового 
забезпечення та документального оформлення практики здійснення, сприяв 
наукознавчий потенціал герменевтичного підходу (підрозділи 2.2, 2.3, 3.1, 3.2). 

Використання діалектичного методу дало змогу розкрити теоретико-
правові та практичні аспекти співвідношення правотворчості зазначених 
суб’єктів в динаміці, що залежить від різноманітних факторів суспільного 
розвитку (підрозділи 1.1, 3.1). Завдяки застосуванню історико-правового 
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методу, було здійснено хронологічний аналіз генези уявлень про судову 
правотворчість, на підставі чого узагальнено стан її наукового дослідження 
(підрозділ 1.1). Системно-функціональний метод сприяв встановленню 
методологічної основи наукового дослідження та визначенню функціональних 
можливостей її складових (підрозділ 1.2). Використання системно-
структурного методу дало змогу визначити і охарактеризувати 
співвідношення процесу здійснення правотворчості Верховним Судом і 
Конституційним Судом України та їх актів правотворчості (підрозділ 2.3). 
Формально-логічний метод застосовано для встановлення змісту проблем 
правового забезпечення правотворчості Верховного Суду і Конституційного 
Суду України (підрозділ 3.1). Функціональні можливості формально-
юридичного методу дали змогу виокремити та охарактеризувати ознаки 
понять «правотворчість Верховного Суду» та «правотворчість 
Конституційного Суду України», на підставі яких удосконалити їх визначення 
(підрозділ 2.1). Праксеологічний метод застосовано для виявлення та 
характеристики  форм здійснення правотворчості Верховним Судом та 
Конституційним Судом України (підрозділ 2.2). Використання 
прогностичного методу дозволило обґрунтувати напрями посилення 
взаємозв’язку правотворчості Верховного Суду і Конституційного Суду 
України та охарактеризувати їх складові (підрозділ 3.2). 

Теоретико-методологічна база дослідження. Пізнавальну основу 
дослідження правотворчості, її системності та суб’єктної зумовленості 
становили погляди Аристотеля, Гая, Г. Ф. Гегеля, Г. Гроція, Г. Гуго, 
Демокріта, Т. Джефферсона, Р. Ієринга, Ірнерія, І. Канта, Б. А. Кістяківського, 
Дж. Локка, І. В. Михайловського, Модестіна, Ш.-Л. Монтеск’є, Т. Пейна, 
Платона, Ж.-Ж. Руссо, Ульпіана, Цицерона та ін., в яких сформовано 
світоглядні уявлення про правотворчість та роль судів у ній. Окремі 
теоретико-правові аспекти правотворчості та її здійснення суб’єктами судової 
системи досліджено у роботах, зокрема, таких науковців: С. С. Алєксєєва, 
В. М. Баранова, Р. Бержерона, С. В. Бобровник, О. В. Богачової, 
А. М. Ващенка, І. С. Гриценка, Ж. О. Дзейко, Р. Давида, Т. О. Дідича, 
Ж. Карбоньє, Т. В. Кашаніної, А. М. Колодія, В. М. Косовича, В. В. Лемака, 
Б. В. Малишева, Л. О. Мурашко, Н. М. Оніщенко, Н. М. Пархоменко, 
О. В. Петришина, А. А. Соколової, Н. В. Стецика, М. О. Теплюка, Ф. Хайєка, 
І. Д. Шутака, О. І. Ющика та інших. 

Деякі правові та практичні аспекти правотворчості Верховного Суду і 
Конституційного Суду України досліджено у наукових працях представників 
різних галузевих юридичних наук, а саме: конституційного права 
(М. О. Баймуратов, О. В. Батанов, О. П. Васильченко, О. В. Марцеляк, 
Н. А. Мяловицька), кримінального процесуального права (О. П. Кучинська, 
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В. В. Молдован, В. М. Тертишник), адміністративного процесуального права 
(П. В. Діхтієвський, С. О. Мосьондз, О. М. Пасенюк, Ю. С. Педько) та інших. 

Емпіричну базу дослідження складають літературні джерела 
монографічного, періодичного, навчального характеру, міжнародні договори, 
що ратифіковані Україною, нормативно-правові акти України, офіційно 
зареєстровані законопроекти та їх супровідна документація, матеріали 
офіційної статистики та судової практики тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 
є сучасним науковим дослідженням, в якому комплексно встановлено 
теоретико-правові та практичні аспекти співвідношення правотворчості 
Верховного Суду та Конституційного Суду України, визначено проблеми її 
правового забезпечення та посилення взаємозв’язку. Наукову новизну 
дисертаційної роботи та авторський внесок у дослідження проблеми склали 
такі положення, висновки та пропозиції, зокрема: 

