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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.  

Дисертаційна робота присвячена встановленню теоретико-правових 

аспектів співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного 

Суду України, визначенню проблем її правового забезпечення та посилення 

взаємозв’язку. У науковій роботі здійснено аналіз історії розвитку уявлень про 

судову правотворчість, на підставі чого встановлено, що судова правотворчість 

до кін. ХVІІІ ст. не отримує свого наукового виокремлення, а деякі аспекти її 

розуміння представлені переважно в поглядах філософів на суд та судову 

систему, справедливість та законність, сутність та зміст судочинства, його 

вплив на творення права, спроможність суду забезпечити реальність права. З 

поч. ХІХ ст. проблематика судової правотворчості виокремлюється як 

самостійний об’єкт наукового дослідження, що вивчається крізь призму 

основних підходів до праворозуміння. Узагальнено стан наукового дослідження 

судової правотворчості за критеріями: змісту наукових досліджень (історико-

правові, порівняльно-правові, категоріальні, системно-структурні, 

інституційно-правові, праксеологічні дослідження); структури юридичної 

науки (теоретико-історичні, галузево-правові, спеціально-прикладні 

дослідження), ставлення дослідника до об’єкту пізнання (аналітичні, критичні, 

пропагандистські); форм виразу наукових результатів (монографічні 

(дисертаційні), навчальні, представлені в періодичних виданнях); значення 

(теоретичні та практичні). 
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Встановлено, що методологічну основу наукового дослідження теоретико-

правових та практичних аспектів співвідношення правотворчості Верховного 

Суду та Конституційного Суду України складає система принципів, 

методологічних підходів та методів наукового пізнання, функціональні 

можливості яких дозволяють: по-перше, забезпечити відповідність дослідження 

критеріям науковості; по-друге, сформувати та засновувати дослідження на 

відповідній стратегії науково-дослідної роботи, в основі якої знаходяться 

положення доктринальних підходів до розуміння права.  

Визначено співвідношення правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України як категорій юридичної науки шляхом 

встановлення і характеристики їх ознак, які структуровано на: спільні, котрі 

засновані на характеристиках правотворчості як елементу правової дійсності; 

схожі, що відображають подібність правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України, як діяльності в сфері права; відмінні, змістом 

яких є коло особливостей, що притаманні правотворчості Верховного Суду та 

відсутні в правотворчості Конституційного Суду України і навпаки; 

протилежні, що характеризують правотворчість Верховного Суду та 

правотворчість Конституційного Суду України як таких, що відображають 

сторони, властивості, тенденції, процеси у досліджуваних явищах, що 

взаємозумовлюють і взаємовиключають один одного. Удосконалено 

визначення понять «правотворчість Верховного Суду» та «правотворчість 

Конституційного Суду України», в основу яких закладено виокремлені та 

охарактеризовані їх спільні, схожі, відмінні та протилежні ознаки.  

На підставі аналізу поглядів вчених-правознавців і положень 

законодавства України виявлено та охарактеризовано форми здійснення 

правотворчості Верховним Судом і Конституційним Судом України, які є 

взаємопов’язаними, відображають результат здійснення судами своїх 

правотворчих повноважень.  

Охарактеризовано співвідношення процесу здійснення правотворчості 

Верховним Судом та Конституційним Судом України шляхом виокремлення 
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критеріїв такого співвідношення, а саме: вид судочинства; місце суду в системі 

судоустрою України; форми судового провадження; склад суду; форми роботи 

суду. Визначено та охарактеризовано співвідношення актів правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України відповідно до таких 

критеріїв як: статус загальнообов’язковості актів правотворчості; можливість 

відступлення від актів правотворчості; можливість оскарження правотворчих 

актів; особливості юридичної техніки актів правотворчості. 

Встановлено та розкрито зміст проблем правового забезпечення 

правотворчості Верховного Суду і Конституційного Суду України, які 

стосуються: 1) статусу Верховного Суду та Конституційного Суду України 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 в постановах Верховного Суду, відступу Вищої палати 

Верховного Суду від власної правової позиції, можливості її зміни або 

скасування, правової неузгодженості порядку та підстав передачі справ 

(передачі кримінального провадження) на розгляд палати, об’єднаної або 

Великої 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 юридичної позиції, що викладена в рішенні, недостатність 

законодавчої регламентації змісту постанов Верховного Суду, що можуть бути 

прийняті колегіями судів палати, термінологічна невизначеність понять 

«висновок щодо застосування норми права», «змінювати власну юридичну 

позицію», «розвивати юридичну позицію», «конкретизувати юридичну 

позицію», невизначеність особливостей дії актів правотворчості Верховного 

Суду і Конституційного Суду України. 
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Обґрунтовано напрями посилення взаємозв’язку правотворчості 

Верховного Суду і Конституційного Суду України, а саме: 1) ідеолого-

доктринальний, змістом якого є комплекс заходів посилення наукового 

обґрунтування розвитку правотворчості Верховного Суду та Конституційного 

Суду України як складової вітчизняного механізму правотворення; 

2) організаційно-правовий, що поєднує в собі засоби посилення правового 

забезпечення правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 

України, організації її здійснення як елементів судової правотворчості в 

Україні. 

Ключові слова: правотворчість, процес правотворчості, форми 

правотворчості, акт правотворчості, судова правотворчість, правотворчість 

Верховного Суду, правотворчість Конституційного Суду України. 

 

 

ANNOTATION 

 

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

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

Мanuscript. 

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Juridical Sciences in 

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, and 

some aspects of its understanding are presented mainly in the views of philosophers 
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on the court and the judicial system, justice and legality, the essence and content of 

justice, its influence on the creation of law, the ability of the court to ensure the 

reality of law. 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), the researcher`s attitude to the object of 

knowledge (analytical, critical, propaganda); forms of expression of scientific results 

(monographic (dissertation), educational, presented in periodicals); values 

(theoretical and practical). 

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 functional capabilities of which 

allow: the first, to ensure that the research corresponds to the criteria of science; the 

second, to formulate and base research on an appropriate research strategy that 

underpins doctrinal approaches to understanding law. 

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 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 
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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; features of the legal 

technique of law-making acts. 

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 as subjects of lawmaking, which include the absence of legally mandated 

powers to adopt, amend or abolish rules of law, the legislative uncertainty of the 

requirement of «consideration» by other courts of the Supreme Court's findings on 

the application of the rules of law, etc.; 2) the process of lawmaking in the part of the 

legal provision of the mechanism of withdrawal from the conclusions contained in 

the rulings of the Supreme Court, the retreat of the High Court of the Supreme Court 

from its own legal position, the possibility of its change or cancellation, the legal 

inconsistency of the order and the grounds for transfer of cases (referral of criminal 

proceedings) to the Chamber, United or the Grand Chamber of the Supreme Court, 

etc.; 3) acts of lawmaking, the content of which are the shortcomings of the legal 

provision of the bindingness of the conclusions on the application of the rules of law, 
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the uncertainty of the law-making significance of the decision of the Constitutional 

Court of Ukraine and the legal position stated in the decision, the lack of legislative 

regulation of the content of Supreme Court rulings, that can be adopted by the 

Chambers of the Courts of the Chamber, the terminological ambiguity of the concepts 

of «conclusion on the application of the rule of law», «change their own legal 

position», «develop legal position», «specify the legal position», uncertainty 

characteristics action lawmaking acts of the Supreme Court and the Constitutional 

Court of Ukraine. 

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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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. В сучасних умовах розбудови 

України як соціальної, правової держави правотворчість стає важливою 

сферою, де забезпечується взаємозв’язок інституцій громадянського 

суспільства та держави, суб’єктів законодавчої, виконавчої та судової влади, 

органів місцевого самоврядування. Необхідною умовою ефективності 

правотворчості є, насамперед, збалансованість діяльності її суб’єктів, їх 

взаємоузгоджена робота відповідно до законодавчо закріплених повноважень в 

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 націлене 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 
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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: 

– 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; 
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– 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 

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-
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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. 
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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, 

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 супровідна до них 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; 
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 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 (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 
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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 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 
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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 
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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. 

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, які обґрунтовані автором за результатами дисертаційної роботи, 

обговорювались на наступних 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 
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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.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах 

демократизації української держави» (м. Одеса, 3–4 березня 2017 р.); 

Регіональному науково-практичному круглому столі «Актуальні проблеми 

реалізації положень Закону України «Про запобігання корупції» (м. Запоріжжя, 

1–2 грудня 2017 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Захист 

прав людини і основоположених свобод як життєво важлива основа 

всеохоплюючої безпеки в Європі» (м. Дніпро, 7 грудня 2017 р.). 

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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РОЗДІЛ 1  

ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ  

АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1.1 Судова правотворчість у юридичній науці: історія розвитку та 

перспективи наукового пізнання 

 

Проблематика судової правотворчості як сфера наукового юридичного 

пізнання, має тривалу історію свого дослідження, що зумовлено в цілому 

роллю діяльності суб’єктів судової влади, яка виходить за межі класичного 

судочинства. В умовах стрімкого розвитку суспільних відносин, активної 

розбудови державності в Україні та її правової системи роль суду в юридичній 

практичній діяльності значно зростає, суттєво розширюються межі, зміст та 

наслідки  впливу суду на життєдіяльність суспільства. Судова діяльність вже не 

може чітко обмежуватись виключно судовим правозастосуванням, вона 

ґрунтовно інтегрується і в інші сфери та напрями юридичної практичної 

діяльності, суттєво впливає також на юридичну наукову та освітню діяльність, 

визначаючи потреби наукового пізнання державно-правових явищ, корегуючи 

зміст та форми правової освіти.  

Наявність значного правотворчого та правозастосовного потенціалу судів, 

особливо вищих інстанцій, міжнародних судових інституцій, а також існуюча 

тенденція до посилення їх ролі та розширення функціонального призначення в 

сучасних умовах розвитку правової системи, потребує науково обґрунтованого 

удосконалення їх діяльності. Це обумовлює високий рівень актуальності 

розробки та обґрунтування концептуальних засад розвитку діяльності судів, 

основу яких мають становити правові вчення минулого, в яких розкрито 

загальні уявлення про суд, його роль в сфері правосуддя та правоутворення. 

Вказане підтверджується і поглядами вчених, в яких зазначається про те, що 

перші ідеї про діяльність судів як особливого суб’єкту, що не лише розглядає 
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судові справи, але і створює норми загальнообов’язкового характеру, які є 

обов’язкові до виконання всіма суб’єктами, і не лише суб’єктами – сторонами 

судового процесу, зароджуються у поглядах римських юристів, особливо 

представників сабіньянської юридичної школи (Гай Атей Капітон, Мазурій 

Сабін, Кассій, Целлій Сабін). Вказані ідеї про загальність окремих судових 

актів або їх частин (мотивувальної та резулятивної), переважно вищих судових 

інстанцій (колегій центумвірів, децимвірів, рекуператорів), їх обов’язковість 

при вирішенні інших юридичних справ знаходять своє обґрунтування також у 

поглядах таких римських юристів як Цицерон, Гай і Папініан [281, с. 128-132]. 

Слід відзначити, що сама правова система Стародавнього Риму запроваджує 

елементи судової правотворчості в сучасному її розумінні в діяльність судових 

інстанцій, особливо в частині надання окремих правотворчих властивостей 

судовим актам, закріплення їх загальної поширеності та неперсоніфікованості 

як в цілому, так і щодо окремих їх положень. Про це справедливо зазначає 

О. А. Підопригора, вказуючи на те, що саме ідеєю справедливості, тобто 

відповідності права вимогам життя, керувались римські юристи, створюючи 

право та закони. В основі цієї презумпції лежала ідея природного права, яка 

була нічим іншим, як видозміненою ідеєю цивільної, народної справедливості, 

тобто справедливості, яка здійснюється у відносинах членів однієї і тієї ж 

громадянської спільноти [278, с. 231-232]. Таким чином можемо підсумувати, 

що вже з часів зародження та розвитку правової системи Стародавнього Риму 

формуються перші уявлення про правоутворюючий характер судочинства в 

сучасному його розумінні. Незважаючи на те, що саме поняття «судова 

правотворчість» не виокремлювалось тогочасною юридичною наукою, так само 

не закріплювались на правовому рівні правотворчі повноваження за судовими 

інституціями, не регламентувався правотворчий характер їх діяльності та 

відповідних судових актів, слід відзначити, що участь судових інстанцій у 

формуванні правової системи саме як суб’єктів правоутворення вже знаходили 

своє вираження в поглядах тогочасних мислителів та юристів. Вказані погляди 

юристів Стародавнього Риму, на наше переконання, закладають основу 
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подальшого виокремлення і становлення судової правотворчості, з одного боку, 

як явища правової дійсності, а з іншого – як об’єкту наукового осмислення. Це 

підтверджується також практикою тогочасного судочинства. Слід відзначити, 

що окремих суб’єктів судової системи у Стародавньому Римі сформовано не 

було, функції судочинства виконували ті суб’єкти, що здійснювали також 

політичні та управлінські функції. Зокрема, окремими судовими повноваження 

були наділені Народні збори та імператор, а починаючи з VI ст. до н. е. 

виникають магістратури, які виконували ряд судових функцій, до складу яких 

входили народні трибуни, претори і диктатори. Претори мали право 

здійснювати тлумачення законів, які вважались продовженням законів, а 

результати такого тлумачення мали обов’язків характер. Характерним для 

Стародавнього Риму було формування судових інстанцій. Судочинство першої 

інстанції здійснювали консули та претори, а от судочинство в суді другої 

інстанції здійснювалося колегіями центумвірів, децимвірів, рекуператорів, 

присяжними засідателями або арбітрами. І рішення суб’єктів, які переглядали 

судові справи, набували загальнообов’язкового статусу, оскільки їх положення 

стосувались не лише сторін спору, але і інших суб’єктів, що проживали в 

державі, і коло яких було невизначеним.  

Подальший розвиток правових вчень та практики судової правотворчості в 

країнах континентальної Європи доводить, що уявлення про участь судових 

інстанцій в правотворчій діяльності та практика функціонування судових 

органів в правотворчій сфері зазнають суттєвого розвитку. Дискусія щодо 

розуміння суду як суб’єкта правотворчості, а також розвиток судочинства в 

Україні в напрямку посилення його ролі та розширення його меж, включення 

правотворчої діяльності до складу повноважень окремих суб’єктів судової 

влади є наявною і на сьогодні, що свідчить про проведення чисельних судових 

реформ в Україні в кін. ХХ – поч. ХХІ ст. [101; 103]. Сьогодні високий рівень 

дискусійності доктринального розуміння сутності та функціонального 

призначення судочинства, невизначеності напрямів його розвитку, в тому числі 

і в питаннях правотворчої діяльності, недоліки правового забезпечення 
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діяльності судів в сфері правотворчості в Україні засвідчують необхідність 

ґрунтовного наукового дослідження саме історії розвитку уявлень про судову 

правотворчість. Це дозволить визначити закономірності становлення 

світоглядного та наукового сприйняття судової правотворчості, з’ясувати 

існуючий стан її наукового пізнання та встановити перспективні напрями її 

наукового дослідження.  

Цілком погоджуючись і підтримуючи погляди вчених щодо доцільності 

попереднього вивчення існуючих доктринальних уявлень про судову 

правотворчість в їх історичній ретроспективі, вважаємо за доцільне уточнити, 

що актуальність такого дослідження зумовлюється: 

 по-перше, сучасним станом наукової розробки історії зародження та 

розвитку уявлень про судову правотворчість, що відбувалось досить тривалий 

час, однак, сьогодні представлене у вигляді широкого кола наукових праць, де 

питання історіографічних аспектів наукового пізнання судової правотворчості 

розкрито епізодично, не конкретизовано її особливості в тій або іншій державі, 

не узагальнено сучасний стан її наукової розробки, а також перспективні 

напрями подальшого дослідження; 

 по-друге, доктринальною неоднозначністю розуміння судочинства в 

цілому, що пов’язано із невиправданим звуженням його сприйняття та 

характеристики виключно як діяльності уповноважених органів держави щодо 

розгляду конкретних індивідуальних спорів та прийняття правозастосовних 

рішень. Сьогодні, в науковому та практичному плані таке розуміння 

судочинства є обмеженим та недостатнім для визначення його функціонального 

потенціалу, відповідно зумовлює доцільність його розширення, уточнення, в 

тому числі і в контексті його правотворчого характеру; 

 по-третє, існуючою тенденцією до посилення інтеграції та 

взаємопроникнення різних видів юридичної практики, що зумовлено 

необхідністю забезпечення єдності судової практики, посилення її системності 

та розвитку її різновидів як органічно взаємопов’язаних елементів. 
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Враховуючи високий рівень актуальності наукового дослідження історії 

розвитку наукового пізнання судової правотворчості в юридичній науці, 

відзначаючи методологічну важливість отриманих результатів такого 

дослідження, що дозволить з’ясувати стан її наукової розробки та 

охарактеризувати перспективні напрями подальшого наукового дослідження, 

вважаємо за доцільне в межах цієї наукової роботи:  

1) здійснити аналіз історії зародження та розвитку наукового пізнання 

судової правотворчості;  

2) визначити особливості та узагальнити стан наукового дослідження 

судової правотворчості. 

Світоглядні уявлення про судову правотворчість зароджуються та 

розвиваються ще з часів Античності, де у мислителів того часу формувались 

перші погляди про виключну роль судів та правосуддя, які не лише 

розглядають і вирішують конкретні спори між суб’єктами, але і впливають на 

право, подекуди творять його, надають праву ознак реальності та ефективності.  

Мислителями Стародавньої Греції досить часто діяльність правителя 

асоціювалась як із правом видавати закони, так і з правом здійснювати 

судочинство (Сократ, Аристотель), при чому таке поєднання законодавчої 

діяльності та діяльності в сфері судочинства визнавалось як природнє і 

органічне, оскільки вони є невід’ємними одне від одного, забезпечують 

управління в суспільстві, поширення вимог правителя на поведінку людей, 

гарантують справедливість, досягнення гармонії в суспільстві, недопущення 

конфліктності тощо [205, с. 132; 135, с. 86]. У своїх поглядах Фразімах звертав 

увагу на те, що прийняття законів – це надання їм властивостей доступності, а 

здійснення судочинства – це надання їм ознак обов’язковості [253, с. 408]. 

Ми вже наголошували вище про значний внесок у зародження та 

подальше становлення уявлень про судову правотворчість, що зроблений 

юристами Стародавнього Риму. Ними обґрунтовано ідеї про: прецедент та його 

значення в правовому житті суспільства (Цицерон) [455, с. 163]; надання праву 

так званого «живого статусу», забезпечуючи його поширення на суспільні 
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відносини, сприяючи загальній юридизації життя суспільства (Гай) [54, с. 38] та 

ін. Слід окремо відзначити погляди Ульпіана, який у своїй теорії вказує на 

наявність основного джерела права – законодавчу діяльність політично 

організованого народу. При чому необхідною умовою в законотворчості є те, 

що законодавче джерело обов’язково повинне мати повноваження на видання 

законів та їх застосування щодо кожної людини і щодо будь-якої життєвої 

ситуації (тобто мова також іде і про правозастосування, як елемент 

завершальної стадії законотворчості. – Прим. авт.) [176, с. 187-190]. Джерелом 

закону можуть бути рішення народних зборів (plebes), результати голосування 

представників певної частини населення, наприклад зібрання плебеїв 

(plebiscita), декрети сенату або імператора (senatus consulta, constitutiones), 

накази урядовця, уповноваженого видавати постанови, а от його проявом буде 

життя людей [176, с. 191]. Цю думку Ульпіана поділяє й римський юрист Гай, 

який зазначає про те, що всі народи керуються законами і звичаями, 

користуються як своїм власним правом, так і тим правом, яке є спільним для 

всіх людей. Причому це загальне право, так зване право народів, у своїй основі 

і по суті є природним правом – правом, яке природний розум встановив між 

усіма людьми. В свою чергу позитивне (формалізоване) право є похідним від 

природного, що перетворює його у систему інформаційних носіїв, котрі 

знаходять свій прояв у реальному житті людей [122, с. 408-410]. В свою чергу 

римський юрист Павло зазначає про утворення права як про особливий процес 

формування права з ідеї справедливості, яка фактично є засобом виміру 

відповідності життя людей природним законам. Окрім того і самі юристи, які 

формалізують право, керуються ідеями справедливості, створюючи права та 

закони такими, що походять від справедливості, на ній засновані та втілюють її 

в життя людей [212, с. 95-96]. В основі цієї презумпції лежала ідея природного 

права, яка була нічим іншим, як видозміненою ідеєю народної справедливості, 

тобто справедливості, яка втілена у відносинах між членами однієї і тієї ж 

громадянської спільноти. Зазначені ідеї отримують свою подальшу 

конкретизацію в детально розроблених римськими юристами правилах і 
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прийомах тлумачення норм права, покликаних забезпечити адекватне 

встановлення сенсу джерела, що тлумачаться, і таке тлумачення носило 

судовий характер, забезпечуючи продовження правового регулювання.  

Становлення світоглядних уявлень про судову правотворчість відбувається 

і в період Середньовіччя, які було доповнено поглядами про реальність та 

дієвість законодавчих актів, що досягається завдяки судочинству, яке фактично 

продовжує творення права (Ф. де Бомануар) [135, с. 130], дозволяє поширити 

цінності, сформовані в суспільстві та закріплені в актах законодавства, в життя 

суспільства (Ірнерій) [30]. Варто відзначити, що світоглядні уявлення про 

судочинство, походження і утворення права, роль суду в правотворенні 

формувались ще з часів виникнення перших законів, утворення перших 

судових інстанцій, здійснення судочинства. Зазначені світоглядні уявлення 

стали основою для подальшого виокремлення судової правотворчості в якості 

самостійного об’єкту наукового пошуку, що зумовило зародження та 

подальший розвиток наукових досліджень судової правотворчості.  

Починаючи з періоду Просвітництва, судова правотворчість набуває 

предметного дослідження, формуються перші уявлення про неї, як про 

самостійний об’єкт пізнання, що вивчається не лише філософами, але і 

юристами-практиками. Особливо це характерно для поглядів представників 

американського та німецького Просвітництва (Б. Франкліна, Т. Джефферсона, 

Т. Пейна, І. Г. Гердера, І. В. Гете, Ф. Шиллера та ін.).  

На переконання Г. Гроція, поділ влади в державі в цілому передбачає поділ 

повноважень між суб’єктами державної влади в залежності від особливостей 

сфери, де вони можуть визначати правила співжиття людей. При чому 

можливість формалізації права закріплюється за суб’єктами як законодавчої і 

виконавчої влади, так і за суб’єктами – носіями судової влади. Це пояснюється 

тим, що змістом формалізації права є надання письмово вигляду тим 

положенням, що виявлені та виокремлені з норм природного права. І така 

формалізація здійснюється в тому числі і судами, забезпечуючи його реальність 

при одночасному здійсненні судочинства. Фактично формалізація права 
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визначається як допоміжний інструмент при здійснення тих або інших функцій, 

в тому числі і функції судочинства. Подібну точку зору обґрунтовує і Дж. Локк, 

наголошуючи на тому, що творення права є засобом обмеження 

(унормовування) діяльності носіїв державної влади та засобом реалізації ними 

їхніх повноважень [204]. Тому можливо зробити висновок, що за таким 

принципом суб’єкти судової влади також наділені правотворчими 

повноваженнями, забезпечуючи реалізацію функцій судочинства. Ш.-

Л. Монтеск’є у своїх поглядах звернув увагу на те, що судочинство в цілому 

виступає фактором правотворення, забезпечуючи удосконалення та розвиток 

права в цілому. Окремо відзначив і те, що саме судочинство спроможне 

виявити недоліки існуючого письмового права і, як результат, ініціює процес 

його удосконалення, забезпечення його відповідності об’єктивним засадам 

існування та розвитку суспільства [135, с. 367]. Враховуючи погляди філософа, 

можливо припустити, що саме судочинство вже є частиною правотворчості, яке 

його детермінує, визначає зміст та характер, впливає на результат здійснення. В 

цілому можемо відзначити те, що політико-правова ідеологія періоду 

Просвітництва в цілому суттєво вплинула на зародження та виокремлення 

судової правотворчості не лише в якості самостійного об’єкту світоглядного 

осмислення, а і в якості самостійного об’єкту наукового пізнання. Так само слід 

відзначити і доробок К. А. Гельвеція, який доповнив вчення про правотворчість 

ідеями про реформаційне призначення правотворчості як засобу перебудови 

тих або інших сфер суспільних відносин (в тому числі і в сфері судочинства. – 

Прим. авт.) [55]; Ж.-Ж. Руссо, що розширив уявлення про 

загальнообов’язковість судових рішень як засобів узагальнення та забезпечення 

однотипності поширення права на суспільні відносини [381, с. 376] тощо. 

Цікавими в контексті тематики нашого дослідження були погляди 

представників так званого американського Просвітництва. Т. Джефферсон, як 

один із засновників політико-правової ідеології американського Просвітництва 

суттєво розширює розуміння правотворчості, вкладаючи в його основу ідею не 

лише про закріплення правил поведінки, але і ідею про розуміння права, як 
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реального життя людей, що має засновуватись на гарантованості невід’ємних 

прав та свобод. А таке гарантування може забезпечити лише справедливий 

незалежний суд, що фактично і поширює право на реальні взаємовідносини між 

людьми, відіграє роль стримуючого фактору людської поведінки, утримуючи їх 

природні інстинкти до наживи, збагачення та насилля над іншими людьми. В 

цьому плані саме на державу покладається обов’язок побудувати та 

гарантувати функціонування системи судів, котрі спроможні утворювати право, 

надавши йому властивостей реальності, дієвості та ефективності [75, с. 23-24]. 

А. Гамільтон звернув увагу на те, що право – це є продукт людської діяльності і 

служити воно має людині. Відповідно право, яке не відповідає природі людини, 

її інтересам та потребам – само по собі не може вважатись правом. Саме суд на 

відміну від законодавця, який закріплює засади правового устрою країни, є тою 

єдиною установою, котра спроможна зрозуміти природу людини, відповідно 

кожну життєву ситуацію привести у відповідність до права, а отже і у 

відповідність до природи людини, її потреб та інтересів. Таким чином можемо 

прийти до висновку, що саме суд визнається єдиною установою, що спроможна 

створити право, яке буде вважатись правом, оскільки відповідає природі 

людини, її потребам та інтересам. Т. Пейн суттєво доповнив уявлення про 

судочинство, його зміст та роль, акцентувавши увагу і на правотворчій 

діяльності судових інституцій як засобу реалізації та гарантування свободи 

людини. У своїй праці «Права людини» Т. Пейн відзначав первинність та 

основоположність невід’ємних прав людини. Побудова держави, на 

переконання філософа, полягає в тому, що людина вступає в людський союз, 

поступаючись частиною своїх прав, однак вона не втрачає ці права, а на взамін 

отримує механізм їх гарантування та захисту. Правотворчість і є тим самим 

інструментом, який забезпечує та гарантує права і свободи людини на 

правовому рівні, закріплюючи їх, регламентуючи механізми їх забезпечення. 

Саме правотворчість виступає засобом втілення прав і свобод людини в 

реальність, надання людині відчуття захищеності, непорушності її прав і 

свобод. В цьому плані основну роль відіграє не законотворець, а суд. Це 
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пояснюється тим, що законотворець фіксує права і свободи, закріплює їх зміст, 

а суд фактично творить право, забезпечуючи відчуття права (захищеності та 

гарантованості прав і свобод людини) кожній людській істоті [276, с. 112-115]. 

На переконання вчених, у поглядах Т. Пейна відображено уявлення про право 

як про особливий феномен, що походить від діяльності судових інстанцій як 

незалежної гілки державної влади, що робить реальними права і свободи 

громадян, не допускає їх нівелювання та потурання ними [437, с. 178-182].  

Таким чином, поняття «судова правотворчість» в класичному сучасному 

розумінні ще не виокремлюється представниками американського 

Просвітництва, водночас, ними одними з перших в історії правової думки 

поставлене питання про: 

 право та його розуміння як кола реальних взаємовідносин людей; 

 сутність права як такого, що засноване на природі людини, забезпечує 

потреби та інтереси людей; 

 суб’єктну зумовленість права, яке залежить від діяльності, 

насамперед, органів судочинства, котрі покликані забезпечити його реальність, 

ефективність та дієвість. 

Таким чином фактично до кін. ХVІІІ ст. поняття судової правотворчості ще 

не отримує свого остаточного виокремлення, а представлене у вигляді 

широкого кола світоглядних уявлень про суміжні явища та процеси правової 

дійсності. Зокрема, активно вивчаються: особливості суду та судової системи, 

проблема справедливості та законності, сутності та змісту судочинства, його 

призначення в суспільному житті, статусу судових рішень, їх властивостей 

(загальнообов’язковості, нормативності, імперативності, поширеності на 

суб’єктів права тощо). В межах вивчення вказаних явищ та процесів 

опосередковано досліджуються питання впливу суду, судочинства на творення 

права, їх спроможність забезпечити реальність права, його поширеність на 

суспільні відносини. Окрім того, загальні вчення про право, його походження, 

формування, утворення, які зароджувались у період Античності та розвивались 

у подальші періоди історії становлення правових вчень, також вплинули на 
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виокремлення судової правотворчості як об’єкту наукового осмислення. Так, в 

основу судової правотворчості закладались світоглядні уявлення про 

закономірності зародження, виникнення, розвитку та функціонування права, 

його форму та зміст, характер впливу на суспільні відносини, застосування в 

процесі здійснення судочинства тощо. Вказані уявлення фактично заклали 

основу подальшого широкого розуміння правотворчості не лише як діяльності 

представницьких органів державної влади, але і як діяльності по формалізації 

права та його подальшому поширенню на суспільні відносини, що здійснюється 

широким колом суб’єктів як держави, так і громадянського суспільства.   

Слід відзначити, що сформовані світоглядні уявлення про явища та 

процеси, які стосуються права, його сутності, призначення, форми та змісту, а 

також судової системи та судочинства фактично сформували основу для 

подальшого виокремлення судової правотворчості як самостійного об’єкту 

наукового пізнання. 

Починаючи з поч. ХІХ ст. правотворча діяльність в цілому, та судова 

правотворчість, зокрема, виокремлюються в якості самостійного об’єкту 

наукового пізнання, що нами також обґрунтовано в одній з публікацій [180, 

с. 16]. Однак, це не означає, що світоглядні уявлення про правотворчість та її 

особливий різновид – судову правотворчість, не розвиваються. Вони 

доповнюються та переосмислюються. Науковий характер дослідження судової 

правотворчості в цей час насамперед пов’язаний з положеннями типів 

праворозуміння, які в цей час активно розвиваються та виокремлюються в 

якості пізнавальної основи дослідження правових явищ в цілому. В юридичній 

літературі так само вченими наголошується на тому, що в період з кін. ХVІІІ ст. 

і до поч. ХХ ст. поняття правоутворення (та суміжне з ним поняття 

«правотворчість». – Прим. авт.) розкривається в межах відповідних шкіл 

праворозуміння, положення яких на той час інтенсивно розвиваються. В основу 

його пізнання покладено ідею розуміння права як передумови подальшого 

пізнання його утворення. Окремо наголошується на тому, що найбільш 

ґрунтовно та всебічно питання утворення права, його формулювання, 
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поширення на суспільні відносини розкриваються в положеннях соціологічної 

та історичної шкіл праворозуміння, які найбільш ґрунтовно та всебічно 

обґрунтували ідею походження права від закономірностей розвитку 

суспільства, рівня розвитку його культури в контексті відповідного історичного 

етапу його становлення, стану сприйняття суспільством тощо [80, с. 62-63]. 

Вказану думку підтримує і А. М. Ващенко, вважаючи, що положення типів 

праворозуміння в цей період дійсно набувають піку свого розвитку, що 

дозволяють сформувати потужну методологічну основу для вивчення будь-

яких правових явищ, в тому числі і правотворчої діяльності, де розуміння права 

як узагальнюючого поняття стає основою розуміння відповідних правових 

явищ, як форм його прояву. Відповідно надавши відповідь на те, що ми 

розуміємо під правом, матимемо змогу обґрунтувати те, що розуміємо під 

діяльністю щодо його творення [37, с. 32-33].  

Проблематика судової правотворчості починаючи з поч. ХІХ ст. 

піднімається у поглядах представників так званої історичної та соціологічної 

шкіл праворозуміння, які звертають увагу на історичність права, його 

джерельність, де суб’єкти правотворчості забезпечують виключно виявлення 

соціально сформованих та визнаних суспільством норм та їх формулювання у 

вигляді відповідного носія правової інформації [135, с. 589]. Одним з аспектів 

утворення права Г. Гуго називає його реальність, оскільки право походить з 

реального життя людей та в ньому має в подальшому і бути втіленим. 

Відповідно втілення права в життя суспільства є виключною прерогативою 

діяльності суду, який має визначити історичні засади життєдіяльності 

суспільства, виявити цінні і усталені положення, співвіднести їх з реальною 

поведінкою та прийняти рішення, котре забезпечить відповідність життя 

конкретних суб’єктів зазначеним історично зумовленим, цінним і усталеним 

засадам суспільного життя [134, с. 119]. При чому така судова діяльність 

носитиме універсальний характер, забезпечуючи вираз духу народу, елементом 

якого є потреба жити відповідно до усталених засад життя суспільства [383, 

с. 316; 340, с. 54]. Окрім того в цей час розвиваються погляди про спроможність 
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судів поширювати право на суспільні відносини там самим забезпечувати 

потреби людей у солідарності, котра становить основу гармонії співжиття 

людей [91]. Таким чином, завдяки діяльності суду забезпечується не лише 

вирішення конкретного спору між людьми, але і досягається загальна соціальна 

солідарність, що є загальною метою утворення права. На думку Л. Дюгі, 

правотворча діяльність взагалі не може існувати без суду, оскільки лише суд, а 

не парламент чи уряд, спроможні реалізувати загальне призначення права – 

побудувати нормативну систему в суспільстві, природою якої буде суспільна 

гармонія. Закріпити право в законі – це ще не означає його створити, реально 

існуюче право це те, яке забезпечило досягнення та встановлення гармонії в 

суспільстві, а це можуть зробити лише суди, втілюючи справедливість в життя 

людей [90, с. 5-6]. Окремо варто відзначити і погляди Є. Ерліха, який 

поглиблює уявлення про творення права, пов’язуючи його із самостійною 

сферою людської діяльності. Окремою складовою концепції так званого 

«живого права» вчений виокремлює і обґрунтовує положення про те, що 

творення права – це соціальний процес, який має постійний, циклічний 

характер, здійснюється широким колом уповноважених суб’єктів, які фактично 

забезпечують виявлення права із реального життя людей, здійснюють його 

формулювання та, в подальшому, поширення виявленого права та всі сфери 

життя суспільства [480]. Хоч вчений і не виокремлює судову правотворчість, 

правотворчість вищих судових інстанцій, все ж слід відзначити, що ним в 

цілому і не заперечується участь судів у правотворчій діяльності, так само не 

викликає критики і наявність судової правотворчості. Виходячи із загальної ідеї 

про те, що правотворчість це постійний і безперервний процес, а його зміст 

полягає у виявленні права в суспільному житті та його поширенні на суспільні 

відносини, можемо припустити, що судові установи варто віднести до складу 

суб’єктів правотворчості, оскільки саме суд спроможний максимально 

результативно поширити права на суспільні відносини, надавши йому 

властивостей реального «живого» права.  
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Розвиток положень юридичного позитивізму (Дж. Остін, Р. Ієринг), що 

значно активізується в ХІХ ст., доповнює уявлення про правотворчість ідеями 

про його зміст, що пов’язаний насамперед з наданням праву формально 

визначеного, системного та нормативного характеру [270, с. 387]. Питання 

участі судів у правотворчій діяльності вченими не піднімається, навіть 

проводиться відмежування правозастосовної діяльності, що здійснюється 

судами шляхом прийняття відповідних рішень щодо конкретних життєвих 

ситуацій та конкретних суб’єктів права. Однак, варто звернути увагу на те, що 

саме суд визнається тим суб’єктом, що спроможний виявити недоліки 

правового регулювання суспільних відносин та ініціювати процес 

правотворчого вдосконалення правового регулювання. Окремо Р. Ієринг 

звертає увагу на участь суду у правотворчій діяльності, де судова практика 

може бути нічим іншим як фактором правотворчості [129, с. 439], відповідно 

суди є тими суб’єктами, що формують фактори правотворчості, а їх діяльність – 

є джерелом правотворення. Окрім того, вченими звертається увага на те, що 

суди відіграють важливу роль в механізмі творення права, які фактично на 

передпроектному етапі творення права спроможні сформувати емпіричну базу 

для подальшого аналізу та опрацювання на предмет удосконалення 

унормовування поведінки людей (Г. Кельзен) [151, с. 259], забезпечення 

ефективності здійснення державою творення права шляхом поширення її 

політики на всі сфери життя суспільства (Г. Ф. Шершеневич) [471]. Фактично 

протягом ХІХ ст. наукові уявлення про правотворчість в цілому засновувались 

на відповідних положеннях пануючих на той час типів правопізнання. Тому 

уявлення про судову правотворчість збагатились поглядами про: 1) зміст 

творення права, як діяльність, яка включає в себе виявлення історичних засад 

формування права, їх аналіз та формалізацію в документах нормативно-

правового характеру, їх поширення на суспільні відносини; 2) характер 

здійснення, що відзначається безперервністю проведення, зумовленого 

доцільністю постійного оновлення правового забезпечення; 3) властивості, що 

відображають офіційність цієї діяльності, її націленість на результат, надання 
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відповідного статусу актам правотворчості; 4) суб’єктів здійснення, котрі 

становлять широке коло, безпосередньо наділені правотворчими 

повноваженням, здійснюють свою діяльність на професійних засадах. Окрім 

того, доведено доцільність відмежування від суб’єктів судової правотворчості 

інших суб’єктів, що впливають на здійснення правотворчої діяльності, 

водночас її не здійснюють, оскільки не наділені правотворчими 

повноваженнями (судові експерти, судові виконавці тощо); 5) результативність 

правотворчої діяльності, що виявляється у прийнятті актів правотворчості, 

поширенні норм права та суспільні відносини тощо. 

Найбільш активно наукові дослідження судової правотворчості 

розвиваються, починаючи з ХХ ст. і тривають донині. Це є характерним як для 

вітчизняної, так і для зарубіжної юридичної науки. Починаючи з ХХ ст. судова 

правотворчість вже остаточно виокремлюється в якості самостійного об’єкту 

наукового пізнання.  В юридичній літературі вченими взагалі наголошується на 

тому, що починаючи саме з ХХ ст. правотворчість в цілому набуває 

«багатоаспектного наукового розуміння, що триває до сьогодні. Вказаний етап 

пов’язаний із науковим розумінням правотворчості як складної категорії, в 

основу визначення якої вкладаються різноманітні характеристики вказаного 

явища (функціональні, суб’єктні, процесуальні, порівняльні, системні тощо) 

[37, с. 45-46]. З цим варто погодитись та зазначити, що багатоаспектність 

розуміння правотворчості в цілому відбивається і на розумінні судової 

правотворчості, що, з одного боку, характеризується в якості самостійного 

різновиду правотворчості, відображаючи його системно-структурні аспекти 

прояву, а з іншого боку – є самостійним явищем, багатоаспектність якого 

визначається його природою, сутністю, змістом, значенням та особливостями 

впровадження в практику правотворчості в Україні. Це підтверджується і 

поглядами інших вчених, які наголошують на тому, що багатоаспектність 

розуміння правотворчості, а отже і судової правотворчості визначається 

наявністю різних підходів, котрі беруться за основу для характеристики 

вказаного поняття. В якості прикладів називаються комплекс критеріїв, за 
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якими і здійснюється характеристика правотворчості. Зокрема, мова іде про 

такі критерії як: правила формулювання змісту, структури та форми актів 

правотворення; вимоги, яким мають відповідати суб’єкти правотворчості; 

наявність перспектив розвитку та шляхів удосконалення правотворчості тощо 

[394, c. 36-37]. Складний та багатоаспектний характер судової правотворчості 

визначає багатоаспектність її наукового дослідження, чим відзначається етап 

розвитку наукового дослідження правотворчості, починаючи з поч. ХХ ст., 

який триває і на сьогодні. 