вперше: 
 з’ясовано хронологічні межі історії розвитку світоглядних і наукових 

уявлень про судову правотворчість, яка до кін. ХVІІІ ст. не отримала свого 
наукового виокремлення, а окремі аспекти її розуміння представлені у 
поглядах філософів на суд та судову систему, справедливість та законність, 
судочинство, а з поч. ХІХ ст. проблематика судової правотворчості 
виокремлюється як самостійний об’єкт наукового дослідження, що вивчається 
переважно крізь призму основних підходів до праворозуміння, як явище 
історично та об’єктивно зумовлене, яке здійснюється в судовому порядку, є 
процесом та результатом творення права; 

 визначено співвідношення правотворчості Верховного Суду та 
Конституційного Суду України як категорій юридичної науки, шляхом 
встановлення і характеристики їх ознак, які структуровано на: спільні, які 
ґрунтуються на характеристиках правотворчості як елементу правової 
дійсності; схожі, що відображають подібність правотворчості Верховного 
Суду та Конституційного Суду України як діяльності у сфері права; відмінні, 
змістом яких є коло особливостей, притаманних правотворчості Верховного 
Суду та відсутніх у правотворчості Конституційного Суду України і навпаки; 
протилежні, що відображають сторони, властивості, тенденції, процеси у 
правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України, які 
взаємозумовлюють і взаємовиключають один одного; 

 охарактеризовано співвідношення процесу здійснення 
правотворчості Верховним Судом та Конституційним Судом України за 
критеріями: вид судочинства (Верховним Судом здійснюється у межах 
кримінального, цивільного, адміністративного та господарського судочинства, 
натомість Конституційним Судом України здійснюється у межах 
конституційного судочинства); місце суду у системі судоустрою України 
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(Верховним Судом здійснюється як судом першої або апеляційної, або 
касаційної інстанції, натомість Конституційним Судом України здійснюється у 
межах загального єдиного конституційного провадження); форми судового 
провадження (Верховним Судом здійснюється у межах як загального, так і 
спрощеного провадження, натомість Конституційним Судом України 
здійснюється в загальному порядку та не передбачає можливості його 
спрощення або розширення); форми роботи суду (Верховним Судом 
здійснюється у межах судових засідань відкрито, з можливістю розгляду 
справи у закритому судовому засіданні, натомість Конституційним Судом 
України здійснюється у межах пленарних засідань, які складаються з відкритої 
та закритої частин); 

 визначено та охарактеризовано співвідношення актів правотворчості 
Верховного Суду та Конституційного Суду України відповідно до таких 
критеріїв: рівень загальнообов’язковості (акти правотворчості Верховного 
Суду мають як обов’язковий характер, так і такий, що підлягає врахуванню 
судами, натомість акти правотворчості Конституційного Суду України є 
обов’язковими, остаточними та такими, що не можуть бути оскаржені); 
можливість відступлення (відступлення від висновків Верховного Суду щодо 
застосування норм права можливе шляхом передачі справи на розгляд палати, 
об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду, натомість 
відступлення від юридичних позицій Конституційного Суду України можливе 
шляхом відмови Сенату від розгляду справи на розсуд Великої палати); 
можливість оскарження (окремі акти правотворчості Верховного Суду 
можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, натомість правотворчі акти 
Конституційного Суду України не підлягають оскарженню); особливості 
юридичної техніки (акти правотворчості Верховного Суду мають форму 
постанов, водночас акти правотворчості Конституційного Суду України 
можуть мати форму рішень, висновків та ухвал; їх правотворчі положення 
закріплюються як у мотивувальній, так і у резолютивній частині актів; мають 
як позитивний, так і негативний характер); 

удосконалено: 
 характеристику доктринальних підходів до розуміння судової 

правотворчості, яка здебільшого визначається через категорії: а) призначення 
як засіб забезпечення діяльності судів у сфері правосуддя, що фактично має 
допоміжний характер; б) змісту, що пов’язується із державно-владною 
діяльністю щодо розгляду конкретних судових справ, яка виявляється у 
прийнятті, зміні або скасуванні норм права; в) суб’єктів здійснення як 
діяльність вищих судових інстанцій, що відбувається в порядку 
конституційного провадження або касаційного перегляду судових рішень; 
г) місця в системі правотворчості, що визначається як самостійний її 
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різновид, який забезпечує ефективність функціонування механізму 
правоутворення; 

 визначення поняття «правотворчість Верховного Суду» як офіційної, 
професійної, процесуальної діяльності, що здійснюється на підставі звернення 
зацікавлених суб’єктів або з власної ініціативи, змістом якої є прийняття, зміна 
або скасування норм права з питань, які стосуються узагальнення судової 
практики та забезпечення однакового застосування норм права, що 
виявляється в постановах Верховного Суду; 