Вченими-правознавцями так званого «дореволюційного періоду» в 

Російській Імперії судова правотворчість не отримує самостійного наукового 

розуміння, водночас окремі ідеї впливу судової практики на подальше 

правотворче удосконалення тогочасного законодавства зустрічаються в їх 

працях, особливо в тих, де представлена загальна критика ефективності та 

дієвості законодавчої бази. Зокрема вченими наголошується на широкій сфері 

використанні судової практики: не лише в межах вирішення конкретних 

судових справ, але і як джерела подальших правотворчих змін, особливо в 

частині недопущення в подальшому виникнення правових спорів, які зумовлені 

недоліками законодавчої бази [471, с. 85-87]. Зазначається також і про те, що 

правотворчий характер судочинства притаманний виключно тим країнам, 

правова система яких не заснована на правовій системі Стародавнього Риму, 

що формувалась значно пізніше, засновуючись на поєднанні правових традицій 

переселенців з різних регіонів світу (Г. Ф. Шершеневич) [472, с. 27]. Судова 

практика також визначалась як джерело удосконалення законодавства, 

усунення прогалин і пробілів в ньому (М. М. Коркунов) [167, с. 367], важливий 

фактор ініціювання правотворчості законодавчого та підзаконного рівнів 

(Є. М. Трубєцкой) [429, с. 70-73], джерело права в його історичному значенні, 

як засобу виникнення, розвитку та вдосконалення права, та у формальному 

значенні, як засобу його формалізації (Л. А. Кассо)  [149, с. 18-20] тощо.  

Юридична наука країн західної Європи та Сполучених Штатів Америки 

починаючи з кін. ХІХ ст. розвивається крізь призму існуючих типів та шкіл 
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праворозуміння, засновуючи свої дослідження на положеннях, які 

характеризують сутність права. Це в подальшому дає можливість 

трансформувати вказані уявлення на ті правові явища, що становлять об’єкт 

наукового осмислення. Зазначене стосується і дослідження судової 

правотворчості, що розкривається крізь призму ідей про поширення 

природного права на суспільні відносини (Дж. Адамс) [517, c. 5–6.], надання 

праву таких властивостей як об’єктивність, ефективність, дієвість та реальність, 

що досягається завдяки судовій правотворчості (Дж. Медисон) [132, с. 334-

338]; визнання за Верховним Судом історично обумовленого та об’єктивно 

приманного права не лише застосувати право, але і його тлумачити та 

здійснювати творення (Дж. Маршалл) [495, с. 121]; особливості психіки 

людини, що визначає сприйняття нею права, керування власною поведінкою 

під впливом діяльності суб’єктів судочинства, тим самим відбувається 

утворення права в свідомості кожної людини (Дж. К. Калхун) [499, с. 19-58] 

тощо. Слід окремо відзначити і ідеї представників американського реалізму 

(Т. Ікінс, М. Кассат, К. Левеллін, Р. Паунд, Л. Фуллер, Дж. Холл, О. Холмс) 

[490; 492; 500; 501; 504; 505; 507; 508; 511; 512; 519; 520] та ідеї, що виникли 

після другої світової війни та представлені в працях філософів, які належать до 

ідеологів скандинавського правового реалізму (А. Ландстед, К. Олівекрона, 

А. Росс, А. Хагестром) [502; 503; 513; 514; 515; 516; 521]. Вказані вчені 

наполягають на існуванні судової правотворчості як єдиного можливого шляху 

утворення права, оскільки без неї право як таке не виникає і не може бути 

поширеним серед суспільства, тобто не набуває властивості реальності. 

Принциповими є наукові уявлення про судову правотворчість, які 

розвиваються в радянській юридичній науці. Правотворчість в цілому 

розглядається крізь призму її допоміжної ролі в системі юридичної практичної 

діяльності. Слід відзначити панування у поглядах вчених субсидіарного 

характеру розуміння правотворчості в цілому як явища, що виконує допоміжну 

роль по відношенню до реалізації інших повноважень відповідними суб’єктами 

державної влади. Окрім того, феномен судової правотворчості переважно стає 
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об’єктом доктринальної критики на фоні ідеологічного протистояння 

радянських правових вчень та правових вчень, що розвиваються в країнах 

Західної Європи та Сполучених Штатах Америки. Судова правотворчість 

визнавалась явищем, що не відповідало так званій пролетарській правовій 

ідеології. Зокрема наголошувалось на тому, що право – це є інструмент в руках 

пануючого класу, яким мав бути пролетаріат. Відповідно право має бути 

сформульоване в законодавчих актах, бути єдиним для всіх. Надання судам, 

навіть вищого інстанційного рівня повноважень в сфері правотворчості є 

помилковим, оскільки суди, розглядаючи конкретні судові справи не можуть 

результати такого розгляду поширювати як імператив на інші суспільні 

відносини, оскільки в такому випадку можуть бути порушені загальні інтереси 

пануючого класу, може відбутись їх підміна інтересами конкретних суб’єктів, 

що звернулись до суду (Д. І. Курський) [193, с. 129-137]. Судова правотворчість 

визнавалась такою, що притаманна правовим системам, котрі існують у 

капіталістичних країнах, оскільки там суд є знаряддям в руках пануючої еліти 

(власників засобів виробництва), яка намагається стандартизувати дію права як 

засобу пригноблення робітників і селян шляхом однотипного вирішення 

правових спорів (П. І. Стучка) [407], а це в свою чергу створює високі ризики 

неврахування конкретних обставин справи, невиправдано ототожнює творення 

права та його реалізацію (Є. Б. Пашуканіс) [275, с. 45-49] тощо.  

В подальшому в радянській юридичній науці питання судової 

правотворчості переважно розкривається як явище, що притаманне правовим 

системам капіталістичних країн, відповідно воно є шкідливим та таким, що не 

притаманне радянській правовій системі та системі її судочинства. 

Правотворчість судових інстанцій досить часто відкидається вченими взагалі як 

явище, що може існувати в радянській державі. Це пояснюється 

індивідуальністю будь-якої судової справи (переважно це доводиться на 

прикладі кримінального та цивільного судочинства), тим самим є неможливим 

в подальшому застосовувати результати судочинства до вирішення будь-яких, 

навіть подібних судових справ [286, с. 43-44; 60, с. 17; 269, с. 34-36]. А саме 
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призначення судочинства полягає не у творенні права, а у його застосуванні до 

конкретних суб’єктів та конкретних життєвих випадків [267, с. 23-24; 406, с. 45-

46]. Переважно вченими взагалі не наголошується на можливості розгляду та 

запровадження в систему юридичної практики практику судової 

правотворчості. І головним аргументом на користь цього було визнання 

недоцільності поєднання функцій творення та застосування права, оскільки це 

не відповідало тогочасному радянському устрою, могло б, на думку радянських 

вчених-правознавців, призвести до ризиків невиправданого поєднання 

надзвичайно широкого кола повноважень «в руках» судових інституцій.  

Починаючи з другої половини ХХ ст. наукові дослідження судової 

діяльності в цілому набувають багатоаспектного характеру. Зокрема вченими 

піднімаються питання визначення та аналізу ролі суддівської практики в 

правовій системі тогочасної радянської держави [7, с. 22-23; 39, с. 4-6; 409, 

с. 98-99], переосмислення змісту судочинства та правового значення його 

результатів [43, с. 241; 146, с. 39-40], значення судових рішень, прийнятих 

вищими судовими інстанціями, не лише як форми застосування права, але і як 

форми закріплення результатів його офіційної інтерпретації [277, с. 101] тощо. 

Окремо слід відзначити погляди вчених про компромісну роль судочинства, 

визнання його одним із засобів забезпечення миру, громадського спокою та 

мінімізації соціального невдоволення [330, с. 77-78; 208, с. 16]. Взагалі, 

компромісний характер державно-правових інституцій, їх миротворча роль, 

роль засобів подолання і недопущення конфліктів в подальшому, що є 

характерним для політико-правових ідей другої половини ХХ ст., швидше за 

все стало наслідком трагічних подій Другої світової війни. Знову ж таки в 

юридичній науці того часу представлені погляди вчених про доктринальну 

помилку виокремлення судової правотворчості та віднесення актів судочинства, 

незалежно від їх інстанційного походження, до системи актів правотворення 

[427, с. 32]. Вказане пояснювалось: відсутністю творчого компоненту в 

діяльності судів, оскільки вони проводять виключно технічну роботу щодо 

співставлення конкретної життєвої ситуації, поведінки конкретних суб’єктів із 
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вимогами норм права та прийняття правових рішень, котрі породжують правові 

наслідки крізь призму приведення поведінки суб’єктів у відповідність до 

зазначених вимог правової норми [17, с. 7]; спроможністю лише здійснювати 

конкретизацію норм права, усувати колізії в нормах права, а також в окремих 

випадках інтерпретувати правові норми [343, с. 33]; особливостями прояву, що 

виявляється в межах рівнів правового регулювання, оскільки результатом 

правотворчості є загальне правове регулювання суспільних відносин, а 

результатом судочинства є конкретне регулювання суспільних відносин, тому 

хибним є висновок про визнання за суб’єктами судової влади функцій 

правотворчості, а за судовими актами – їх прецедентного статусу [70, с. 117]. 

У цьому ж ключі Д. А. Ковачев приходить до висновку про те, що 

правотворча діяльність є нічим іншим як вольовою діяльністю держави, що 

виступає інструментом для реалізації державної політики. Отже, надання 

правотворчих повноважень судам є таким, що суперечить ідеям незалежності і 

неупередженості судочинства, та в цілому засадам судочинства, може 

призвести до невиправданої завантаженості судів, недосконалості положень 

створених ним правотворчих актів [157, с. 74]. Так само і іншими вченими 

звертається увага на те, що правотворча діяльність здійснюється в межах 

особливого правотворчого процесу, що включає етапи підготовки проектів 

правотворчих актів, їх розгляду, ухвалення та набрання чинності, водночас в 

процесуальному плані він не відповідає процесуальним засадам судочинства, 

відповідно не може бути поширений в діяльності судових інстанцій [59, с. 117-

118]. В період розвитку радянської юридичної науки погляди вчених на судову 

правотворчість, її місце в правові системі радянської держави мали 

традиційний характер, зумовлений положеннями тогочасної офіційної ідеології, 

що супроводжувалась критикою поглядів вчених зарубіжних держав. 

Припинення існування СРСР, а також застарілість та низький рівень 

ефективності тогочасного правового забезпечення більшості сфер суспільних 

відносин зумовили необхідність переосмислення уявлень про судову 

правотворчість, зміни ставлення до вказаного явища як до явища 



 45

універсального та суспільно корисного. Трансформація сприйняття судової 

правотворчості посилюються прийняттям таких нормативно-правових актів як 

Декларація про державний суверенітет від 16.07.1990 р., що закріплює судову 

владу як складову державної влади, що є незалежною та самостійною [72], Акт 

проголошення незалежності України від 24.08.1991 р., яким задекларовано 

початок формування вітчизняних засад судочинства [310]. В цьому плані 

справедливо підсумовує в своєму дослідженні Т. В. Росік, зазначаючи про те, 

що «побудова нової судової системи незалежної України та засад здійснення 

судочинства обумовлені виникненням і подальшою розбудовою України, 

змінами потреб суспільного і державного устрою держави, необхідністю 

демократизації судової влади, забезпечення законності та правопорядку в 

суспільстві» [377, с. 32-33]. Надалі вчена справедливо зазначає про те, що 

тогочасна криза доктринального розуміння судової правотворчості, що виникла 

в період 80-х років ХХ століття, вимагала від науковців переосмислення 

поняття, сутності, природи, змісту і ролі судової правотворчості в новому 

суспільно-політичному становищі України у зазначений період. Все це 

вплинуло на розвиток наукових досліджень судової правотворчості, 

результатом чого стало докорінне її наукове переосмислення як явища правової 

дійсності, в тому числі і її ролі у розвитку законодавства. На початку 90-х років 

ХХ століття в юридичній науці спостерігається, з одного боку, посилення 

впливу західноєвропейських наукових доктрин на розуміння судової 

правотворчості, які вже на той час стають загальнодоступними для 

ознайомлення, скасовується неофіційне переслідування за їх підтримку в 

наукових колах. З іншого боку, в наукових дослідженнях спостерігається 

подальша поляризація уявлень про судову правотворчість, посилення дискусій 

між вченими, що: 1) продовжують так звані радянські традиції розуміння 

судової правотворчості як виключної діяльності держави щодо здійснення 

правосуддя та забезпечення справедливості у суспільстві; 2) обґрунтовують так 

зване широке розуміння судової правотворчості, що має багатоаспектний 
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характер, є явищем правової дійсності та забезпечує здійснення правосуддя як 

на національному, так і на міжнародному рівнях [377, с. 34-36]. 

Слід відзначити, що особливий поштовх для розвитку наукових досліджень 

судової правотворчості спричинило прийняття у 1996 році Конституції України 

[166] та Закону України «Про Конституційний Суд України» [110]. Це суттєво 

активізувало розвиток наукових досліджень судової правотворчості крізь 

призму діяльності Конституційного Суду України, що має правовстановлююче 

значення в частині визнання неконституційності законодавчих та підзаконних 

нормативно-правових актів як в цілому, так і окремих їх частин (негативне 

правотворення) [3; 4; 50; 93], здійснення їх тлумачення та надання оцінки щодо 

відповідності Конституції України, що в подальшому визначатиме 

правотворчість уповноважених суб’єктів [53, с. 3-11; 98, с. 86], тим самим 

впливає на правотворчу діяльність інших суб’єктів, визначає їх зміст та 

правотворче рішення. 

Слід відзначити, що поточні процеси посилення інтеграційного характеру 

розвитку вітчизняної правової системи зумовлюють зміни різноманітних 

правових інституцій в Україні, в тому числі і правотворчості, що набуває більш 

складного характеру, особливо в плані інституційного забезпечення її 

здійснення, що супроводжується розширенням кола суб’єктів правотворчості, а 

їх діяльність відбувається на засадах взаємодоповнення та координації. Це 

пов’язано також і з суттєвим посиленням ролі судів у здійсненні правотворчої 

діяльності, отже підвищує інтерес зі сторони науковців до питань організації та 

здійснення правотворчості судовими інстанціями, особливо касаційного рівня, 

рівня діяльності Верховного Суду. В сучасній юридичній літературі 

представлені праці П. О. Гука, Б. В. Малишева, О. В. Попова, Є. В. Сем’янова, 

С. П. Чередніченка, С. В. Шевчука та ін., в яких питання судової 

правотворчості розкривається з точки зору її самостійності в системі 

правотворчості, невід’ємності та функціональності як засобу поліпшення 

формування права, забезпечення якості правового регулювання, усунення 

недоліків класичної правотворчої діяльності, що здійснюється державними 
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«несудовими» органами, мінімізації ризиків недосконалості та неефективності 

здійснення правотворчості. Однак, слід погодитись з думкою Н. В. Стецик про 

те, що у вітчизняній літературі загальнотеоретичні аспекти судової 

правотворчості є малодослідженими, особливо в частині технології судової 

правотворчості [400, с. 2]. В юридичній літературі сучасний стан наукового 

дослідження судової правотворчості представлений епізодично, та не дозволяє 

сформувати цілісного уявлення про нього. Переважна більшість вчених 

характеризує сучасний стан наукового дослідження судової правотворчості 

шляхом аналізу окремих світоглядних і наукових уявлень про судову 

правотворчість [19; 382; 384; 388]. Окрім того, в юридичній літературі вченими 

було зроблено ряд спроб охарактеризувати сучасний стан наукового 

дослідження судової правотворчості шляхом виокремлення та аналізу недоліків 

існуючих наукових розробок тих або інших аспектів судової правотворчості 

[20; 69], що дозволяло в подальшому обґрунтувати актуальність тематики їх 

наукового дослідження та визначити перспективи її наукової розробки. Також в 

юридичній науці представлені окремі погляди вчених, в яких розкриваються 

питання стану наукової розробки судової правотворчості крізь призму 

поляризації вітчизняних та зарубіжних уявлень вчених про судову 

правотворчість [24; 25; 96]; необхідності подолання заідеологізованості 

наукових досліджень судової правотворчості [29; 388]; недостатності наукових 

розробок судової правотворчості, про що свідчать недоліки правотворчих актів 

та невикористаність правотворчого потенціалу діяльності міжнародних судів та 

національних судів вищих інстанцій [22; 124; 233].  

В сучасній юридичній літературі представлене широке коло наукових 

робіт, в яких вивчаються категоріальні аспекти судової правотворчості [128; 

171; 214; 216], проводиться аналіз питань приналежності тих чи інших судових 

органів до суб’єктів судової правотворчості [34; 50; 189]; доводиться 

спроможність до реалізації функцій судової влади через здійснення 

правотворчості [84; 85; 219; 373] тощо. Однак, на сьогодні все ж таки деякими 

вченими заперечується існування судової правотворчості в цілому, тим більше 
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віднесення тих або інших суб’єктів судової системи до системи суб’єктів 

правотворчості (В. В. Лазарєв, В. С. Нерсесянц та ін.) [252; 419]. Також в 

сучасній юридичній науці активно обговорюються питання особливостей та 

характеру зв’язку судової правотворчості з відповідними функціями судової 

влади, підготовлені та опубліковані з цього приводу наукові праці [195], в яких 

доводиться її допоміжний або основний характер. Достатньо інтенсивно 

розвиваються дослідження методологічних та процесуальних аспектів судової 

правотворчості [220; 224], норм права, що регламентують судову 

правотворчість в Україні [233; 402]; актів, що приймаються в порядку 

здійснення судової правотворчості [28; 31; 147; 222] тощо. Досить поширеним є 

розуміння судової правотворчості як явища, що породжене існуючою 

недосконалістю поточного законодавства. Відповідно включення судової 

правотворчості до складу механізму правотворчості є вимушеним кроком на 

шляху до підвищення якісного рівня нормативно-правових актів, усунення 

колізій, зарегульованостей та прогалин у праві [459, с. 228]; поліпшення 

юридичної техніки правових положень [9, с. 88]; оперативного усунення 

недоліків правового регулювання суспільних відносин [67, с. 32]; недопущення 

суперечливого поширення правових норм на конкретні життєві випадки та 

конкретних суб’єктів права [475, с. 128] тощо. 

У власному дисертаційному дослідженні Т. В. Росік на прикладі стану 

наукового дослідження судової практики (що є спорідненим поняттям із 

поняттям «судова правотворчість» та характеризує результат діяльності 

суб’єктів судочинства, окремою складовою якого є правотворчі акти. – Прим. 

авт.), обґрунтовує думку про можливість поділу доктринальних уявлень про 

судову правотворчість на: ті, що характеризують судову правотворчість в 

англосаксонській правовій системі, та ті, що характеризують судову 

правотворчість в романо-германській правовій системі. В результаті здійснює 

розподіл наукових поглядів вчених, вказуючи на те, що переважно 

представники західної юридичної науки до проблематики ролі судової 

практики у правотворчості підходять з позиції особливостей відповідної 
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правової системи, де функціонує судова практика [377, с. 37-38]. Дійсно, у 

поглядах сучасних вчених розуміння судової правотворчості набуває 

багатоаспектного характеру. Судова правотворчість визначається в якості 

уніфікованого поняття, що позначає: джерело походження судових прецедентів 

[525, c. 381; 506, c. 409-410]; засіб впливу на функціонування суб’єктів 

законодавчої та виконавчої влади, інструмент збалансування повноважень 

органів державної влади [489, c. 691; 491, c. 24]; механізм створення права 

шляхом надання йому людино вимірного характеру за результатами судового 

розгляду [523, с. 241]; особливу сферу права – суддівську [494, с. 100-103] та ін.  

Погляди вчених – представників країн, правові системи яких належать до 

романо-германської правової сім’ї, розкривають судову правотворчість не 

стільки у її багатоаспектному вимірі, скільки в якості самостійної інституції, що 

виконує переважно допоміжну функцію по відношенню до правотворчої 

діяльності інших суб’єктів та правового регулювання в цілому. Так судова 

правотворчість вченими визначається як самостійне джерело права, що має як 

переваги, так і недоліки, зокрема надає можливість вирішити в правовому полі 

конкретну життєву ситуацію та уніфікувати це рішення по відношенню до 

інших подібних судових справ, водночас не спроможний до систематизації та 

не в повній мірі може бути застосований до інших спорів через його 

індивідуальність [510, c. 28]; сприяє транснаціональній уніфікації правового 

регулювання [493, c. 661]; забезпечує так званий судовий нагляд, та виступає 

самостійним фактором творення права [496, с. 561]; не допускає прийняття та 

дію неконституційних нормативно-правових актів [518, с. 569] та ін. 

Сучасний стан наукового дослідження судової правотворчості в Україні 

можливо визначити як такий, що пов’язаний із переосмисленням вказаного 

феномену, що зумовлено як недостатністю його наукової розробки, так і 

недосконалістю правового забезпечення суспільних відносин, недоліками 

чинного законодавства України, невикористаністю правоутворюючого 

потенціалу діяльності суб’єктів вітчизняного судочинства. Сучасний стан 
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наукового дослідження судової правотворчості в Україні можливо 

охарактеризувати крізь призму наступних положень: 

1) судова правотворчість переважно розкривається в межах її 

інструментального розуміння, як засобу забезпечення іншої діяльності 

суб’єктів судочинства, що фактично виступає допоміжною інституцією, за 

допомогою якої відбувається конкретизація права, узагальнення судової 

практики, її уніфікація. Ми не проводимо ототожнення судової правотворчості 

з категоріями «конкретизація права», «узагальнення судової практики» та ін., 

однак аналіз існуючих доктринальних підходів доводить панування 

інструментального розуміння судової правотворчості, в тому числі і як засобу 

удосконалення судової діяльності, що включає в себе конкретизацію норм 

права, узагальнення судової практики тощо, а також як засобу забезпечення 

однаковості застосування норм права при здійсненні правосуддя;  

2) зміст судової правотворчості пов’язується із державно-владною 

діяльністю щодо розгляду конкретних судових справ в порядку судочинства, 

водночас статус судових актів, як результату розгляду судових справ, матиме 

одночасно і правозастосовний характер, визначаючи правові наслідки для 

сторін цього судового спору, і правотворчий характер, набуваючи 

загальнообов’язкового статусу як для судів нижчих інстанцій у випадках 

розгляду аналогічних справ, так і для інших суб’єктів, що застосовують норми 

права; 

3) доктринальне розуміння судової правотворчості характеризується як 

діяльність вищих судових інстанцій, що відбувається переважно в порядку 

апеляційного або касаційного перегляду судових справ або рішень судів нищих 

інстанцій, де авторитет і досвід суддів дозволяє ухвалювати справедливі судові 

рішення, що можуть набувати загальнообов’язкового характеру; 

4) судова правотворчість в системному плані характеризується як 

самостійний різновид правотворчої діяльності, що наділена спільними 

ознаками з іншими різновидами правотворчості (має правовий характер, 

здійснюється в процесуальному порядку та ін.), та відмінними, що її 
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індивідуалізує та відмежовує від інших різновидів (здійснюється чітко 

визначеним колом суб’єктів судової влади, результатом є прийняття судового 

рішення загальнообов’язкового нормативного характеру тощо). 

Таким чином наукове дослідження судової правотворчості переважно 

засноване на його виокремленні з системи явищ правової діяльності за 

критеріями: 1) призначення, як засобу забезпечення іншої діяльності суб’єктів 

судочинства, що фактично має допоміжний характер; 2) змісту, що пов’язується 

із державно-владною діяльністю щодо розгляду конкретних судових справ в 

порядку правозастосування, водночас статус судових актів, як результату 

розгляду судових справ, матиме як правозастосовний характер, визначаючи 

правові наслідки для сторін цього судового спору, так і правотворчий характер, 

набуваючи загальнообов’язкового статусу для судів нижчих інстанцій та для 

інших суб’єктів, що уповноважені застосовувати такі норми права; 3) суб’єктів 

здійснення, як діяльність вищих судових інстанцій, що відбувається переважно 

в порядку апеляційного або касаційного перегляду судових справ; 4) місця в 

системі правотворчості, що визначається як самостійний її різновид, 

характеризується спільними ознаками з іншими різновидами правотворчості 

(має правовий характер, здійснюється в процесуальному порядку та ін.), та 

відмінними, що її індивідуалізує та відмежовує від інших різновидів 

(здійснюється чітко визначеним колом суб’єктів судової влади, результатом є 

прийняття судового рішення загальнообов’язкового нормативного характеру 

тощо). 

Враховуючи широкий спектр наукових праць, в яких судова 

правотворчість вивчається як безпосередньо, так і крізь призму інших суміжних 

понять та категорій, відзначаючи існуючі недоліки вивчення судової 

правотворчості, дискусійність щодо розуміння стану її наукової розробки, 

вважаємо за доцільне здійснити його узагальнення, а також встановити його 

переваги та недоліки. Таке узагальнення вважаємо за доцільне провести за 

наступними критеріями.  
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1. В залежності від змісту наукові дослідження судової правотворчості 

поділяються на:  

 історико-правові, змістом яких є наукові дослідження судової 

правотворчості як історично зумовленого явища правової реальності, що 

визначається закономірностями зародження, виникнення, становлення та 

розвитку;  

 порівняльно-правові, змістом яких є дослідження судової 

правотворчості, результати яких відмежовують її від інших суміжних явищ 

(категорій) юридичної науки, визначають їх спільні і відмінні ознаки, 

обґрунтовують комплекс висновків щодо їх взаємодії (взаємовпливу);  

 категоріальні, змістом яких є дослідження судової правотворчості, які 

стосуються встановлення її місця в системі понятійно-категоріального апарату 

юридичної науки, з’ясування її ознак та надання їх характеристик, 

удосконалення визначення поняття «судова правотворчість»; 

 системно-структрні, змістом яких є дослідження судової 

правотворчості, що пов’язані із визначенням місця досліджуваного явища в 

системі явищ правової реальності, з’ясуванням взаємозв’язків між судовою 

правотворчості та іншими суміжними правовими явищами (наприклад, урядова 

правотворчість, муніципальна правотворчість, локальна нормотворчість тощо), 

а також обґрунтуванням можливої структурного поділу судової правотворчості, 

визначенням зв’язків між його складовими; 

 інституційно-правові, змістом яких є дослідження судової 

правотворчості шляхом визначення, аналізу та характеристики правового 

статусу, системності формування та функціонування суб’єктів її здійснення як 

уповноважених органів судової гілки державної влади;  

 праксеологічні, змістом яких є дослідження судової правотворчості, 

що визначають її практичне призначення для функціонування і розвитку 

правової системи, системи судочинства та правого регулювання суспільних 

відносин. 
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Вказаний перелік не є виключним, що зумовлено багатоаспектністю та 

складністю судової правотворчості.  

2. В залежності від структури юридичної науки дослідження судової 

правотворчості поділяються на: 

‒ теоретико-історичні, що досліджують судову правотворчість крізь 

призму закономірностей її зародження, становлення, розвитку та 

удосконалення, що дозволяє сформувати цілісне уявлення про судову 

правотворчість; 

‒ галузево-правові, що вивчають особливості здійснення та подальшого 

правового впливу судової правотворчості на відповідну сферу суспільних 

відносин; 

‒ спеціально-прикладні, що досліджують судову правотворчість крізь 

призму здійснення юридичної практичної діяльності із використанням 

широкого спектру правил, прийомів, способів та засобів, як юридичного, так і 

неюридичного характеру.  

3.  В залежності від ставлення дослідника до об’єкту пізнання 

дослідження поділяються на: 

‒ аналітичні, в яких дослідник здійснює вивчення тих або інших 

пізнавальних аспектів судової правотворчості, з метою накопичення наукових 

знань або переосмислення існуючих; 

‒ критичні, що відображають негативне ставлення дослідника до 

судової правотворчості, в яких заперечується доцільність його існування, 

функціонування або розвитку з урахуванням особливостей державно-правового 

розвитку;  

‒ пропагандистські, що відображають позитивне ставлення дослідника 

до судової правотворчості, акцентують увагу на корисності його існування, 

функціонування та удосконалення, не містять інформацію або містять хибну 

інформацію про його негативний вплив на суспільно-політичне життя.  

4. В залежності від форм виразу наукових результатів дослідження 

судової правотворчості поділяються на:  
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‒ монографічні (дисертаційні), в яких процес та результат вивчення 

судової правотворчості викладено у вигляді окремої наукової праці (книги або 

рукопису дисертації тощо), в якій відображено історичні засади дослідження, 

детально описано методику пізнавальної роботи, обґрунтовано висновки за 

результатами проведеної роботи, що може бути подана на здобуття наукового 

ступеня та прилюдно захищена здобувачем; 

‒ навчальні, в яких процес та результат вивчення судової 

правотворчості викладено у вигляді навчальної літератури (підручники, 

навчальні посібники тощо), що містять констатуючий матеріал про судову 

правотворчість (поняття, ознаки, різновиди, правовий статус, практика 

здійснення тощо), можуть бути використані в навчальній діяльності, стануть 

корисними при опануванні юридичних навчальних дисциплін та набуття 

студентами закладів вищої освіти компетентностей за освітніми рівнями 

«Бакалавр» чи «Магістр» спеціальності «Право»; 

‒ представлені в періодичних виданнях, що являють собою статтю або 

цикл статей, опублікованих у періодичних наукових виданнях, зміст яких 

відображає результати наукового дослідження судової правотворчості.  

5. В залежності від значення наукові дослідження судової 

правотворчості поділяються на:  

‒ теоретичні, які засновані на використанні абстрактних уявлень, ідей, 

положень про судову правотворчість, що посилюють наукове осмислення 

судової правотворчості, формування про неї концептуальних уявлень; 

‒ практичні, що засновані на використанні емпіричних знань про судову 

правотворчість та націлені на втілення в юридичній практиці, особливо в 

частині удосконалення здійснення судової правотворчості. 
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1.2 Методологічна основа наукового дослідження теоретико-правових 

і практичних аспектів співвідношення правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України 

 

Проблематика методології наукового дослідження є однією з центральних 

при здійсненні будь-якої науково-дослідної роботи, оскільки її вивчення 

дозволяє окреслити коло методологічного інструментарію та особливостей його 

використання при розробці предмету наукового пізнання. Складність і 

багатоаспектність методології наукового дослідження, а подекуди і 

неоднозначність доктринального розуміння методології наукових досліджень, її 

структури, змісту та практики застосування, зумовлюють доцільність 

індивідуального визначення методологічної основи дослідження конкретного 

предмету наукового пізнання. Вказане стосується і предмету нашої 

дисертаційної роботи, тобто актуальним є індивідуалізація методологічної 

основи наукового дослідження саме теоретико-правових та практичних 

аспектів співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного 

Суду України. Тобто мова іде про індивідуальне визначення та обґрунтування 

доцільності використанні конкретного набору методологічного інструментарію 

та практики його застосування по відношення до визначеного предмету 

наукового дослідження – теоретико-правових та практичних аспектів 

співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 

України.  

Відзначаючи складність теоретико-правових та практичних аспектів 

судової правотворчості, в тому числі і щодо її співвіднесення на рівні 

діяльності Верховного Суду та Конституційного Суду України, їх значний 

наукознавчий потенціал, наголошуючи на високому рівні актуальності 

встановлення методологічної основи цього наукового дослідження, вважаємо за 

доцільне в межах цього підрозділу дисертаційної роботи: 
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1) встановити і охарактеризувати особливості теоретико-правових та 

практичних аспектів співвідношення правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України як предмету цієї наукового роботи; 

2) з урахуванням особливостей предмету дисертаційної роботи 

визначити складові методологічної основи його дослідження, встановити їх 

функціональні можливості.  

Предмет і методологія наукового дослідження являють собою ключові 

засади здійснення будь-якої науково-дослідної роботи, оскільки дозволяють 

визначити межі дослідження, встановити його мету і завдання, а також 

виокремити засоби досягнення мети наукового дослідження та виконання 

поставлених завдань. Слід відзначити, що предмет дослідження визначає 

складність та багатоаспектність закономірностей досліджуваного явища або 

процесу, котрі в подальшому відіграють роль фактору при обранні відповідного 

методологічного інструментарію науково-дослідної роботи. Тому цілком 

обґрунтованим є встановлення особливостей предмету наукового дослідження, 

що в подальшому безпосередньо зумовлюватиме методологічну основу його 

вивчення, визначатиме його складові та їх функціональний потенціал.  

На підтвердження зазначеного в юридичній літературі вченими звертається 

увага на те, що предмет дослідження є первинним і його особливості в 

подальшому орієнтують дослідника на обрання і застосування методів 

наукового пізнання, визначення пізнавальної стратегії в цілому [256, с. 27-29; 

62, с. 176-179; 228, с. 45]. Вказана думка є цілком обґрунтованою, оскільки 

дозволяє зосередити увагу саме на особливостях предмету дослідження як 

першооснови індивідуалізації методологічної складової науково-дослідної 

роботи. Так само вченими підкреслюється принциповість методології 

дослідження, що визначається з урахуванням закономірностей правового явища 

чи процесу, які становлять об’єкт наукового інтересу [73, с. 157; 74, с. 29-30], 

наголошується на пізнавальному значенні предмету дослідження, що має 

методологічно зумовлений характер, визначає коло дослідницьких прийомів, 

способів та засобів отримання нових знань про предмет або переосмислення 
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існуючих [161, с. 56-58] тощо. З огляду на зазначене вище, відзначаючи 

проблематику предмету наукового дослідження, його виокремлення та 

встановлення особливостей в якості важливого, науково пізнавального 

завдання, вважаємо за доцільне встановити і охарактеризувати особливості 

теоретико-правових та практичних аспектів співвідношення правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України як предмету цієї наукового 

роботи. Ключовим пізнавальним явищем, що становить об’єкт наукового 

інтересу є правотворчість, яка являє собою особливий юридичний процес та 

результат здійснення людиною розумової творчої діяльності, націленої на 

створення норм права. Правотворчість за своєю сутністю є явищем складним та 

багатовимірним, що може бути розкрите крізь призму різноманітних критеріїв. 

Насамперед мова іде про суб’єктний вимір, що дозволяє в пізнавальному плані 

охарактеризувати правотворчість як особливий феномен, який:  

‒ по-перше, існує виключно у людському середовищі, оскільки 

заснований на суспільних відносинах, виявляється у відповідній сфері людської 

діяльності (правотворчій) та поза суспільством існувати не може, націлений на 

створення права та в подальшому – на забезпечення його впорядковуючого 

впливу на суспільні відносини; 

‒ по-друге, здійснюється чітко визначеним колом суб’єктів, 

забезпечуючи системність правотворчості та системність актів правотворчості. 

З урахуванням цього, правотворчість може бути класифікована на різновиди, в 

тому числі і за критеріями суб’єктів здійснення та характеру їх повноважень. 

Відповідно в пізнавальному плані правотворчість може бути класифікована, в 

тому числі і шляхом виокремлення судової правотворчості. В подальшому в 

основу поділу правотворчості на: а) правотворчість, що здійснюється 

Верховним Судом, та б) правотворчість, що здійснюється Конституційним 

Судом України, може бути закладено критерій правотворчих повноважень, що 

належать суб’єктам судочинства. Це свідчить про можливість не лише 

виокремити вказані різновиди правотворчості, але і провести їх системно-
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структурні дослідження, визначити їх спільні та відмінні ознаки, встановити 

особливості взаємозв’язку між ними тощо; 

‒ по-третє, безпосередньо залежить від людської розумової діяльності, 

тобто є зумовленим властивостями людського розуму, здібностями до 

аналітичної роботи щодо сприйняття правової дійсності, її осмислення та 

формування нових норм права. 

Пізнавальний потенціал правотворчості є значним, водночас дослідження 

різноманітних її аспектів ускладнюється змінюваністю вказаного явища, 

широким колом факторів, які на нього впливають, особливостями 

функціонального призначення тощо. В юридичній літературі в цілому 

підтримується думка про те, що правотворчість потребує багатоаспектного 

дослідження, врахування її багатопроявності, а це в свою чергу зумовлює появу 

широкого кола наукових праць, які стосуються правотворчості. Важливе місце 

серед них належить тим науковим працям, в яких вивчаються питання суб’єктів 

її здійснення, порівняльних особливостей різновидів правотворчості, 

компетентності, професійності та результативності її здійснення, що 

характеризують її суб’єктний вимір [241, с. 55]. Так само в юридичній науці 

звертається увага вченими і на те, що пізнавальний потенціал правотворчості 

полягає в можливості поділу її здійснення між різними суб’єктами, з метою 

уникнення узурпації правотворчої діяльності, надмірної концентрації 

правотворчих повноважень в руках одного суб’єкта [416, с. 20]. Вченими також 

підкреслюється той факт, що правотворчість не може мати виключно 

формального розуміння як набору правил, прийомів, способів та засобів 

юридичної техніки формалізації правових положень, насамперед – це діяльність 

людини, яка не лише володіє знаннями про юридичну техніку, але і 

використовує їх в практиці правотворчості [251, с. 118; 323, с. 207]. В 

результаті можливо підсумувати, що об’єктом нашого дослідження виступають 

суспільні відносини, які виникають, і розвиваються в окремій сфері 

життєдіяльності суспільства, яка стосується творення права, що включає в себе 

в тому числі і аспекти суб’єктного забезпечення, визначаючи її творчий, 
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професійний, інтелектуальний, людиновимірний, результативний характер, 

можливість класифікації на різновиди в залежності від суб’єктів здійснення, їх 

повноважень та приналежності до тої чи іншої гілки державної влади чи до 

системи суб’єктів громадянського суспільства тощо.  

Ще одним невід’ємним аспектом предмету дисертації, що деталізує об’єкт 

дослідження є діяльність чітко визначених суб’єктів судової системи – 

Верховного Суду та Конституційного Суду України як особливих суб’єктів, що 

здійснюють творення права. Верховний Суд – це найвищий суд у системі 

судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової практики у 

порядку та спосіб, визначені процесуальним законом [115]. Правовий статус 

«найвищого суду в системі судоустрою України» зумовлює його повноваження, 

які мають як правозастосовний, так і правотворчий характер. Правотворчий 

характер повноважень Верховного Суду виявляється саме у забезпеченні 

сталості та єдності судової практики, що супроводжується прийняттям 

відповідних актів, які в цілому або в частині наділені обов’язковим статусом 

для використання і врахування в діяльності інших судів України. Верховний 

Суд є насамперед касаційною інстанцією, тобто займає вищий рівень в системі 

судоустрою, тим самим на нього покладається особливе коло повноважень як 

правозастосовного, так і правотворчого характеру. У певних випадках 

Верховний Суд здійснює традиційну судову правозастосовну діяльність як суд 

першої або апеляційної інстанції. Окрім вказаних вище повноважень 

Верховний Суд відповідно до ст. 36 Закону України «Про судоустрій та статус 

суддів» від 02.06.2016 р. № 1402-VІІІ здійснює і ті повноваження, які 

опосередковано стосуються правотворчості, а саме: узагальнення судової 

практики; надання  висновків щодо проектів законодавчих актів, які стосуються 

судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших 

питань, пов’язаних із функціонуванням системи судоустрою; звернення до 

Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових 

актів, щодо офіційного тлумачення Конституції України; забезпечення 
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однакового застосування норм права судами різних спеціалізацій у порядку та 

спосіб, визначені процесуальним законом тощо [115].  

Виходячи з вказаного вище, фактично мова іде про ті повноваження, які 

доводять правотворчий характер діяльності Верховного Суду (зокрема щодо 

звернення до Конституційного Суду, забезпечення однакового застосування 

норм права тощо), так і ті, що пов’язані із правотворчою діяльністю (зокрема, 

щодо узагальнення судової практики тощо). Положення ч. 5 ст. 13 Закону 

України «Про судоустрій та статус суддів» доводять правотворчий характер 

висновків Верховного Суду щодо застосування норм права, викладені у 

постановах Верховного Суду. Вони мають обов’язковий характер для всіх 

суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності 

нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Хоча ч. 6 ст. 13 

зазначеного Закону України конкретизовано статус цих висновків по 

відношенню до діяльності інших судів при застосуванні таких норм права. Такі 

висновки щодо застосування норм права мають бути іншими судами враховані. 