 розуміння поняття «правотворчість Конституційного Суду 
України», що являє собою офіційну, професійну, процесуальну діяльність, яка 
здійснюється на підставі конституційного подання, звернення або скарги, 
змістом якої є прийняття, зміна або скасування норм права з питань щодо 
відповідності Конституції України законів України, у передбачених 
Конституцією України випадках, інших актів та міжнародних договорів, що 
виявляється в рішеннях або висновках Конституційного Суду України; 

дістали подальшого розвитку: 
 положення про складові проблем правового забезпечення 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України, які 
стосуються: 1) їх правового статусу як суб’єктів правотворчості, до яких 
належать відсутність законодавчо закріплених повноважень приймати, 
змінювати або скасовувати норми права, законодавча невизначеність вимоги 
«врахування» іншими судами висновків Верховного Суду щодо застосування 
норм права та ін.; 2) процесу правотворчості в частині правового 
забезпечення механізму відступу від висновків, що містяться у постановах 
Верховного Суду, відступу Великої Палати Верховного Суду від власної 
правової позиції, можливості її зміни або скасування, правова неузгодженість 
порядку та підстав передачі справ на розгляд палати, об’єднаної або Вищої 
Палати Верховного Суду тощо; 3) актів правотворчості, змістом яких є 
недоліки правового забезпечення обов’язковості висновків щодо застосування 
норм права, невизначеність правотворчого значення рішення Конституційного 
Суду України та його юридичної позиції, недостатність законодавчої 
регламентації змісту постанов Верховного Суду та ін.; 

 шляхи посилення взаємозв’язку правотворчості Верховного Суду і 
Конституційного Суду України, які узагальнено в межах таких напрямів: 
1) ідеолого-доктринального, змістом якого є комплекс заходів посилення 
наукового обґрунтування розвитку правотворчості Верховного Суду та 
Конституційного Суду України як складових вітчизняного механізму 
правотворення; 2) організаційно-правового, що поєднує в собі засоби 
посилення правового забезпечення правотворчості Верховного Суду і 
Конституційного Суду України та організації її здійснення як елементів 
судової правотворчості. 
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Практичне значення одержаних результатів. Висновки, пропозиції та 
рекомендації, обґрунтовані за результатами дослідження, можуть бути 
застосовані у: 

‒ науково-дослідній роботі – з метою подальшого розвитку та 
поглиблення теоретико-правових знань про правотворчість та її різновиди; 

‒ правотворчій діяльності – для підвищення якісного рівня здійснення 
правотворчості Верховним Судом та Конституційним Судом України, а також 
вдосконалення її правового та організаційного забезпечення; 

‒ викладацькій діяльності – для підготовки та проведення навчальних 
занять з дисциплін «Судоустрій в Україні», «Проблеми судової правотворчості 
в Україні», підготовки навчально-методичних матеріалів із зазначених 
дисциплін. 

Апробація результатів дослідження. Окремі висновки, положення та 
рекомендації, обґрунтовані за результатами дисертаційної роботи, було 
апробовано на таких міжнародних і всеукраїнських конференціях: 
Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 
державотворення в Україні» (м. Київ, 19 травня 2017 р.); Міжнародній 
науково-практичній конференції «Правова доктрина та юридична практика: 
основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності» (м. Київ, 
26 травня 2017 р.); ХІV Міжнародній науково-практичній конференції 
«Актуальні питання реформування правової системи» (м. Луцьк, 16–17 
червня 2017 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми 
законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-
правових актів» (м. Київ, 2–3 листопада 2017 р.); ІІ Міжнародній науковій 
конференції «Право і суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку» 
(м. Полтава, 30 листопада 2017 р.); Міжнародній науково-практичній 
конференції «Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики» 
(м. Київ, 18 травня 2018 р.); Круглому столі «Права людини в сучасних 
умовах розбудови громадянського суспільства в Україні» (м. Київ, 16 грудня 
2016 р.) та інших. 

Публікації. За результатами проведеного дослідження опубліковано 16 
наукових праць, серед них 6 статей у фахових виданнях, зокрема 1 стаття – у 
науковому періодичному виданні іноземної держави та 4 статті – у фахових 
виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, і 10 
публікацій у збірниках матеріалів наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, вступу, 
трьох розділів, логічно об’єднаних у сім підрозділів, висновків, списку 
використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 286 
сторінок, з них основного тексту – 215 сторінок. Список використаних джерел 
налічує 525 найменувань і займає 53 сторінки. Додатки розміщено на 
5 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, її зв’язок з науковими 
програмами, планами, темами; сформульовано мету та завдання дослідження, 
визначено його об’єкт і предмет, методологічну, нормативну та науково- 
теоретичну основу; розкрито наукову новизну та практичне значення 
одержаних результатів, наведено відомості про їх апробацію, публікації, 
структуру та обсяг дисертації. 

Розділ 1 «Історико-правові та методологічні аспекти дослідження» 
складається з двох підрозділів, у яких здійснено аналіз історії розвитку 
уявлень про судову правотворчість, встановлено методологічну основу 
наукового дослідження. 