Ми ще повернемось до аналізу вказаних положень та надамо їм критичну 

оцінку в межах наступних розділів дисертації, однак в цілому відзначаємо факт, 

що відповідно до положень чинного законодавства України Верховний Суд є 

суб’єктом, в діяльності якого наявним є правотворчий елемент, а окремі його 

акти мають правотворчий характер.  

Іншим суб’єктом, правотворчість якого становитиме елемент порівняльно-

правового дослідження, є Конституційний Суд України, який відповідно до 

Конституції України вирішує питання про відповідність Конституції України 

законів України та у передбачених Конституцією України випадках інших 

актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші 

повноваження відповідно до Конституції України (ст. 147). У змісті ст.ст. 150, 

151, 151-1 Конституції України законодавець конкретизує повноваження 

Конституційного Суду України, вказуючи зокрема і на повноваження, які 

мають правотворчий характер [166]. Вказані повноваження не є вичерпними, 

водночас саме вони безпосередньо стосуються діяльності Конституційного 
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Суду України в правотворчій сфері. Слід відзначити, що пріоритетним 

напрямом діяльності Конституційного Суду України є здійснення саме 

конституційного судочинства, втім це не єдина функція суду. Результатом 

діяльності Конституційного Суду України можуть бути правові акти, що 

визнані ним неконституційними повністю, або у певній частині, і які в 

результаті втрачають свою чинність з моменту ухвалення Конституційним 

Судом відповідного рішення. Відповідно вказані акти породжують правотворчі 

наслідки. Сам характер актів Конституційного Суду України, що ухвалюються 

у вигляді рішень та висновків, відповідно до ст. 152-2 Конституції України 

свідчить про їх загальнообов’язковість, остаточність і неможливість 

оскарження [166]. Зазначена особливість актів Конституційного Суду України 

засвідчує їх поширеність на невизначене коло суб’єктів та невизначену 

кількість випадків, тобто вони мають загальнообов’язковий, нормативний, 

неперсоніфікований характер. 

Таким чином самостійними об’єктами порівняння в межах предмету цього 

дисертаційного дослідження є правотворчість Верховного Суду та 

правотворчість Конституційного Суду України. Співвідношення як 

методологічний прийом в наукових дослідженнях вченими визначається як 

особливий процес встановлення взаємозв’язку між явищами або процесами, чи 

з’ясування характеру відношення одного явища чи процесу до іншого і навпаки 

[445, с. 239]; порівняння однопорядкових об’єктів з метою визначення спільних 

та відмінних ознак [226, с. 149]. Результатами переважної більшості досліджень 

в юриспруденції, де застосовувався прийом співвідношення, є визначення та 

характеристика спільних та відмінних ознак досліджуваних явищ або процесів, 

зокрема за результатами співвідношення політичної та публічної влади [226]; 

правотворчості органів та посадових осіб держави та місцевого самоврядування 

[37]; правотворчої та правової політики [394], правоутворення та 

правотворчості [80] тощо. Однак, на нашу думку, питання співвідношення 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України в 
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методологічному плані потребує поглиблення такого підходу та дослідження 

крізь призму їх:  

 спільних ознак, які засновані на характеристиках правотворчості як 

правового феномену, що здійснюється уповноваженими суб’єктами в 

офіційному порядку, породжує правові наслідки, а Верховний Суд та 

Конституційний Суд України характеризуються приналежністю до інституцій 

судочинства, відіграють принципову роль у забезпеченні судочинства в 

Україні; 

 схожих ознак, які відображають подібність правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України, як діяльності в сфері 

права, що здійснюється уповноваженими суб’єктами, в межах чітко 

визначеного порядку, водночас вказують на наявність особливостей 

порівнюваних явищ;  

 відмінних ознак, змістом яких є коло особливостей правотворчості 

Верховного Суду та правотворчості Конституційного Суду України, 

порівняльна характеристика яких довела, що ознаки, притаманні 

правотворчості Верховного Суду відсутні в правотворчості Конституційного 

Суду України та навпаки;  

 протилежних ознак, що характеризують правотворчість Верховного 

Суду та правотворчість Конституційного Суду України як таких, що 

відображають сторони, властивості, тенденції, процеси у досліджуваних 

явищах, що взаємозумовлюють і взаємовиключають один одного. 

Оскільки метою проведення співвідношення тих або інших явищ чи 

процесів, що досліджуються, є встановлення їх взаємозв’язку, слід наголосити 

на тому, що за результатами встановлення та характеристики спільних, 

відмінних, схожих та протилежних ознак правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України створюється підґрунтя для визначення тих 

положень, які характеризуватимуть взаємозв’язок правотворчості вказаних 

суб’єктів. При чому цей взаємозв’язок можливо буде розкрити крізь призму 

або: 1) превалюючого значення того чи іншого виду правотворчості, що 
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відображатиме його значення у механізмі правотворчості в цілому; 

2) самостійного значення, при якому як правотворчість Верховного Суду, так і 

правотворчість Конституційного Суду України є незалежними одне від одного, 

здійснюються самостійно суб’єктами на їх розсуд відповідно до їх 

повноважень, які визначають межі їх правотворчості та статус актів 

правотворчості; 3) координаційного (паритетного) значення, при якому 

правотворчість Верховного Суду та Конституційного Суду України 

здійснюються взаємоузгоджено та за своїм змістом доповнюють одна одну, 

забезпечуючи єдину мету – правове впорядкування суспільних відносин. 

В межах проблематики співвідношення правотворчості Верховного Суду 

та Конституційного Суду України ми проводимо конкретизацію предмету 

нашого дисертаційного дослідження, відносячи до його складу лише теоретико-

правові та практичні аспекти такого співвідношення. В юридичній літературі 

теоретико-правові аспекти явища чи процесу – це складова проблематики 

теоретичних юридичних наук, що вивчають правові явища або процеси як 

об’єктивно обумовленого феномену, що під впливом факторів життєдіяльності 

соціуму зароджуються, виникають, розвиваються, функціонують, мають 

спроможність до вдосконалення [161, с. 57]. Фактично, досліджуючи 

теоретико-правові аспекти співвідношення правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України ми намагатимемось розглянути феномен 

правотворчості вказаних суб’єктів як явище, що об’єктивно існує, виникає, 

розвивається, функціонує та може бути удосконалене. І все це з огляду на його 

сутність, соціальний характер, суб’єктну зумовленість як прояву професійної, 

офіційної юридично значимої діяльності. За результатами дослідження саме 

теоретико-правових аспектів можливо встановити універсальні характеристики 

досліджуваного явища чи процесу, виявити його ознаки незалежно від форм 

прояву та різновидів [339, с. 6], удосконалити понятійно-категоріальний апарат 

юридичної науки, тим самим сформувавши наукознавчу основу для 

подальшого дослідження конкретного явища або процесу на рівні галузевих або 

спеціально юридичних досліджень [380, с. 18] та ін. Відповідно дослідження 
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теоретико-правових аспектів співвідношення правотворчості Верховного Суду 

та Конституційного Суду України потенційно націлене на: 1) встановлення 

історіографічних основ та перспективних напрямів наукового дослідження 

судової правотворчості, аналізу історії становлення та сучасного стану 

правового забезпечення правотворчості Верховного Суду та Конституційного 

Суду України; 2) з’ясування методологічної основи наукового дослідження 

теоретико-правових та практичних аспектів співвідношення правотворчості 

вказаних суб’єктів; 3) встановлення категоріальних основ правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України, що передбачає 

виокремлення та характеристику спільних та схожих ознак понять 

«правотворчість Верховного Суду» і «правотворчість Конституційного Суду 

України», а також встановлення відмінностей і протилежностей між ними, 

удосконалення їх визначення як самостійних категорій; 4) встановлення та 

характеристика процесуальних аспектів здійснення правотворчої діяльності 

Верховним Судом та Конституційним Судом України; 5) визначення та 

обґрунтування правотворчого характеру актів Верховного Суду та 

Конституційного Суду України. Вказаний перелік теоретико-правових аспектів 

співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 

України, що мають потужний наукознавчий потенціал, не є вичерпним, проте 

ми зазначили на ключових з них. Водночас їх наукове дослідження 

дозволятиме встановити закономірності прояву правотворчості вказаних 

суб’єктів як об’єкту наукового дослідження, об’єкту правового забезпечення, 

елементу в системі понятійно-категоріального апарату юридичної науки, 

різновиду юридичного процесу та форм прояву у вигляді особливої системи 

правових актів, що мають правотворчий характер.  

Практичний аспект співвідношення правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України зумовлений самими властивостями 

правотворчості, що знаходить свій прояв в юридичній практиці. Вченими-

правознавцями практичні аспекти, як складова предмету юридичних 

досліджень, визначаються як комплекс його закономірностей, що пов’язані із 
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життям людей, є частиною практики, стосуються застосування, закріплення 

якихось знань, навичок на практиці, заснований на життєвому досвіді [133, 

с. 112-113; 415]. Дослідження практичних аспектів співвідношення 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України у поєднанні 

з вивченням теоретико-правових аспектів є цілком виправданим з наукової 

точки зору, що пояснюється можливістю поширення висновків, пропозицій і 

рекомендацій, отриманих за результатами вивчення теоретико-правових 

аспектів, на практику здійснення правотворчості в частині її удосконалення. 

Потенційно вивчення практичних аспектів співвідношення правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України дозволить: по-перше, 

проаналізувати та розкрити недоліки співвідношення правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України як прояву їх практичної 

діяльності; по-друге, визначити та обґрунтувати перспективи розвитку та 

шляхи посилення взаємозв’язку правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України.  

Складність та багатоаспектність предмету цієї дисертаційної роботи, що 

визначає її наукознавчий потенціал та перспективність наукового дослідження, 

визначають необхідність з урахуванням особливостей предмету дисертаційної 

роботи визначити складові методологічної основи його дослідження, 

встановити їх функціональні можливості. На прикладі дослідження ролі судової 

практики в правотворчій діяльності Т. В. Росік справедливо зазначає про те, що 

методологічна основа наукового дослідження в науковому аспекті є категорія 

досить складна, оскільки передбачає визначення основних принципів наукового 

пізнання, встановлення, аналіз та обґрунтування доцільності застосування кола 

методологічних підходів і методів, які доцільно використати для отримання 

об’єктивних, апробованих, науково обґрунтованих знань про предмет 

дослідження [377, с. 45-46]. Встановлення методологічної основи наукового 

дослідження як наукознавча проблематика в юридичній літературі 

характеризується неоднозначно. Ряд вчених обґрунтовують необхідність 

встановлення методологічної основи наукового дослідження шляхом 
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визначення відповідної методологічної стратегії наукового пізнання, що має 

включати в себе власне виокремлений методологічний підхід, що найбільш 

відповідає досліджуваній проблематиці та потенційно спроможний в 

методологічному плані націлити дослідника на пізнання явища чи процесу в 

певному сталому його розумінні [192, с. 116-118; 342, с. 22; 443, с. 16-18]. 

Також, методологічна основа дослідження вченими характеризується як 

результат визначення можливих та доцільних прийомів наукового пізнання, що 

стануть корисними досліднику в процесі вивчення того або іншого аспекту 

досліджуваного явища. Окрім того, до складу методологічної основи відносять 

не лише прийоми дослідження, але і методологічні навички їх використання, 

що також мають бути визначені та підтверджені дослідником [263, с. 28], 

принципи наукового пізнання і аналітичний склад розумових здібностей 

дослідника [8, с. 13-15; 259, с. 18-20] тощо. Також, вченими методологічна 

основа дослідження визначається крізь призму розуміння її змісту, яким є 

стратегія наукового пізнання, та її призначення – скерувати дослідника в його 

науково-дослідній роботі [288, с. 7-9]; структури, що виявляється у наявності 

комплексу методів дослідження, як загальних, серед яких виокремлюється 

один, який є ключовим та дозволяє провести дослідження в межах аналізу 

конкретних аспектів прояву об’єкту дослідження [173, с. 421]; наявності рівнів 

наукового дослідження, що сприяють розмежуванню та подальшому 

поєднанню теоретичних та практичних (прикладних) досліджень [201, с. 22-23]; 

наслідків її застосування, що структуруються на різновиди: загальні і 

спеціальні, в основі розмежування яких знаходиться критерій різновидів 

методів пізнання (загальнонаукові або спеціально наукові), що 

використовуються дослідником [326, с. 55-57] тощо. Незважаючи на те, що 

вченими в розуміння методологічної основи дослідження вкладається та чи 

інша її властивість (зміст, призначення, прояв у вигляді відповідних навичок 

дослідника тощо), більшість вчених обґрунтовують так званий структурний 

підхід до характеристики методологічної основи науково-дослідної роботи, 

розглядаючи її як індивідуалізований набір методологічних підходів і методів 
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наукового пізнання, що виокремлюються та використовуються дослідником з 

урахування наукознавчого потенціалу предмету наукового пізнання. При чому 

основу науково-дослідної роботи складає система принципів наукового 

дослідження [225, с. 27-28; 393, с. 31-32; 31, с. 14; 195, с. 47; 344, с. 21-23]. 

Враховуючи вищезазначене, слід наголосити, що ми підтримуємо більшість з 

аналізованих нами поглядів вчених, водночас приходимо до висновку про те, 

що методологічну основу наукового дослідження теоретико-правових і 

практичних аспектів співвідношення правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України не може становити окремий метод або 

методологічний підхід. Варто виокремити і обґрунтувати функціональні 

можливості комплексу методологічних підходів та методів наукового 

дослідження, що у своїй єдності дозволять досягти мети дослідження – 

розкрити зміст співвідношення правотворчості вказаних суб’єктів, 

обґрунтувати недоліки та шляхи удосконалення в Україні.  

Ключове значення для будь-якого наукового дослідження мають принципи 

наукового пізнання, які закладають пізнавальну основу, слугують єдиним 

можливим критерієм якості, достовірності та результативності пізнавальної 

діяльності. До принципів наукового пізнання вченими переважно відносяться 

принципи історизму, об’єктивності, всебічності, результативності, 

обґрунтованості, професійності та ін. Всі вони мають важливе значення для 

наукового дослідження теоретико-правових та практичних аспектів 

співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 

України, оскільки лише у своєму поєднанні спроможні забезпечити науковість 

проведеної роботи, отримати науково значимі результати дослідження. Ми не 

будемо окремо зупинятись на аналізі кожного з принципів наукового пізнання, 

оскільки це певною мірою буде виходити за межі предмету нашого наукового 

пізнання. Однак, окремо необхідно наголосити на принциповому значенні 

принципу всебічності наукового дослідження, методологічний потенціал якого 

доводить можливість та необхідність вивчення теоретико-правових та 

практичних аспектів співвідношення правотворчості Верховного Суду та 
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Конституційного Суду України як важливої пізнавальної складової 

проблематики правотворчості, її здійснення Верховним Судом та 

Конституційним Судом України крізь призму її співвідношення. Таким чином 

як саме дослідження, так і результат такого дослідження становитимуть 

складову частину забезпечення всебічності вивчення феномену правотворчості 

та діяльності Верховного Суду та Конституційного Суду України крізь призму 

її порівняльно-правового дослідження. Так само варто звернути увагу на 

методологічне значення принципу об’єктивності дослідження, який закладає 

основу пізнання теоретико-правових та практичних аспектів співвідношення 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України як явищ, 

які: 

 по-перше, зароджуються, існують і функціонують об’єктивно;  

 по-друге, є явищами органічно пов’язаними між собою;  

 по-третє, приманні більшості правових систем світу;  

 по-четверте, в перспективі об’єктивно потребують удосконалення та 

практично можуть бути удосконалені.  

Відповідно і саме дослідження теоретико-правових та практичних аспектів 

співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 

України як об’єктивно існуючих явищ потребує формування цілісного 

об’єктивного уявлення про закономірності такого співвідношення, його 

розвиток та удосконалення. Ми не применшуємо роль інших принципів 

наукового пізнання та відзначаємо, що вказані нами принципи мають бути 

закладені в основу будь-якого наукового дослідження, в тому числі і в основу 

вивчення теоретико-правових та практичних аспектів співвідношення 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України. 

Ще одним важливим елементом методологічної основи дослідження є 

методологічні підходи, котрі функціонально на основі визначеного та 

обґрунтованого дослідником підходу до розуміння пізнавального явища, а 

також поставлених мети і завдань дослідження дозволяють сформувати 

стратегію наукового пізнання. В юридичній літературі питання методологічних 
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підходів розкриваються неоднозначно. Деякі вчені взагалі не виокремлюють 

наявність методологічних підходів вивчення юридичних явищ та процесів, як 

методології, наголошуючи на наявності виключно методів наукового пізнання 

[221; 328; 329; 330; 331], однак, враховуючи особливості теоретико-правових та 

практичних аспектів співвідношення правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України, вважаємо, що такий підхід не є прийнятним 

для нашого дослідження, оскільки виключно методи наукового дослідження не 

спроможні всебічно й об’єктивно встановити та розкрити зазначену 

проблематику.  

Важливо визначити особливості предмету дослідження (що ми зробили 

вище), на підставі чого варто виокремити та визначити переваги відповідних 

методологічних підходів, що становитимуть стратегію цього наукового 

дослідження – розкрити досліджувані явища крізь призму їх співвідношення 

між собою. Ті вчені, що виокремлюють методологічні підходи як складову 

методологічної основи наукового дослідження, звертають увагу, що 

методологічні підходи являють собою узагальнення пізнавальної мети з 

урахуванням об’єкту наукового дослідження, котра в подальшому скеровує 

дослідника в його наукових пошуках [42, с. 111], дозволяє сформувати 

концептуальне бачення на досліджувану проблематику [341, с. 23]. В 

юридичній літературі відсутня одностайність у поглядах вчених щодо переліку 

тих або інших методологічних підходів, їх використання, можливі результати, 

що будуть досягнуті. Переважно до складу методологічних підходів вченими 

відносяться: герменевтичний, системний, феноменологічний, онтологічний, 

аксіологічний, антропологічний, синергетичний методологічні підходи [40, 

с. 37-39; 58, с. 47-49; 163, с. 88; 341, с. 24; 481, с. 100], хоча цей перелік не є 

вичерпним. З огляду на складність та багатоаспектність предмету цього 

дослідження, принципового значення має використання системного 

методологічного підходу, функціональні можливості якого дозволяють 

сприйняти, усвідомити та в подальшому дослідити правотворчість як складне 

системне явище, елементами якого є правотворчість Верховного Суду та 
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Конституційного Суду України, і ці елементи є взаємопов’язаними, що 

потенційно можуть бути співвіднесені, розкриті крізь призму їх взаємозв’язку. 

Тому саме системний методологічний підхід спроможний визначити 

пізнавальну стратегію – розкрити взаємозв’язок елементів правотворчості крізь 

призму співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного 

Суду України. На це і буде націлена діяльність дослідника, а результати такого 

дослідження дозволять сформувати концептуальне бачення співвідношення 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України, як 

проблеми теоретико-правового та практичного плану. Так само слід відзначити 

і перспективність застосування герменевтичного методологічного підходу, що 

може бути поєднаний у використанні із системним. Це дозволятиме виявити 

емпіричну основу дослідження у вигляді писемних матеріалів, в тому числі і 

положень законодавства, матеріалів судової практики, які стосуються участі 

Верховного Суду та Конституційного Суду України в правотворчій діяльності 

та безпосереднього її здійснення, місця їх актів в системі актів правотворення, 

правотворчого виміру їх повноважень тощо. Тим самим герменевтичний 

методологічний підхід спроможний націлити дослідника на виявлення 

емпіричної основи дослідження, її опрацювання та формування відповідних 

висновків, що стосуватимуться теоретико-правових та практичних аспектів 

співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 

України. 

Безумовно, важливе значення має і феноменологічний методологічний 

підхід, який потенційно спроможний дослідити теоретико-правові та практичні 

аспекти співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного 

Суду України як такі, що характеризують сам феномен правотворчості, які є 

невід’ємними його властивостями, а сама правотворчість є такою, що 

структурується на елементи, між якими існує тісний зв’язок. Цей зв’язок має 

мінливий характер, що значно актуалізує його дослідження, як такого, що 

досягнув певного рівня розвитку в сучасних умовах функціонування 

правотворчості та її здійснення Верховним Судом та Конституційним Судом 
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України. Аксіологічний методологічний підхід так само здатен концептуально 

визначити ціннісне наповнення правотворчості, як засобу акумулювання, 

закріплення та подальшого поширення ціннісних засад існування та 

функціонування суспільства. Тому і співвідношення правотворчості вказаних 

суб’єктів виявляється насамперед у необхідності розподілу повноважень між 

суб’єктами правотворчості, що здійснюють формалізацію соціально цінних 

суспільних відносин, закріплюють засоби правового впливу щодо їх поширення 

в суспільстві, недопущення деструктивного впливу на нього. Онтологічний 

методологічний підхід спроможний розкрити теоретико-правові та практичні 

аспекти співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного 

Суду України як такі, що існують об’єктивно, незалежно від будь-яких 

факторів життєдіяльності суспільства, походять від сутності самої 

правотворчості, що являє собою складну систему взаємопов’язаних елементів. 

В результаті можливо отримати цілісне науково обґрунтоване уявлення про 

правотворчість Верховного Суду та Конституційного Суду України як про 

органічно пов’язані між собою елементи правотворчості, крізь призму їх 

категоріального, процесуального, практичного виміру тощо. Антропологічний 

методологічний підхід також стане в нагоді для дослідження теоретико-

правових та практичних аспектів співвідношення правотворчості Верховного 

Суду та Конституційного Суду України, оскільки дозволить розкрити їх як 

людиновимірну проблематику, що обумовлена потребами людини як особливої 

фізико-біологічної істоти та правового суб’єкта, а саме функціональне 

призначення правотворчості вказаних суб’єктів обумовлене об’єктивною 

необхідністю задоволення інтересів людини.  

Синергетичний методологічний підхід також є корисним для дослідження 

теоретико-правових та практичних аспектів співвідношення правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України, оскільки сприятиме 

аналізу зазначеного співвідношення правотворчості як певного системного 

явища, що потенційно спроможне до моделювання та удосконалення 

функціонування. Вказаний методологічний підхід спроможний розробити 
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модель удосконалення співвідношення правотворчості зазначених суб’єктів, що 

окремо нами буде проаналізовано в межах останнього розділу дисертації.  

Важливе значення для всебічного дослідження теоретико-правових та 

практичних аспектів співвідношення правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України мають методи наукового пізнання, які 

функціонально спроможні вивчити кожен з пізнавальних аспектів 

співвідношення правотворчості вказаних суб’єктів. Причому складність та 

потужний пізнавальний потенціал теоретико-правових та практичних аспектів 

співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 

України зумовлюють можливість використання системи: 

 філософських (світоглядних) методів, котрі дозволяють дослідити 

співвідношення правотворчості як пізнавальну проблематику, результатами 

якого стане засноване на загальних засадах пізнання уявлення про правотворчу 

діяльність як про елемент правової соціальної дійсності; 

 загальнонаукових методів, результати застосування яких сприятимуть 

встановленню теоретико-правових та практичних аспектів співвідношення 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України як 

пізнавальної проблематики, що може бути досліджена та потребує своєї 

наукової розробки як в межах юридичних, так і інших суспільних наук;  

 спеціально-наукових методів, котрі функціонально спроможні 

дослідити теоретико-правові та практичні аспекти співвідношення 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України як 

проблематику категоріального, системного, процесуального, практичного 

прояву правового явища. 

Зупинимось на методах дослідження теоретико-правових та практичних 

аспектів співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного 

Суду України більш детально. Важливе значення матиме застосування 

діалектичного методу, що дозволить дослідити в цілому проблематику 

співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 

України з точки зору походження правотворчості та об’єктивної обумовленості 
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її видового різноманіття, що співвідносяться між собою. Окрім того, вказаний 

метод буде корисним для встановлення та аналізу закономірностей розвитку 

співвідношення правотворчості вказаних суб’єктів, динаміки його змін, 

перспектив посилення або послаблення взаємозв’язку між правотворчістю 

зазначених суб’єктів.  

Важливого значення має застосування історико-правового методу, що 

функціонально дозволить провести хронологічний аналіз історії становлення 

уявлень про судову правотворчість, сприятиме з’ясуванню стану її наукової 

розробки, виявленню перспективних напрямів науково-дослідної роботи. Окрім 

того історико-правовий метод дозволить провести ретроспективний аналіз 

історії становлення правового забезпечення правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України, визначити його сучасний стан.  

Метод категоріального аналізу функціонально забезпечить дослідження 

правотворчості Верховного Суду та правотворчості Конституційного Суду 

України як самостійних юридичних понять, обґрунтування їх самостійності в 

системі понятійно-категоріального апарату юридичної науки, встановлення і 

характеристику їх спільних, схожих, відмінних та протилежних ознак. 

Функціональні можливості порівняльно-правового методу зумовлюють 

можливість здійснити аналіз та співвіднести особливості правового закріплення 

статусу Верховного Суду та Конституційного Суду України, порівняти 

особливості процесу здійснення правотворчої діяльності вказаними суб’єктами, 

розкрити правотворчий характер актів Верховного Суду та Конституційного 

Суду України.  

За допомогою системно-структурного методу можливо встановити місце 

Верховного Суду та Конституційного Суду України в системі суб’єктів 

правотворчості, а також визначити особливості зв’язку між ними, з’ясувати 

місце актів вказаних суб’єктів в системі актів правотворчості. Застосування 

системно-функціонального методу забезпечить встановлення функціональних 

можливостей методологічних підходів і методів наукового дослідження 

теоретико-правових та практичних аспектів співвідношення правотворчості 
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Верховного Суду та Конституційного Суду України, а також визначити і 

охарактеризувати існуючі проблеми співвідношення вказаних різновидів 

правотворчості. Поєднання функціональних можливостей прогностичного 

методу та методу моделювання сприятиме виокремленню та обґрунтуванню 

положень, що стосуватимуться перспектив розвитку та шляхів посилення 

взаємозв’язку правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 

України. 

 

 

Висновки до Розділу 1. 

 

1. Аналіз історії розвитку наукового пізнання судової правотворчості 

дозволив встановити, що до кін. ХVІІІ ст. судова правотворчості ще не отримує 

свого остаточного наукового виокремлення, а окремі аспекти її розуміння 

представлені у світоглядних уявленнях про суд та судову систему, 

справедливість та законність, сутність та зміст судочинства, досліджуються 

крізь проблеми впливу суду, судочинства на творення права, їх спроможність 

забезпечити реальність права, його поширеність на суспільні відносини.  

Вказані уявлення фактично заклали основу подальшого широкого розуміння 

правотворчості не лише як діяльності представницьких органів державної 

влади, але і як діяльності по формалізації права та його подальшому 

поширенню на суспільні відносини, що здійснюється широким колом суб’єктів 

як держави, так і громадянського суспільства. 

2. Судова правотворчість як наукознавче явище в юридичній науці 

виокремлюється на поч. ХІХ ст., яке характеризується крізь призму основних 

підходів до праворозуміння як явище історично та об’єктивно зумовлене, що 

здійснюється в судовому порядку уповноваженими суб’єктами, походить від 

потреби у вирішенні правових спорів в суспільстві, визначає процес та 

результат творення права.  
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3. Особливостями сучасного стану наукового дослідження судової 

правотворчості в Україні є те, що судова правотворчість переважно 

визначається через категорії: а) призначення, як засіб забезпечення іншої 

діяльності суб’єктів судочинства, що фактично має допоміжний характер; 

б) змісту, що пов’язується із державно-владною діяльністю щодо розгляду 

конкретних судових справ в порядку правозастосування; в) суб’єктів 

здійснення, як діяльність вищих судових інстанцій, що відбувається переважно 

в порядку апеляційного або касаційного перегляду судових справ; г) місця в 

системі правотворчості, що визначається як самостійний її різновид, 

характеризується спільними ознаками з іншими різновидами правотворчості 

(має правовий характер, здійснюється в процесуальному порядку та ін.), та 

відмінними, що її індивідуалізує та відмежовує від інших різновидів 

(здійснюється чітко визначеним колом суб’єктів судової влади, результатом є 

прийняття судового рішення загальнообов’язкового характеру тощо). 

4. Узагальнено стан наукового дослідження судової правотворчості за 

критеріями змісту наукових досліджень (історико-правові, порівняльно-правові,  

категоріальні, системно-структурні, інституційно-правові, праксеологічні 

дослідження); структури юридичної науки (теоретико-історичні, галузево-

правові, спеціально-прикладні дослідження), ставлення дослідника до об’єкту 

пізнання (аналітичні, критичні, пропагандистські);  форм виразу наукових 

результатів (монографічні (дисертаційні), навчальні, представлені в 

періодичних виданнях); значення (теоретичні та практичні). 

5. Співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного 

Суду України в методологічному плані потребує встановлення та 

характеристики змісту правотворчості зазначених суб’єктів крізь призму їх: 

а) спільних ознак, які засновані на характеристиках правотворчості як 

правового феномену, що здійснюється уповноваженими суб’єктами в 

офіційному порядку, породжує правові наслідки; б) схожих ознак, які 

відображають подібність правотворчості Верховного Суду та Конституційного 

Суду України, як діяльності в сфері права; в) відмінних ознак, змістом яких є 
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коло особливостей правотворчості Верховного Суду та правотворчості 

Конституційного Суду України, порівняльна характеристика яких довела, що 

ознаки, притаманні правотворчості Верховного Суду відсутні в правотворчості 

Конституційного Суду України та навпаки; г) протилежних ознак, що 

характеризують правотворчість Верховного Суду та правотворчість 

Конституційного Суду України як таких, що відображають сторони, 

властивості, тенденції, процеси у досліджуваних явищах, що 

взаємозумовлюють і взаємовиключають один одного. 

6. Взаємозв’язок правотворчості вказаних суб’єктів, який може бути 

розкрити в межах: а) превалюючого значення того чи іншого виду 

правотворчості, що відображатиме його значення у механізмі правотворчості в 

цілому; б) самостійного значення, при якому як правотворчість Верховного 

Суду, так і правотворчість Конституційного Суду України є незалежними одне 

від одного, здійснюються самостійно суб’єктами на їх розсуд відповідно до їх 

повноважень, які визначають межі їх правотворчості та статус актів 

правотворчості; в) координаційного (паритетного) значення, при якому 

правотворчість Верховного Суду та правотворчість Конституційного Суду 

України здійснюються взаємоузгоджено та за своїм змістом доповнюють одна 

одну, забезпечуючи єдину мету – правове впорядкування суспільних відносин. 

7. Методологічну основу наукового дослідження теоретико-правових та 

практичних аспектів співвідношення правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України складає система принципів, методологічних 

підходів та методів наукового пізнання, що дозволяють: по-перше, забезпечити 

відповідність дослідження критеріям науковості; по-друге, сформувати та 

засновувати 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. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАВОТВОРЧІСТЬ ВЕРХОВНОГО СУДУ ТА  

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЯК СФЕРА РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХ 

ПРАВОТВОРЧИХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

 

 

2.1 Правотворчість Верховного Суду та Конституційного Суду 

України: категоріальний вимір  

 

Важливою складовою дослідження теоретико-правових та практичних 

аспектів співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного 

Суду України є їх категоріальний вимір, що заснований на екстракції 

властивостей досліджуваного явища та особливостях його прояву в діяльності 

зазначених суб’єктів. Саме категоріальний вимір досліджуваних явищ 

потенційно спроможний охарактеризувати їх властивості, здійснити їх 

порівняння та обґрунтувати положення, котрі стосуватимуться їх 

співвідношення. У практичному плані дослідження категоріальних аспектів 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України є важливим 

для аналізу стану практики здійснення правотворчої діяльності вказаними 

суб’єктами та обґрунтування шляхів її удосконалення. Теоретична і практична 

доцільність категоріального аналізу правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України визначається також і потенційною 

спроможність результатів такого дослідження удосконалити понятійно-

категоріальний апарат юридичної науки, посилити аналіз властивостей такого 

явища як правотворчість в цілому та його прояву в межах діяльності 

Верховного Суду та Конституційного Суду України. Посилення наукового 

забезпечення понятійно-категоріального апарату юридичної науки в 

подальшому сприятиме удосконаленню термінологічного закріплення тих або 

інших понять у змісті чинного законодавства України, що особливо є 

актуальним в плані активізації доопрацювання та прийняття Закону України 
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«Про нормативно-правові акти», проекти якого вже тривалий час готувались і 

вносились на розгляд до Верховної Ради України [332; 333; 334; 335; 336; 337], 

однак так і не були ухвалені остаточно.  

В юридичній літературі проблематика поняття, властивостей, ознак 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України 

розкривається епізодично, переважна більшість досліджень, які представлені в 

юридичній науці та становили предмет аналізу в межах підрозділу 1.1. взагалі 

не піднімають проблематику дослідження понять «правотворчість Верховного 

Суду» та «правотворчість Конституційного Суду України», не вивчають їх 

властивості, не виокремлюють їх ознаки, відповідно не обґрунтовують 

положення щодо удосконалення понятійно-категоріального апарату юридичної 

науки. В подальшому ми окремо ще зупинимось на аналізі доктринальних 

підходів до розуміння тих або інших властивостей, ознак правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України, однак в цілому можемо 

підсумувати, що на сьогодні в юридичній науці наявним є певний вакуум 

категоріальних досліджень правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України. Як наслідок, не було встановлено особливості 

співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 

України як самостійних юридичних категорій.  

Важливість та принциповість дослідження категоріальних аспектів 

правових явищ та процесів, в тому числі і правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України, важко переоцінити. В наукознавчій літературі 

в цілому акцентується увага на необхідності окремого аналізу досліджуваного 

явища або процесу крізь призму його категоріального розуміння, що дозволить 

не лише уніфікувати та удосконалити характеристики і визначення відповідних 

понять, але і в методологічному плані встановити його властивості, 

формалізувати їх у вигляді ознак та визначення самого поняття, що в 

подальшому матиме уніфіковане розуміння в процесі дослідження інших 

аспектів досліджуваного явища або процесу [130; 380; 442]. В нашому випадку 

це будуть аспекти правового закріплення правотворчих повноважень 
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Верховного Суду та Конституційного Суду України, процесуальні аспекти 

здійснення ними цих повноважень, правотворчий характер актів Верховного 

Суду та Конституційного Суду України, практика їх діяльності в сфері 

правотворчості та шляхи її удосконалення.  

Відзначаючи високий рівень актуальності дослідження правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України як самостійних категорій 

юридичної науки, що в подальшому становитиме основу аналізу їх 

співвідношення, вважаємо за доцільне в цьому підрозділі дисертації:  

1) провести аналіз наукових підходів до розуміння поняття 

правотворчості та її здійснення суб’єктами судочинства, в тому числі і 

Верховним Судом та Конституційним Судом України, встановити понятійні 

аспекти, які вкладаються в їх наукову характеристику; 

2) виокремити спільні, схожі, відмінні та протилежні ознаки 

правотворчості Верховного Суду і правотворчості Конституційного Суду 

України, надати їх характеристику; 

3) обґрунтувати самостійність понять «правотворчість Верховного 

Суду» та «правотворчість Конституційного Суду України» в системі понятійно-

категоріального апарату юридичної науки, удосконалити їх визначення. 

Перші визначення поняття «правотворчість» як елементу понятійно-

категоріального апарату юридичної науки відносяться до періоду кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. В цей період інтенсивно розвивається юридична наука, і перш за 

все, піднімаються питання посилення енциклопедичного рівня розвитку 

наукових досліджень. Це мало мінімізувати розпорошеність наукових 

досліджень в цілому, посилити конкретність та предметність наукового 

пізнання, в тому числі і проблем утворення (творення) права. Слід відзначити, 

що посилення розвитку енциклопедичних досліджень в юридичній науці 

протягом вказаного періоду вплинуло на подальшу плюралізацію наукових 

поглядів, які стосуються правотворчості, в тому числі і в питаннях 

обґрунтування її самостійності в понятійно-категоріальному апараті, 

удосконалення її визначення тощо. З огляду на те, що саме по собі право – це 
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виключно продукт життєдіяльності людей, воно існує і функціонує лише в 

межах людського середовища, відповідно вказані властивості права вже 

знаходять своє відображення і у понятійних визначеннях правотворчості. 

Зокрема, вченими вказується на те, що творення права передбачає надання 

праву чітко визначеної форми за допомогою свідомої діяльності людини 

шляхом моделювання в її уявленні правил поведінки та подальшої їх фіксації за 

допомогою письмових засобів [167, с. 158]. Зазначається також і про те, що 

творення право є результатом усвідомлення суспільством необхідності 

впорядкування життя людей, недопущення несправедливості [231, с. 301]. Слід 

також звернути увагу і на те, що сама ідея поділу процесу правоутворення на 

офіційний і неофіційний етап [154, с. 207], фактично заснована на положенні 

про наявність такої властивості як офіційність діяльності уповноважених 

суб’єктів. Тобто мова іде взагалі вже про можливість виокремлення 

правотворчості як самостійного етапу правоутворення виключно за критерієм 

діяльності уповноважених суб’єктів, офіційності їх діяльності. Хоча визначення 

правотворчості не пов’язане із відображенням у його змісті будь-якої з її 

властивостей чи особливостей: участі суб’єктів судочинства в цьому процесі; 

впливу судової практики на правоутворення; відокремлення її від інших 

суміжних понять; встановлення та характеристики її ознак, особливо тих, що 

стосуються суб’єктної обумовленості тощо.  

В юридичній науці визначення поняття «правотворчість», в тому числі і в 

аспекті її здійснення уповноваженими суб’єктами, а в окремих випадках і 

суб’єктами судочинства пов’язується із запереченням неофіційності та певної 

стихійності правотворчості [10, с. 219; 92, с. 50]. Виходячи з самої сутності 

права, як явища яке твориться, цілком справедливо вести мову про наявність 

суб’єктів, котрі його творять, їх спроможність до творчої діяльності. При чому 

таке творення права є нічим іншим як сферою, де творець може 

використовувати відповідних набір інструментів [169, с. 34; 168, с. 43] для того, 

щоб створити право, результатом чого є відповідна форма права, його зміст, 

структура та носій, яким закріплене право у такому вигляді, щоб бути 
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доступним для його користувачів. Вказана властивість правотворчості як 

спроможність бути створеним стосується і предмету нашого дослідження, 

оскільки важливо відповісти на питання: чи спроможні Верховний Суд та 

Конституційний Суд України творити право, визначати його зміст, надавати 

йому ознак формальної визначеності. Досить широке коло вчених засновують 

авторські визначення поняття «правотворчість» не лише на його суб’єктному 

вимірі, але і називаючи державу єдиним можливим суб’єктом творення права. 

У визначенні поняття «правотворчість» вказується на те, що творення права є 

монопольним правом держави, яка його закріплює у вигляді системи 

відповідних норм та забезпечує їх дотримання під загрозою примусу, 

залишаючи за собою право не подальшу зміну права, його скасування або 

творення нових норм права [187, с. 75; 273, с. 55]. Відповідно можливо 

продовжити цю думку, вказавши на те, що реалізація цього права здійснюється 

державою через коло органів та посадових осіб, що є представниками всіх 

трьох гілок влади, в тому числі і суб’єктами судової влади (насамперед, 

Верховним Судом та Конституційним Судом України). Як наслідок, така 

структуризація правотворчості спроможна забезпечити правове регулювання як 

на законодавчому рівні, так і на виконавчому шляхом деталізації і 

конкретизації законодавчих правових приписів, та на судовому, що сприяє 

поширенню норм права на конкретні життєві випадки, забезпечуючи 

усталеність такого поширення та мінімізуючи ризики неоднаковості 

застосування права.  