У підрозділі 1.1 «Судова правотворчість у юридичній науці: історія 
розвитку та перспективи наукового пізнання» здійснено аналіз зародження та 
розвитку світоглядних і наукових уявлень про судову правотворчість, на 
підставі чого узагальнено стан її наукового дослідження за критеріями: змісту 
наукових досліджень; структури юридичної науки; ставлення дослідника до 
об’єкту пізнання;  форм виразу наукових результатів; значення. 

Визначено перспективи наукового дослідження теоретико-правових та 
практичних аспектів судової правотворчості у напрямі посилення 
взаємозв’язку світоглядного та наукового рівнів пізнання, ґрунтовності 
досліджень на положеннях широкого розуміння правотворчості, подолання 
заідеологізованості представлених у юридичній науці поглядів на 
правотворчість тощо. 

У підрозділі 1.2 «Методологічна основа наукового дослідження 
теоретико-правових і практичних аспектів співвідношення правотворчості 
Верховного Суду та Конституційного Суду України» доведено, що 
формування методологічної основи є необхідним та об’єктивно витребуваним 
етапом науково-дослідної роботи, який дає змогу узагальнити функціональний 
потенціал складових методології наукового пізнання. Встановлено, що у 
методологічному плані дослідження має здійснюватися, з одного боку, крізь 
призму наявності спільних, схожих, відмінних та протилежних ознак 
правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України, а з іншого 
боку – у межах її превалюючого, самостійного або координаційного 
(паритетного) значення. Визначено функціональні можливості принципів 
наукового пізнання, методологічних підходів, світоглядних (філософських), 
загальнонаукових та спеціально-наукових методів дослідження, що є 
складовими методологічної основи дисертаційної роботи. 

Розділ 2 «Правотворчість Верховного Суду та Конституційного Суду 
України як сфера реалізації їх правотворчих повноважень» складається з 
трьох підрозділів, які стосуються вивчення форм здійснення ними 
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правотворчості, її категоріального виміру, а також особливостей процесу її 
здійснення та документального оформлення. 

У підрозділі 2.1 «Правотворчість Верховного Суду та Конституційного 
Суду України: категоріальний вимір» на підставі категоріального аналізу 
розуміння поняття правотворчості та її здійснення Верховним Судом і 
Конституційним Судом України, доведено необхідність виокремлення їх 
спільних, схожих, відмінних та протилежних ознак. Надана характеристика 
зазначеним ознакам дала змогу довести самостійність понять «правотворчість 
Верховного Суду» і «правотворчість Конституційного Суду України» у 
системі понятійно-категоріального апарату юридичної науки та удосконалити 
їх визначення. 

У підрозділі 2.2 «Форми здійснення правотворчості Верховним Судом та 
Конституційним Судом України як прояв їх правового статусу» здійснено 
аналіз законодавчого забезпечення та доктринального розуміння правового 
статусу Верховного Суду і Конституційного Суду України з погляду їх 
повноважень у сфері правотворчості. Визначено та охарактеризовано форми 
здійснення правотворчості Верховним Судом, а також здійснено критичний 
аналіз правового забезпечення таких з них: а) висновки щодо застосування 
норм права, викладені в постановах Верховного Суду; б) рішення, які прийняті 
за результатом розгляду справ щодо оскарження нормативно-правових актів, а 
також актів, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної влади, які мають 
правотворчий характер; в) правові висновки Верховного Суду, викладені у 
рішеннях за результатами розгляду зразкових справ; г) акти локальної 
нормотворчості. Здійснений аналіз практики правотворчості Конституційного 
Суду України дав змогу виокремити та охарактеризувати такі форми її 
реалізації: а) рішення при вирішенні питань про конституційність нормативно-
правових актів та чинних міжнародних договорів України або тих 
міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання 
згоди на їх обов’язковість; б) рішення за результатами розгляду справ за 
конституційними скаргами; в) акти, в яких викладена юридична позиція; 
г) акти локальної нормотворчості. 

У підрозділі 2.3 «Процесуальні аспекти здійснення правотворчості 
Верховним Судом і Конституційним Судом України та їх правотворчі акти» 
проаналізовано особливості правового забезпечення та практики здійснення 
ними правотворчості як різновиду процесуальної діяльності, результатом якої 
є правотворчий акт. Охарактеризовано співвідношення процесу здійснення 
правотворчості Верховним Судом та Конституційним Судом України, яке 
узагальнено за критеріями виду судочинства, місця суду у системі судоустрою 
України, форм судового провадження, форм роботи суду тощо. Визначено та 
охарактеризовано співвідношення актів правотворчості Верховного Суду і 
Конституційного Суду України, що розкрито за критеріями їх 
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загальнообов’язковості, можливості відступлення від правотворчих положень, 
можливості оскарження, особливостей юридичної техніки тощо. 

Розділ 3 «Проблеми та перспективи розвитку правотворчості 
Верховного Суду та Конституційного Суду України: практичні аспекти 
співвідношення» складається з двох підрозділів, у яких встановлено 
проблеми правового забезпечення правотворчості зазначених суб’єктів, 
обґрунтовано напрями посилення взаємозв’язку при здійсненні ними 
правотворчості. 

Підрозділ 3.1 «Проблеми правового забезпечення правотворчості 
Верховного Суду та Конституційного Суду України» орієнтований на 
здійснення критичного аналізу правового забезпечення їх правотворчості та 
доктринальних поглядів учених на наявні недоліки. Вивчення практики 
правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України дало 
змогу встановити і розкрити зміст негативних наслідків, до яких призводять 
наявні недоліки правового забезпечення їх правотворчості. Узагальнено 
проблеми правового забезпечення правотворчості Верховного Суду та 
Конституційного Суду України, які стосуються їх правового статусу, процесу 
прийняття актів правотворчості. 

У підрозділі 3.2 «Перспективи розвитку взаємозв’язку правотворчості 
Верховного Суду та Конституційного Суду України», на підставі аналізу 
доктринальних уявлень про удосконалення судової правотворчості в Україні, 
виокремлено та обґрунтовано шляхи посилення взаємозв’язку правотворчості 
зазначених суб’єктів, які стосуються: наукового переосмислення ролі та 
значення Верховного Суду та Конституційного Суду України у забезпеченні 
повноти, цілісності та всебічності вітчизняної системи правотворчості; 
визначення перспектив розвитку участі вказаних суб’єктів у правотворчості; 
удосконалення правового забезпечення правотворчості та організації практики 
її здійснення тощо. Виокремлені шляхи посилення взаємозв’язку 
правотворчості Верховного Суду і Конституційного Суду узагальнено в межах 
ідеолого-доктринального та організаційно-правового напрямів. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у встановленні теоретико-правових і 
практичних аспектів співвідношення правотворчості Верховного Суду та 
Конституційного Суду України, визначенні проблем її правового забезпечення 
та посилення взаємозв’язку. Основними науковими і практичними 
результатами роботи є, зокрема, такі висновки: 

1. Узагальнено стан наукового дослідження судової правотворчості за 
критеріями: змісту наукових досліджень (історико-правові, порівняльно-
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правові, категоріальні, системно-структурні, інституційно-правові, 
праксеологічні); структури юридичної науки (теоретико-історичні, галузево-
правові, спеціально-прикладні); ставлення дослідника до об’єкту пізнання 
(аналітичні, критичні, пропагандистські);  форм виразу наукових результатів 
(монографічні (дисертаційні), навчальні, представлені в періодичних 
виданнях); значення (теоретичні та практичні). 

2. Методологічну основу наукового дослідження теоретико-правових та 
практичних аспектів співвідношення правотворчості Верховного Суду і 
Конституційного Суду України складає система принципів, методологічних 
підходів та методів наукового пізнання, функціональні можливості яких дають 
змогу: по-перше, забезпечити відповідність дослідження критеріям науковості; 
по-друге, сформувати та будувати дослідження на відповідній стратегії 
науково-дослідної роботи, в основі якої знаходяться положення 
доктринальних підходів до розуміння права; по-третє, застосувати комплекс 
прийомів, способів та засобів наукового пізнання, що забезпечать вивчення 
предмету наукового дослідження в межах світоглядного (філософського), 
загальнонаукового та спеціально-наукового рівнів наукового пізнання. 

3. Виокремлено та охарактеризовано ознаки правотворчості Верховного 
Суду та Конституційного Суду України, які структуровано на: спільні (мають 
правовий характер, здійснюються офіційно на засадах гласності та відкритості, 
в основі знаходиться розумова діяльність людини); схожі (процесуальність, 
результативність, реалізованість у правотворчій діяльності); відмінні (правове 
забезпечення правотворчості Верховного Суду в Україні реалізовано шляхом 
закріплення обов’язкового статусу актів його правотворчості та процесуальних 
засад діяльності, а сферою її здійснення є здебільшого узагальнення судової 
практики та забезпечення однакового застосування норм права; правове 
забезпечення правотворчості Конституційного Суду України реалізовано 
шляхом закріплення повноважень, які мають правотворчий характер, а сферою 
її здійснення є переважно встановлення відповідності Конституції України 
законів України, міжнародних договорів та інших актів); протилежні, що 
охарактеризовано за критеріями: суб’єктів здійснення (правотворчість 
Верховного Суду здійснюється Великою Палатою Верховного Суду; 
Касаційним адміністративним судом; Касаційним господарським судом; 
Касаційним кримінальним судом; Касаційним цивільним судом, а також 
Пленумом Верховного Суду, а правотворчість Конституційного Суду України 
здійснюється його Великою палатою, сенатами та колегіями); характеру 
правотворчої діяльності (правотворчість Верховного Суду є похідною від 
правосуддя, що ним здійснюється, а правотворчість Конституційного Суду 
України є одним з основних напрямів його діяльності); підстав здійснення 
(підставами правотворчості Верховного Суду є звернення зацікавлених 
суб’єктів або власна ініціатива; підставами правотворчості Конституційного 



12 

Суду України є конституційне подання, конституційне звернення; 
конституційна скарга); форм актів правотворчості (формами актів 
правотворчі Верховного Суду є постанови або висновки щодо застосування 
норм права, викладені в них, а формами актів правотворчі Конституційного 
Суду України є рішення, висновки і в окремих випадках ухвали). 