Правотворчість органів судочинства визначається в юридичній літературі 

також крізь призму розуміння культури здійснення творчої діяльності, в тому 

числі і в сфері права [199, с. 3–8], практичної складової оформлення норм права 

у вигляді системи правових приписів та забезпечення досягнення відповідного 

правового результату [524, с. 902]; спроможності вибудувати національну та 

міжнародну судову практику як невід’ємного елементу правового регулювання 

[497; 522; 524], засобу гарантування прав і свобод людини [498] та ін.  
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Виокремлення з поняття «правотворчість» самостійного поняття «судова 

правотворчість», а в окремих поглядах вчених і поняття «правотворчість» тих 

або інших вищих судових інстанцій (наприклад, «правотворчість 

Конституційного Суду», «правотворчість Верховного Суду») в юридичній 

науці відбувається в кін. 80-х – поч. 90-х років ХХ ст. Вже тоді вченими 

правотворчість переважно розглядається як складний і багатоаспектний 

феномен, що виявляється в діяльності не лише держави в особі відповідних 

суб’єктів державної влади, але і в діяльності інших так званих недержаних 

структур, котрі забезпечують реалізацію потреб та інтересів як всього 

суспільства, так і різноманітних його прошарків. Окрім того, вводиться поняття 

«правоутворення» як особливого соціокультурного феномену, який охоплює 

будь-які прояви створення, формулювання, реалізації права, забезпечуючи його 

виникнення, зміну та скасування.  

Становлення самостійного поняття «судова правотворчість», як і деяких 

інших похідних від правотворчості понять (наприклад, «державна 

правотворчість», «підзаконна правотворчість», «відомча правотворчість» та 

ін.), тобто тих понять, що в своїй основі відображають суб’єктність прояву 

правотворчості, на нашу думку, пов’язане з посиленням обґрунтування 

первинності та домінуючого значення матерії в системі буття суспільства. В 

свою чергу це вплинуло на подальшу доктринальну абсолютизацію 

матеріального підходу до розуміння правотворчості як комплексу реально 

існуючих умов та обставин життєдіяльності суспільства, які фактично 

породжують право та в подальшому стають об’єктами правового впливу. В 

результаті право як явище, що виникає в процесі свого творення, є 

відображенням матеріальних умов життя суспільства та в подальшому здійснює 

вплив на поведінку суб’єктів, що стосується їх ставлення та дій щодо 

відповідних об’єктів матеріального світу. З огляду на це і поняття судової 

правотворчості виокремлюється як таке, що позначає самостійний різновид 

правотворчості, оскільки саме суб’єкти судочинства як ніхто інший не 

спроможні виявити та в подальшому здійснювати вплив на суб’єктів права з 



 83

приводу їх діянь щодо об’єктів матеріального світу [466, с. 30]. Крізь призму 

категорії «правоутворення» опосередковано вказує на наявність судової 

правотворчості і В. В. Степанян. У радянській науці в другій половині 80-х 

років ХХ ст. він один з перших взагалі ввів в юридичну науку поняття 

«правоутворення», розуміючи під ним комплекс факторів життя радянського 

суспільства, що зумовлені загальнокласовими (загальнонародними) інтересами, 

котрі визначають імперативні приписи життя людей, які є гарантованими 

засобами державного примусу [398, с. 28]. В межах дослідження 

правоутворення вчений наголошує на наявності правотворчості, як офіційного 

етапу правоутворення, що детермінується моментом прийняття рішення про 

підготовку конкретного правового акту, який закріплює правові норми. В 

подальшому вчений зазначає, що правоутворення – це поняття універсальне, 

тобто не може бути класифіковане на різновиди за будь-якими критеріями, в 

тому числі і за критерієм суб’єктів здійснення. В свою чергу поняття 

«правотворчість», яке має офіційний характер здійснення, походить від творчої 

діяльності уповноважених суб’єктів, може бути класифіковане на різновиди. 

Тому вчений не виключає можливості виокремлення і правотворчості вищих 

судових органів радянського союзу як такої, що походить від уповноважених 

суб’єктів та метою якої є усталення судової практики [398, с. 99-101].  

Поняття «судова правотворчість» вченими розкривається також крізь 

призму її спроможності сформулювати правову позицію по однотипним 

судовим справам, в подальшому її закріпити та поширити на інші однотипні 

судові спори [83, с. 72], забезпечити довіру до судової системи, не допустити 

неоднакового судового розгляду тих або інших категорій справ [396, с. 138]. 

Результат переосмислення реального стану існування суспільних відносин крізь 

призму конкретних життєвих ситуацій, що встановлені в межах розгляду 

судових спорів, визначає об’єктивну необхідність визнання судових рішень не 

лише в якості індивідуального засобу правового регулювання, але і загального 

засобу, зокрема в частині його поширення як обов’язкового на інші аналогічні 

чи подібні життєві ситуації [6, с. 298]. Окрім того, звертається увага вченими і 
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на те, що правотворчість не обмежується виключно закріпленням волі 

політично владного суб’єкта. Правотворчість продовжується та включає в себе 

процес конкретизації державної волі, закріпленої в законі, у змісті судового 

акту, що набуває загального характеру, тобто застосовується як безпосередньо 

по відношенню до сторін судового спору, так і опосередковано при розгляді 

інших подібних судових спорів [223, с. 659]. Судова правотворчість 

пов’язується також із розумінням так званого підготовчого етапу загальної 

правотворчості, оскільки виступає засобом ініціювання загального 

правотворчого процесу в частині виявлення недоліків правового регулювання, а 

також вжиття правотворчих засобів їх усунення і недопущення в подальшому 

[378, с. 762], тобто мова йде про можливість розуміти під судовою 

правотворчість не стільки наслідків застосування вже формалізованого права, а 

факторів, що визначають в подальшому передумови та зміст правотворчості 

законодавчого та підзаконного характеру. 

Досить цікавою є думка А. В. Полякова щодо розуміння судової 

правотворчості, яка являє собою одну з підстав виникнення і формування 

права. Судова діяльність є нічим іншим, ніж колом комунікативних 

соціопсихічних та соціокультурних умов, відповідно її здійснення є засобом 

виникнення цих умов, котрі в подальшому впливають на створення правових 

засобів, які формалізуються у вигляді відповідних форм права, набувають 

вигляду сукупності відповідних правових текстів [285, с. 234]. Подібні ідеї 

знаходять своє продовження і у поглядах вітчизняних вчених, які наголошують 

на тому, що судова правотворчість є особливою сферою життєдіяльності 

суспільства, в якій формуються такі соціальні умови, котрі детермінують в 

подальшому необхідність трансформації індивідуального правового 

регулювання, що здійснюється в межах судочинства, у нормативне, яке стає 

загальновизнаним і доцільним для відповідної сфери суспільних відносин. 

Тому і судова правотворчість виокремлюється виключно з урахуванням участі 

судів у творенні правових норм, водночас за своєю сутністю вона так і 

залишається набором інструментів, методів, засобів формулювання, зміни та 
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скасування норм права [5, с. 63], забезпечує реалізацію владного потенціалу 

уповноважених суб’єктів через прийняття загальнообов’язкових рішень 

нормативного характеру [385, с. 37], є похідною від системи матеріальних 

джерел як кола суспільних відносин, що визначають об’єктивну необхідність 

зміни правового регулювання, та суб’єктний зміст прийняття, введення в дію та 

припинення чинності норм права [258, с. 170-172] тощо. 

В окремих сучасних наукових працях вченими зроблена спроба надати 

визначення поняттю «правотворчість Верховного Суду», під якою розуміється 

різновид процесу формалізації права, що здійснюється вищим судовим органом 

в системі судочинства, змістом якого є прийняття обов’язкових для врахування 

в подальшому нищестоящими органами судової системи при вирішенні 

аналогічних судових справ [185, с. 377], за своєю сутністю наділений 

загальними властивостями правотворчості, а саме: являє собою особливий 

безперервний процес встановлення об’єктивно існуючих потреб у зміні 

правового регулювання, вироблення відповідних оптимальних моделей життя 

соціуму в цілому або окремих соціальних груп та їх закріплення за допомогою 

відповідних правових норм [185, с. 378]. В свою чергу Г. В. Назаренком так 

само здійснено спробу обґрунтувати визначення вказаного поняття, під яким 

він розуміє історично обумовлену, об’єктивно доцільну участь Верховного 

Суду в механізмі державної правотворчості, що передбачає створення судових 

прецедентів, їх удосконалення, забезпечення їх поширення на відповідні сфери 

суспільних відносин [246, с. 105-106]. Зі створенням судових прецедентів 

пов’язують розуміння правотворчості Верховного Суду і інші вчені, вказуючи 

на те, що діяльність Верховного Суду є необхідною складовою будь-якого 

національного механізму творення права, забезпечуючи фактично визнання тієї 

чи іншої позиції сторони по судовій справі як такої, що є правильною, повинна 

бути застосована як до спірних правовідносин, так і в подальшому до інших 

аналогічних спірних ситуацій, при розгляді судом однотипних судових справ 

[127, с. 6]. Фактично у цьому випадку роль Верховного Суду у правотворчості 

зводиться до вивчення та оцінювання аргументів сторін спору та визнання 
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серед них правильної й найбільш справедливою, що в подальшому може бути 

покладено в основу, в тому числі і при вирішенні аналогічних спорів в 

майбутньому. Так само правотворчість Верховного Суду України (на час 

написання автором наукової роботи в Україні функціонував Верховний Суд 

України. – Прим. авт.) визначається як засіб забезпечення реальності та 

дієвості права, що дозволяє поширити право в реальне життя людей, 

забезпечити його функціонування та досягнення покладених на нього цілей 

[175, с. 39], що реалізується в межах етапів зародження права, його 

формалізації та поширення на суспільні відносини, тим самим надання праву 

всіх необхідних властивостей для визнання його правом [421, с. 103]. Так само 

звертається увага вченими і на процесуальні аспекти правотворчості 

Верховного Суду України, які закладені в основу відповідного понятійного 

визначення. Зазначене поняття визначається як діяльність, що здійснюється 

межах 3-х етапів: 1) визнання факту колізійності або пробільності правового 

регулювання, що потребує усунення (подолання); 2) переконливе усвідомлення 

необхідності запровадження, скасування або зміни вказаного правового 

регулювання; 3) формальне закріплення правового шляху усунення (подолання) 

колізійності або пробільності правового регулювання у вигляді відповідного 

судового рішення та забезпечення його державного гарантування в частині 

реалізації [387, с. 144-149] тощо. 

За аналогією варто окремо звернути увагу і на існуючі в юридичній науці 

підходи вчених до визначення поняття «правотворчість Конституційного Суду 

України». У вітчизняній юридичній літературі визначення поняття 

«правотворчість Конституційного Суду України» надається епізодично, не 

завжди вченими воно виокремлюється та відноситься до елементу понятійно-

категоріального апарату юридичної науки. Проте у деяких джерелах вказане 

поняття було виокремлено та запропоноване його авторське визначення. 

Зупинимось на цьому детальніше. Правотворчість Конституційного Суду 

України визначається зокрема як правова можливість суду ініціювати 

законодавчі зміни, зокрема щодо таких питань як забезпечення 



 87

конституційного ладу, механізму взаємодії державної влади, верховенства 

права, захисту прав і свобод людини, а також щодо врегулювання деяких 

питань своєї діяльності [426, с. 131]. Незважаючи на відсутність законодавчо 

закріпленого за Конституційним Судом України права законодавчої ініціативи, 

слід відзначити, що його вплив на законодавчу діяльність є суттєвим. 

Недоліком такого визначення є те, що вченим не пояснюється, в чому саме 

відбувається творення Конституційним Судом України права та чи мають акти, 

котрі ним приймаються правотворчий характер. Хоча відповідь на це питання в 

юридичній науці залишається дискусійною і донині. Правотворчість 

Конституційного Суду України також визначається як: процес прийняття 

загальнообов’язкових рішень, з метою доповнення і збагачення законодавчої 

функції парламенту в частині здійснення інтерпретації законодавчих положень 

та формування судових прецедентів щодо їх застосування [189, c. 132]; форма 

здійснення конституційного контролю [410, с. 44-46]; засіб формування 

системи правотворчих актів держави, котрі мають обов’язковий характер до 

використання для всіх фізичних та юридичних осіб, а також для державної 

влади та місцевого самоврядування на території України [460, с. 98-100]; засіб 

забезпечення нормативного правового регулювання шляхом створення джерел 

конституційного права, що за своєю сутність є особливою формою судового 

прецеденту, сприяють заповненню прогалин в праві [25, с. 143-144]; форма 

здійснення контрольних повноважень шляхом критичного аналізу положень 

законодавчої бази, встановлення фактів правових колізій, прогалин, правової 

зарегульованості суспільних відносин, з метою визначення на концептуальному 

рівні можливі напрями їх усунення [188, с. 6]. Також правотворчість 

Конституційного Суду України визначається як інструмент прийняття ним 

рішень, котрі становитимуть елемент системи джерел права України, 

закріплюючи правові норми [447, с. 55]. В подальшому вченою уточнюється 

думка про те, що існує так званий «неофіційний» характер впливу рішень 

Конституційного Суду України на правотворчість в Україні. Це пояснюється 

тим, що проведене Конституційним Судом України офіційне тлумачення 
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положень законодавства, визначає обов’язковість відповідних його рішень, 

котрі в подальшому не лише впливають на правозастосовну діяльність, але і на 

правотворчість, що здійснюється Верховною Радою України, Президентом 

України, Кабінетом Міністрів України тощо. Вказані рішення визначають зміст 

правотворчості, характер правових положень, що ними розробляються і 

приймаються на предмет наявності ризиків їх невідповідності Конституції 

України, вимогам Регламенту роботи суб’єкта правотворчості тощо. Рішення 

Конституційного Суду України про визнання того чи іншого нормативно-

правового акта неконституційним і як наслідок – втрата чинності цим актом або 

окремим його положенням є свідченням правотворчості Конституційного Суду 

України, а саме рішення є німим іншим, як актом правотворчості [447, с. 61-62] 

тощо. Деякими іншими вченими на прикладі діяльності Конституційних Судів 

іноземних держав зазначається про те, що визначення його правотворчості має 

засновуватись на тому, чи закріплено законодавчо правотворчий характер актів, 

які цим судом приймаються. При позитивній відповіді на вказане питання під 

правотворчістю Конституційного Суду слід розуміти його компетентну, 

офіційну діяльність, що здійснюється у процесуальному порядку і яка 

призводить до прийняття актів, що закріплюють, змінюють або скасовують 

норми права [69, с. 64-65; 89, с. 71; 96, с. 149-150]. Це фактично свідчить про 

так званий формальний підхід до визначення правотворчості Конституційного 

Суду України, який залежить від того, чи відповідає його правовий статус 

статусу суб’єкта правотворчості і чи визнані акти Конституційного Суду в 

якості актів правотворчості та частини законодавства тієї або іншої держави. 

Водночас, вченими не враховується реальний вплив діяльності 

Конституційного Суду на правотворчість в цілому, що, на нашу думку, є 

певною прогалиною такого розуміння його правотворчості.  

Слід відзначити, що досить широке коло вчених взагалі не виокремлюють 

поняття «правотворчість Конституційного Суду України» (наприклад, 

О. В. Биков, О. В. Скрипнюк, Б. М. Малишев, В. Ф. Погорілко, І. М. Погрібний, 

А. О. Селіванов, В. Л. Федоренко та ін.), в певній мірі уникаючи відповіді на 
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питання приналежності Конституційного Суду України до системи суб’єктів 

правотворчості та наукової доцільності виокремлення вказаного поняття, 

водночас не висловлюють заперечень щодо можливості виокремлення 

вказаного поняття, визначення його ознак, відмежування від інших споріднених 

понять та уточнення його визначення.  

Аналіз поглядів вчених, які безпосередньо або опосередковано 

досліджують понятійні особливості судової правотворчості, правотворчості 

Верховного Суду і Конституційного Суду України та розглядають її крізь 

призму ознак, властивостей, уніфікованого визначення можливо було б 

продовжувати, однак більшість з них мають розпорошений характер, не завжди 

націлені на удосконалення понятійно-категоріального апарату юридичної науки 

в частині уніфікації визначення зазначеного поняття, його відмежування від 

інших споріднених понять юридичної науки, визначення особливостей 

співвідношення між ними. Зміст предмету цієї наукової роботи, визначає 

необхідність дослідження особливостей співвідношення правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України на рівні їх категоріального 

аналізу, що в першу чергу потребує аналізу їх ознак, удосконалення їх 

понятійного визначення.  

Як ми вже зазначали в межах підрозділу 1.2, категоріальний аналіз 

правотворчості вказаних суб’єктів крізь призму їх співвідношення потребує 

насамперед встановлення і характеристики їх ознак, які мають бути 

структуровані в межах: спільних ознак, які засновані на характеристиках 

правотворчості як правового феномену; схожих ознак, які відображають 

подібність правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України, 

як діяльності в сфері права;  відмінних ознак, змістом яких є коло особливостей 

правотворчості Верховного Суду та правотворчості Конституційного Суду 

України, порівняльна характеристика яких доводить, що ознаки, притаманні 

правотворчості Верховного Суду, відсутні в правотворчості Конституційного 

Суду України і навпаки; протилежних ознак, що характеризують 

правотворчість Верховного Суду та правотворчість Конституційного Суду 
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України як таких, що відображають сторони, властивості, тенденції, процеси у 

досліджуваних явищах, що взаємозумовлюють і взаємовиключають один 

одного. 

Зупинимось на цьому більш детально. Як ми вже зазначали, спільні ознаки 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України є такими, 

що спроможні підтвердити тотожність між ними, оскільки відображають в собі 

загальні характеристики правотворчості як правового феномену, їх 

приналежність до інституцій судочинства та особливості їх ролі в забезпеченні 

ефективності та дієвості правового регулювання. Насамперед, слід наголосити 

на правовому характері правотворчості Верховного Суду та правотворчості 

Конституційного Суду України. Правовий характер аналізованих нами понять 

визначає їх приналежність до системи явищ правової реальності, їх наділеність 

правовими властивостями та можливість їх відмежування від інших правових 

явищ, визначення співвідношення між ними. Правовий характер правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України в юридичній літературі не 

викликає заперечень. Переважна більшість вчених взагалі характеризує 

правотворчість як правове явище [131, с. 5; 202, с. 64-65; 209, с. 54; 322, с. 34-

35; 423, с. 338; 422, с. 169], відповідно і її різновиди (правотворчість 

Верховного Суду та правотворчість Конституційного Суду України) є такими, 

що належать до системи правових явищ. В юридичній літературі правовий 

характер будь-якого явища чи процесу пов’язується з тим, що таке явище або 

процес визначає вплив на правову дійсність, породжує правові наслідки [65, 

с. 47], є регламентованим за допомогою норм права [11, с. 22; 32, с. 19-20], 

визначає характер впливу на правову сферу життя суб’єктів права [52, с. 56], 

обумовлює характер розвитку тієї чи іншої правової системи [12, с. 113], 

впливає на стан законності та правопорядку в державі [474, с. 20] тощо. 

Незважаючи на доктринальну неузгодженість та певну дискусійність поглядів 

вчених на питання правових характеристик того чи іншого явища або процесу, 

вважаємо, що правовий характер правотворчості Верховного Суду та 
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правотворчості Конституційного Суду України, як їх спільна ознака, 

виявляється: 

 по-перше, у правовому статусі Верховного Суду та Конституційного 

Суду України, які мають право приймати загальнообов’язкові рішення, котрі в 

подальшому набувають характеру джерела права та становлять елемент 

правової системи України. Правовий статус вказаних суб’єктів визначає 

особливості їх повноважень, які включають в себе елементи правотворчої 

діяльності; 

 по-друге, в особливостях актів Верховного Суду та Конституційного 

Суду України, які набувають загальнообов’язкового характеру та породжують 

правотворчі наслідки, які пов’язані із прийняттям, зміною та скасуванням дії 

норм права; 

 по-третє, у правовому забезпеченні діяльності Верховного Суду та 

Конституційного Суду України, що має ознаки правотворчого, оскільки 

здійснюється процесуально, детермінується відповідною ініціативою щодо 

створення актів загальнообов’язкового характер, націлений на досягнення 

правового результату у вигляді нової, зміненої або скасованої норми права.  