4. Удосконалено визначення понять «правотворчість Верховного 
Суду» як офіційної, професійної, процесуальної діяльності, що здійснюється 
на підставі звернення зацікавлених суб’єктів або з власної ініціативи, змістом 
якої є прийняття, зміна або скасування норм права з питань, які стосуються 
узагальнення судової практики та забезпечення однакового застосування норм 
права, що виявляється у постановах Верховного Суду; та «правотворчість 
Конституційного Суду України», що являє собою офіційну, професійну, 
процесуальну діяльність, що здійснюється на підставі конституційного 
подання, звернення або скарги, змістом якої є прийняття, зміна або скасування 
норм права з питань щодо відповідності Конституції України законів України, 
у передбачених Конституцією України випадках, інших актів та міжнародних 
договорів, що виявляються в рішеннях або висновках Конституційного Суду 
України. 

5. Виявлено та охарактеризовано форми здійснення правотворчості 
Верховним Судом, які полягають у прийнятті: 1) висновків щодо застосування 
норм права, викладених у постановах Верховного Суду; 2) рішень, які 
прийняті Верховним Судом за результатом розгляду справ щодо: оскарження 
нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших 
суб’єктів владних повноважень; 3) рішень, які прийняті Верховним Судом за 
результатом розгляду справ щодо: оскарження актів, дій чи бездіяльності 
Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
прокурорів (у частині тих актів, які мають правотворчий характер); 
4) правових висновків Верховного Суду, викладених у рішеннях за 
результатами розгляду зразкових справ; 5) актів локальної нормотворчості. 
Формами здійснення правотворчості Конституційним Судом України є 
прийняття: 1) рішень при вирішенні питань про відповідність Конституції 
України (конституційність) законів України та інших правових актів 
Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів 
України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 
2) висновків про відповідність Конституції України чинних міжнародних 
договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної 
Ради України для надання згоди на їх обов’язковість; 3) рішень при вирішені 
питань про відповідність Конституції України та законам України 
нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 
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4) рішень за результатами розгляду справ за конституційними скаргами; 
5) рішень, висновків, ухвал, в яких викладена юридична позиція 
Конституційного Суду України; 6) актів локальної нормотворчості. 

6. Охарактеризовано співвідношення процесу здійснення 
правотворчості Верховним Судом (реалізується у межах кримінального, 
цивільного, адміністративного та господарського судочинства; здійснюється 
як судом першої або апеляційної, або касаційної інстанції; може відбуватися 
як в загальному, так і в спрощеному провадженні; здійснюється колегіально, 
відкрито, з можливістю розгляду справи у закритому судовому засіданні та 
передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати 
Верховного Суду) та Конституційним Судом України (реалізується у межах 
конституційного судочинства; здійснюється у межах загального єдиного 
конституційного провадження, що не передбачає можливість розгляду справ 
та перегляду рішень іншими судовими інстанціями; відбувається колегіально 
на пленарних засіданнях, які складаються з відкритої та закритої частин; 
передбачена можливість відмови Сенату від розгляду справи на розсуд 
Великої палати). 

7. Визначено та охарактеризовано співвідношення актів правотворчості 
Верховного Суду (мають як обов’язковий характер, так і такий, що підлягає 
урахуванню судами; відступлення від висновків щодо застосування норм 
права можливе шляхом передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати 
або Великої Палати Верховного Суду; окремі акти правотворчості можуть 
бути оскаржені в апеляційному порядку до Великої Палати; мають форму 
постанов) та Конституційного Суду України (є обов’язковими, остаточними та 
такими, що не можуть бути оскаржені; відступлення від юридичних позицій 
Конституційного Суду України можливе шляхом відмови Сенату від розгляду 
справи на розсуд Великої палати; не підлягають оскарженню, однак можливо 
розвивати і конкретизувати юридичну позицію у своїх майбутніх актах, а 
також її змінювати; можуть мати форму рішень, висновків і в окремих 
випадках – форму ухвал). 

8. Встановлено та розкрито зміст проблем правового забезпечення 
правотворчості Верховного Суду і Конституційного Суду України, до яких 
віднесено: відсутність законодавчо закріплених правотворчих повноважень; 
законодавча невизначеність вимоги «врахування» іншими судами висновків 
Верховного Суду щодо застосування норм права; недосконалість правового 
забезпечення механізму відступу від висновків, що містяться у постановах 
Верховного Суду, відступу Великої палати від власної правової позиції, 
можливості її зміни або скасування; правова неузгодженість порядку та 
підстав передачі справ (проваджень) на розгляд палати, об’єднаної або 
Великої Палати Верховного Суду; невизначеність правотворчого значення 
рішення Конституційного Суду України та юридичної позиції, що в ньому 
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викладена; недостатність законодавчої регламентації вимог, які стосуються 
форми, структури та змісту правотворчих актів; термінологічна 
невизначеність понять «висновок щодо застосування норми права», 
«змінювати власну юридичну позицію», «розвивати юридичну позицію», 
«конкретизувати юридичну позицію»; невизначеність особливостей дії актів 
правотворчості зазначених суб’єктів, а також правових позицій колишнього 
Верховного Суду України. 

9. Обґрунтовано напрями посилення взаємозв’язку правотворчості 
Верховного Суду і Конституційного Суду України та охарактеризовано їх 
складові: 1) поглиблення досліджень особливостей історії становлення та 
розвитку уявлень учених про судову правотворчість; 2) продовження розробки 
методологічної основи наукового пізнання судової правотворчості; 
3) удосконалення понятійно-категоріального апарату юридичної науки у 
частині категоріального аналізу правотворчості Верховного Суду та 
Конституційного Суду України; 4) аналіз сучасного стану правового 
забезпечення та практики здійснення правотворчості зазначеними суб’єктами 
(ідеолого-доктринальний напрям); 5) законодавче визнання Верховного Суду 
та Конституційного Суду України суб’єктами правотворчості, що в 
організаційному плані має супроводжуватися посиленням аналізу та 
узагальнення висновків Верховного Суду, юридичних позицій 
Конституційного Суду України; 6) усунення недоліків правового забезпечення 
режиму обов’язковості висновків щодо застосування норм права, які викладені 
у постановах Верховного Суду, та юридичних позицій Конституційного Суду 
України, що з погляду організації, потребує поглиблення аналізу судової 
статистики та узагальнення судової практики, забезпечення однакового 
застосування норм права судами різних спеціалізацій; 7) удосконалення 
правового забезпечення дії актів правотворчості Верховного Суду та 
Конституційного Суду України; 8) законодавче закріплення визначень 
термінів: «висновок щодо застосування норми права», «передача справи від 
Сенату до Великої палати», «виключна правова проблема» (організаційно-
правовий напрям) та інші. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Кравчук К. Г. Теоретико-правові та практичні аспекти 

співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного 
Суду України. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і 
правових учень. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019. 



17 

Здійснено аналіз історії розвитку уявлень про судову правотворчість, на 
підставі чого узагальнено стан її наукового дослідження за критеріями: змісту 
наукових досліджень; структури юридичної науки, ставлення дослідника до 
об’єкту пізнання та ін. 

Встановлено методологічну основу наукового дослідження та визначено 
функціональні можливості її складових. Охарактеризовано спільні, схожі, 
відмінні та протилежні ознаки правотворчості Верховного Суду та 
Конституційного Суду України, удосконалено їх визначення. З’ясовано форми 
та процесуальні аспекти здійснення правотворчості Верховним Судом та 
Конституційним Судом України. 

Розкрито зміст проблем правового забезпечення правотворчості 
Верховного Суду і Конституційного Суду України, які стосуються статусу 
зазначених суб’єктів, процесу та актів їх правотворчості. 

Виокремлено та узагальнено проблеми правового забезпечення судової 
правотворчості в Україні, обґрунтовано напрями посилення практики її 
здійснення. 

Ключові слова: правотворчість, процес правотворчості, форми 
правотворчості, акт правотворчості, судова правотворчість, правотворчість 
Верховного Суду, правотворчість Конституційного Суду України. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Кравчук Е. Г. Теоретико-правовые и практические аспекты 

соотношения правотворчества Верховного Суда и Конституционного 
Суда Украины. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история 
политических и правовых учений. – Киевский национальный университет имени 
Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

Осуществлен анализ истории развития представлений о судебном 
правотворчестве, на основании чего обобщено состояние его научного 
исследования согласно критериям: содержания научных исследований; 
структуры юридической науки, отношения исследователя к объекту познания 
и др. 

Установлено методологическую основу научного исследования и 
определены функциональные возможности её составляющих. 
Охарактеризованы общие, похожие, отличительные и противоположные 
признаки правотворчества Верховного Суда и Конституционного Суда 
Украины, усовершенствованы их определения. 

Выяснено формы и процессуальные аспекты осуществления 
правотворчества Верховным Судом и Конституционным Судом Украины. 
Установлены проблемы правового обеспечения правотворчества Верховного 
Суда и Конституционного Суда Украины, касающиеся статуса указанных 
субъектов, процесса и актов их правотворчества. 
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Выделены и обобщены проблемы правового обеспечения судебного 
правотворчества в Украине, обоснованы направления усиления практики её 
осуществления. 

Ключевые слова: правотворчество, процесс правотворчества, формы 
правотворчества, акт правотворчества, судебное правотворчество, 
правотворчество Верховного Суда, правотворчество Конституционного Суда 
Украины. 

 
ANNOTATION 

 
Kravchuk K. Н. Theoretical-legal and practical aspects of correlation of 

lawmaking of the Supreme Court and the Constitutional Court of Ukraine. –
Manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Legal Sciences, specialty 12.00.01 – 
theory of state and law; history of political and law doctrine. – Taras Shevchenko 
National University of Kyiv of Ministry of Education and Science of Ukraine. – 
Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to establishing the theoretical and legal aspects of 
correlation of lawmaking of the Supreme Court and the Constitutional Court of 
Ukraine, determination of problems of its legal support and strengthening of 
interconnection. The scientific work analyzes the history of the development of 
perceptions of judicial lawmaking, on the basis of which it is established that 
judicial lawmaking till the end of XVIII century does not receive its scientific 
highlight. From the beginning of ХІХ century the problem of judicial lawmaking is 
distinguished as an independent object of scientific research, studied through the 
prism of basic approaches to law. The state of scientific research of judicial law-
making by the criteria is summarized: the content of scientific researches (historical-
legal, comparative-legal, categorical, system-structural, institutional-legal, 
praxeological researches); structures of legal science (theoretical, historical, branch-
legal, specially-applied researches), etc. 

It is established that the systematic basis of scientific research of theoretical 
and legal and practical aspects of correlation of lawmaking of the Supreme Court 
and the Constitutional Court of Ukraine is the system of principles, 
methodological approaches and methods of scientific knowledge. The correlation 
between lawmaking of the Supreme Court and the Constitutional Court of 
Ukraine as categories of legal science is determined by establishing and 
characterizing their features, which are structured into: common ones, which are 
based on the characteristics of lawmaking as an element of legal reality; similar, 
reflecting the similarity of lawmaking of the Supreme Court and the 
Constitutional Court of Ukraine as activities in the field of law; distinctive, 
features of which are a number of features inherent in lawmaking of the Supreme 
Court and absent in the lawmaking of the Constitutional Court of Ukraine and 
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vice versa; the opposite, characterizing the lawmaking of the Supreme Court and 
the lawmaking of the Constitutional Court of Ukraine as reflecting the parties, 
properties, tendencies, processes in the studied phenomena that mutually 
condition and mutually exclude each other. It has been refined the definitions of 
«lawmaking of the Supreme Court» and «lawmaking of the Constitutional Court 
of Ukraine» that underlie the distinct and characterized by their common, similar, 
distinct and opposite features. 

Based on the analysis of the views of legal scholars and the provisions of the 
legislation of Ukraine, the forms of law-making by the Supreme Court and the 
Constitutional Court of Ukraine have been identified and characterized, which are 
interrelated, reflect the result of the courts exercising their law-making powers. 

The correlation of the process of lawmaking by the Supreme Court and the 
Constitutional Court of Ukraine is characterized by distinguishing the criteria of 
such relation, namely: type of legal proceedings; the place of the court in the 
judicial system of Ukraine; forms of court proceedings; the composition of the 
court; forms of court work. The relation between the acts of lawmaking of the 
Supreme Court and the Constitutional Court of Ukraine has been defined and 
characterized according to such criteria as: the status of obligatory acts of 
lawmaking; possibility of derogation from acts of law-making; possibility of 
appealing law-making acts, etc. 

The contents of the problems of legal support of lawmaking of the Supreme 
Court and the Constitutional Court of Ukraine have been identified and disclosed, 
that are related to: 1) the status of the Supreme Court and the Constitutional Court of 
Ukraine; 2) the process of lawmaking; 3) the acts of lawmaking. The directions of 
strengthening the interrelation of lawmaking of the Supreme Court and the 
Constitutional Court of Ukraine are substantiated, namely: 1) ideological doctrinal, 
the content of which is a set of measures to strengthen the ideological and scientific 
substantiation of the development of lawmaking of the Supreme Court and the 
Constitutional Court of Ukraine as a component of national law formation; 
2) organizational and legal, combining the means of strengthening the legal support 
of lawmaking of the Supreme Court and the Constitutional Court of Ukraine, 
organization of its implementation as elements of judicial lawmaking in Ukraine. 

Key words: lawmaking, lawmaking process, forms of lawmaking, act of 
lawmaking, judicial lawmaking, lawmaking of the Supreme Court, lawmaking of the 
Constitutional Court of Ukraine. 
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