Правовий характер правотворчості Верховного Суду та Конституційного 

Суду України варто віднести до системи спільних ознак, оскільки він 

відображає їх: 1) спільну природу, яка походить від об’єктивної потреби 

здійснення впливу на правову сферу життєдіяльності суспільства; 2) сутність, 

яка полягає в їх діяльності виключно в межах правового поля; 3) правові 

наслідки, які виявляються в змінах у правовій сфері життєдіяльності 

суспільства.  

Наступною спільною ознакою правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України, яка є в певній мірі похідною від попередньої є 

їх офіційність. В юридичній літературі офіційність визначається як ознака 

правового явища або процесу, що відображає його стан або порядок здійснення 

відповідно до норм права, відкрито, документально закріплено та з метою 

досягнення правових наслідків [95, с. 32; 52, с. 56]. Офіційність правотворчості 
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вченими визначається як публічний (відкритий) порядок підготовки та 

прийняття норм права [245, с. 339], який має документальну форму закріплення 

[64, с. 33-34], реалізується у суворій відповідності законодавчо закріпленим 

правилам [78, с. 72], здійснюється у чітко визначених формах, порушення яких 

є офіційною підставою для оскарження результатів здійснення правотворчості 

[156, с. 57-58] тощо. Водночас в цілому діяльність Верховного Суду та 

Конституційного Суду України слід визначати як виключно офіційну, що 

відповідає їх сутності, законодавчо закріпленим принципам їх діяльності. На 

нашу думку, офіційність правотворчості Верховного Суду та Конституційного 

Суду України слід визначити в якості їх спільної ознаки, оскільки вказана 

ознака походить, з одного боку, від характеристики порядку здійснення 

правотворчості в цілому як публічної діяльності уповноважених суб’єктів, з 

іншого боку, від діяльності Верховного Суду та Конституційного Суду 

України, що здійснюється виключно в офіційному порідку. Офіційність 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України 

виявляється у: по-перше, повноважній діяльності суб’єктів правотворчості, що 

діють в межах законодавчо закріпленої компетенції; по-друге, відкритості 

діяльності Верховного Суду та Конституційного Суду України, результатом 

чого є доступність інформації про їх діяльність широкому колу суб’єктів права; 

по-третє, відповідності діяльності Верховного Суду та Конституційного Суду 

України засадам правової та правотворчої політики держави, концептуальним 

положенням розбудови правової системи України тощо.  

Наступною спільною ознакою правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України слід назвати гласність та відкритість. Гласність 

та відкритість діяльності суб’єктів публічної влади є універсальною ознакою їх 

функціонування, в тому числі вона поширюється і на правотворчість 

Верховного Суду та Конституційного Суду України. Гласність та відкритість 

визначають, з одного боку, публічність творення права, тобто доступність 

інформації про зміст та предмет діяльності Верховного Суду і Конституційного 

Суду України широким верствами населення, в тому числі і через засоби 
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масової інформації, з іншого боку – предметність діяльності, що стосується 

загально соціальних потреб та інтересів, зокрема забезпечення життєдіяльності 

суспільства засобами і методами правового регулювання. Положеннями ст. 11 

Закону України «Про судоустрій та статус суддів» [115] закріплено гласність та 

відкритість як принципи судового процесу, так само і положеннями ст. 6 

Закону України «Про Конституційний Суд України» [109] регламентовано 

засади відкритості його діяльності.   

Гласність та відкритість правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України варто віднести до кола спільних ознак, 

оскільки, на нашу думку, вказана ознака походить, з одного боку, від загальної 

характеристики діяльності будь-якого суб’єкта публічної влади, з іншого боку – 

від високого рівня доступності інформації про діяльність Верховного Суду та 

Конституційного Суду України, в тому числі і в сфері правотворчості.  

Ще однією спільною ознакою правотворчості Верховного Суду та 

правотворчості Конституційного Суду України слід назвати професійність. В 

юридичній літературі професійність визначається як участь в правотворчості 

суб’єктів, що мають відповідний освітній рівень, досвід роботи, професійну 

підготовку тощо [52, с. 45; 68, с. 34; 71, с. 46; 155, с. 76-77]. Вважаємо, що 

спільним у правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України 

є те, що вона здійснюється лише тими суб’єктами, які відповідають 

встановленим освітнім, кваліфікаційним та професійним вимогам, наділені 

високими професійними та моральними якостями. Відповідно до положень 

Закону України «Про судоустрій та статус суддів» професійність закріплюється 

як вимога до правничої допомоги при реалізації права на справедливий суд 

(ст. 10); вимога до особи, яку може бути обрано суддею (ч. 6 ст. 18; п.5, 6 ч. 1 

ст. 28; ч. 1 ст. 69); показник відповідності судді займаній посаді (п. 2, 3 ч. 1 

ст. 33; п. 3 ч. 1 ст. 38); характеристика ділових якостей судді, рівень яких може 

бути підвищено (п. 8 ч. 1 ст. 29; ч. 3, 5 ст. 56); умова здійснення суддями 

правосуддя (ч. 1 ст. 52); обов’язок судді розвивати професійні навички (уміння) 

(п. 8 ч. 7 ст. 56); об’єкт перевірки при складанні іспитів (ст. 78) тощо. 
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Професійність є притаманною і для діяльності Конституційного Суду України, 

в тому числі і в сфері правотворчості. Відповідно до Закону України «Про 

Конституційний Суд України» професійність регламентується як: вимога до 

судді Конституційного Суду України (ст. 11), що включає в себе стаж 

професійної діяльності у сфері права; стандарти професійної етики судді 

Конституційного Суду тощо [109]. На нашу думку, професійність 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України 

виявляється насамперед в: індивідуальному підборі та формуванні кадрового 

складу суб’єктів правотворчості в залежності від освітнього, фахового 

критеріїв, досвіду та практики роботи; особливому порядку формування 

кадрового складу суб’єктів правотворчості, що здійснюється на конкурсних 

засадах відповідно до затверджених професійних вимог до претендентів в 

залежності від специфіки їх діяльності; забезпеченні організованості та 

оперативності роботи суб’єктів правотворчості, що є одним із елементів 

професіоналізму; потенційної націленості діяльності вказаних суб’єктів на 

підвищення професійного рівня посадових осіб, які залучаються до здійснення 

правотворчої діяльності. 

На нашу думку, професійність правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України слід визначити в якості їх спільної ознаки, 

оскільки вказана ознака походить, з одного боку, від характеристики кадрового 

забезпечення та змісту правотворчості в цілому як публічної діяльності 

уповноважених суб’єктів, з іншого боку, від діяльності Верховного Суду та 

Конституційного Суду України, що здійснюється виключно 

висококваліфікованим кадровим складом, що формується на конкурсній основі. 

Окрім того, варто зазначити також і про те, що спільним між 

правотворчістю Верховного Суду та Конституційного Суду України є те, що 

вказані різновиди правотворчості фактично здійснюється суб’єктами, що 

належать до системи суб’єктів судочинства, тобто їх основною функцією є 

здійснення правосуддя. Проте, їх особливий статус як найвищого суду у 

системі судоустрою України, який забезпечує сталість та єдність судової 
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практики у порядку та спосіб, що визначені процесуальним законом 

(Верховний Суд, ч. 1 ст. 36 [115]), та органу конституційної юрисдикції, який 

забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про 

відповідність Конституції України законів України та у передбачених 

Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення 

Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції 

України (Конституційний Суд України, ч. 1 ст. 1 [109]) обумовлюють 

можливість здійснення правотворчості, як самостійної сфери їх 

функціонування. Так само слід відзначити, що в основі правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України знаходиться розумова 

діяльність людини, як така, що спроможна здійснити моделювання суспільних 

відносин, їх формалізацію шляхом встановлення міри можливої або необхідної 

поведінки суб’єктів права. Фактично, лише за допомогою розумової діяльності 

людини є можливим здійснити будь-яку творчу діяльність, в тому числі і в 

сфері творення права. Ця особливість поширюється і на правотворчість 

Верховного Суду та Конституційного Суду України.  

Перелік спільних ознак правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України можливо було б розширити, проте нами 

виокремлено найбільш ключові ознаки, які фактично походять, з одного боку, 

від її правових властивостей, що свідчить про її приналежність до системи 

правових явищ, а з іншого боку – від особливостей діяльності Верховного Суду 

та Конституційного Суду України, що відображає їх приналежність до системи 

суб’єктів судочинства в цілому та особливого місця в ієрархії судових 

інституцій та системи органів державної влади.  

Наступною групою ознак правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України слід назвати схожі ознаки, які відображають 

подібність досліджуваних явищ. До таких ознак належить процесуальність 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України. В 

юридичній літературі процесуальність правотворчості визначається як система 

схем, шаблонів та правил, що визначають хронологію здійснення правотворчої 
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діяльності [203, с. 80-107]; юридично регламентований порядок  реалізації 

уповноваженими суб’єктами свого права на правотворчість [157, с. 75-79]; етап 

юридичної практичної діяльності, в межах якого застосовуються правила та 

прийоми юридичної техніки, за допомогою яких розробляються та 

приймаються нормативно-правові акти [51, с. 74], проектування певної схеми 

поведінки суб’єктів права, яка є бажаною, необхідною або забороненою [36, 

с. 26-28], послідовне процедурне здійснення уповноваженими суб’єктами дій 

щодо формування правотворчої волі та її втілення у відповідному джерелі 

права [239, с. 100] тощо.  

З огляду на те, що правотворчість є офіційною діяльністю уповноважених 

суб’єктів, її процесуальність відіграє принципову роль у формуванні правових 

норм. Процесуальність правотворчості Верховного Суду та Конституційного 

Суду України, на нашу думку, виявляється в наступному: 

1) по-перше, процесуальність покликана надати правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України ознак суворої 

послідовності здійснення та формальності, що певним чином мінімізує 

можливість виникнення хибних уявлень у суб’єктів правотворчості про стан 

правового регулювання та рівень упорядкованості суспільних відносин; 

2) по-друге, процесуальність правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України має системоутворююче значення, а саме надає 

змогу гарантувати певну послідовність та системність у роботі зазначених 

суб’єктів; 

3) по-третє, процесуальність правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України є засобом взаємоузгодження та взаємодії між 

зазначеними суб’єктами. 

Процесуальність діяльності Верховного Суду та Конституційного Суду 

України, в тому числі і в сфері правотворчості, знаходить свої закріплення в 

положеннях Законів України «Про судочинство і статус суддів», «Про 

Конституційний Суд України», Цивільному процесуальному кодексі України, 

Кримінальному процесуальному кодексі України, Господарському 
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процесуальному кодексі України, Кодексі адміністративного судочинства 

України та інших актах чинного законодавства України [Законів України «Про 

судочинство і статус суддів», «Про Конституційний Суд України», Цивільному 

процесуальному кодексі України, Кримінальному процесуальному кодексі 

України, Господарському процесуальному кодексі України, Кодексі 

адміністративного судочинства України]. В підрозділі 2.3. цієї дисертації ми 

більш детально розглянемо особливості процесу правотворчості Верховного 

Суду та Конституційного Суду України, окремо зупинимось на його стадійній 

характеристиці. Водночас можемо підсумувати, що процесуальність 

правотворчості зазначених суб’єктів варто віднести до системи їх схожих 

ознак, оскільки вказана ознака, з одного боку, засвідчує їх спільність як 

різновидів юридичного процесу, однак, з другого боку, не може вважатись 

спільною ознакою, оскільки зміст вказаних процесів є схожим, проте не 

тотожним, що зумовлено їх правовим статусом, межами їх правотворчої 

діяльності, місцем їх правових актів тощо.  

В якості схожої ознаки правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України варто виокремити її результативність. 

Результативність правотворчості в юридичній науці визначається як наявність 

або відсутність правових наслідків її здійснення (проходження всіх стадій 

правотворчості) [225, с. 447; 229, с. 187; 393, с. 338]. Також результативність 

правотворчості визначається вченими і більш конкретніше, зокрема 

наголошується на тому, що результатом правотворчості є: відповідний 

правотворчий акт (хоча здебільшого в літературі мова іде про нормативно-

правовий акт. – Прим. авт.) [86, с. 223; 422, с. 267], прийняття, зміна або 

скасування норм права [165, с. 339; 424, с. 403], досягнення мети, заради якої 

розроблявся та приймався нормативно-правовий акт [261, с. 379] тощо. Якщо 

виходити виключно з формально-юридичної точки зору про те, що результатом 

правотворчості має бути відповідний акт-документ, яким закріплюються, 

змінюються або скасовуються норми права, то можливо відзначити, що 

результативність правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 
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України відноситься до системи їх схожих ознак, оскільки вказана ознака, з 

одного боку, засвідчує їх спільність як різновидів юридичної практичної 

діяльності, що пов’язана із досягненням юридично значимого результату, 

водночас, з другого боку, не може вважатись спільною ознакою, а відноситься 

до схожих ознак, оскільки форма закріплення, статус, юридична сила, місце в 

системі джерел права є схожими, але не тотожними. 

Так само до схожих ознак правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України варто віднести таку їх ознаку як реалізованість 

в межах правотворчої діяльності. Правотворчість за своєю сутністю є такою, 

що реалізується виключно в межах юридичної діяльності, що є спільним як для 

правотворчості Верховного Суду, так і для правотворчості Конституційного 

Суду України. Юридична діяльність по суті виступає важливим елементом 

механізму здійснення правотворчості вказаними суб’єктами, відображає її 

офіційність та націленість на результат. Це доводиться:  

 по-перше, сутністю юридичної діяльності як різновиду соціальної, яка 

здійснюється юристами-фахівцями з метою отримання правового результату, 

задоволення законних потреб та інтересів соціальних суб’єктів відповідно до 

вимог права; 

 по-друге, ознаками юридичної діяльності, особливо тими, що 

пов’язують її характеристику з тим, що вона здійснюється в сфері права 

уповноваженими суб’єктами та націлена на організацію правового життя людей 

та їх об’єднань;  

 по-третє, змістом юридичної діяльності, що включає в себе складання 

юридичних документів, в тому числі і тих, якими закріплюються правові 

норми, змінюються або скасовуються; 

 по-четверте, різновидами юридичної діяльності, до яких відноситься і 

формалізація права [71, с. 36-39, 42-43]. 

Однак, вказану ознаку доцільно віднести до схожих ознак правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України, оскільки, з одного боку, 

засвідчує їх спільність як таких, що реалізуються виключно в межах юридичної 



 99

діяльності, водночас, з другого боку, не може вважатись спільною ознакою, а 

відноситься до схожих ознак, оскільки зміст цієї юридичної діяльності буде 

відмінним, що зумовлено відмінністю правового статусу вказаних суб’єктів, 

процесу їх діяльності тощо.  

Наступним різновидом ознак правотворчості Верховного Суду та 

правотворчості Конституційного Суду України є їх відмінні ознаки, які є 

важливою складаною аналізу порівняльно-правових особливостей зазначених 

різновидів правотворчості. Відмінні ознаки – це ті властивості досліджуваних 

явищ, які приманні одному явищу, водночас відсутні у іншого явища і навпаки. 

Відмінні ознаки доцільно розкрити крізь призму порівняння правотворчості 

Верховного Суду та правотворчості Конституційного Суду України.  

Окрім того, відмінність правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України полягає в тому, що правотворчість 

здійснюється вказаними суб’єктами в різних сферах, які охоплюють собою 

визначене коло суспільних відносин, щодо яких вказаними суб’єктами можуть 

бути прийняті, змінені або скасовані норми права. Правотворчість Верховного 

Суду визначається перш за все його повноваженнями (ч. 2 ст. 36 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» [115]). Так само і правотворчість 

Конституційного Суду України визначається його повноваженнями, 

закріпленими ч. 1 ст. 7 Закону України «Про Конституційний Суд України» 

[109]. Аналіз їх повноважень дозволяє підсумувати, що сферою правотворчості 

Верховного Суду будуть питання, які стосуються переважно узагальнення 

судової практики та забезпечення однакового застосування норм права. В свою 

чергу сферою правотворчості Конституційного Суду України переважно є 

питання відповідності Конституції України законів України та у передбачених 

Конституцією України випадках інших актів. 

Відмінність правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 

України також полягає в особливостях її правового забезпечення.  Можливість 

здійснення правотворчості Верховним Судом безпосередньо законодавством 

України не закріплено, водночас встановлено особливий статус висновків 
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Верховного Суду щодо застосування норм права, викладених у постановах 

Верховного Суду, які: 

‒ є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які 

застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить 

відповідну норму права; 

‒ враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права (ч. 5 

та 6 ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів»). 

Окрім того, закріплено процесуальні засади діяльності Верховного Суду, в 

тому числі і щодо ухвалення актів, які мають правотворчий характер, діяльність 

Пленуму Верховного Суду, статус його рішень тощо.  

В свою чергу правове забезпечення правотворчості Конституційного Суду 

України включає в себе:  

‒ по-перше, закріплення повноважень, які з них мають в тому числі і 

правотворчий характер (наприклад, вирішення питань про відповідність 

Конституції України (конституційність) законів України – п. 1 ч.1 ст. 7 Закону 

України «Про Конституційний Суд України»); 

‒ по-друге, розподіл повноважень, в тому числі і тих, які мають 

правотворчий характер, між структурними підрозділами Конституційного Суду 

– колегіями, Сенатом, Великою палатою (Глава 5 Закону України «Про 

Конституційний Суд України»); 

‒ по-третє, регламентацію порядку здійснення конституційного 

провадження (Розділ ІІ Закону України «Про Конституційний Суд України»); 

‒ по-четверте, визначення видів актів Конституційного Суду України та 

їх місця в системі правових актів (Глава 13 Закону України «Про 

Конституційний Суд України»). 

Окремо варто зазначити і на наявності протилежних ознак правотворчості 

Верховного Суду та правотворчості Конституційного Суду України, аналіз 

яких дозволить сформувати цілісне уявлення про особливості співвідношення 

вказаних різновидів правотворчості в межах категоріального рівня наукового 

пізнання. Протилежні ознаки правотворчості Верховного Суду та 
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правотворчості Конституційного Суду України дозволяють розкрити їх крізь 

призму виявлення та характеристики різноманітних їх властивостей, котрі 

взаємозумовлюють і взаємовиключають одне одного. Протилежні ознаки 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України варто 

розкрити шляхом виокремлення критеріїв протиставлення особливостей 

досліджуваних явищ, а саме залежно від: 

1) суб’єктів здійснення. Протилежність правотворчості Верховного Суду 

та правотворчості Конституційного Суду України полягає насамперед у різних 

суб’єктах здійснення правотворчої діяльності. Верховний Суд здійснює 

правотворчість в межах діяльності Великої Палати Верховного Суду; 

Касаційного адміністративного суду; Касаційного господарського суду; 

Касаційного кримінального суду; Касаційного цивільного суду, а також 

Пленуму Верховного Суду для вирішення питань, визначених Конституцією 

України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів» [115]. В свою 

чергу правотворчість Конституційного Суду України здійснюється в межах 

діяльності Великої палати Конституційного Суду України, двох сенатів та 

шести колегій (ч. 1, ст. 32 Закону України «Про Конституційний Суд 

України»). Вказаний критерій ми визначаємо як ключовий для структуризації 

предмету нашого порівняльно-правового дослідження, що відображає суб’єктні 

особливості правотворчості та спроможний розкрити їх прояв;  

2) характеру правотворчої діяльності, правотворчість Верховного Суду є 

похідною від правосуддя, що ним здійснюється, фактично виявляється у його 

висновках, які зроблені за результатами розгляду конкретних судових справ. 

Правотворчість Конституційного Суду України є одним з основних напрямів 

його діяльності, відповідає його статусу як суб’єкта, що забезпечує 

верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність 

Конституції України законів України та у передбачених Конституцією України 

випадках – інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а 

також інші повноваження відповідно до Конституції України;  
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3) підстав здійснення, відповідно до якого правотворчість Верховним 

Судом здійснюється відповідно до наступних підстав:  

а) звернення зацікавлених суб’єктів до нього як до суду касаційної 

інстанції, а у випадках, визначених процесуальним законом – як до суду першої 

чи апеляційної інстанції в порядку, встановленому процесуальним законом; 

б) з власної ініціативи за результатами аналізу судової статистики, 

узагальнення судової практики; зроблених висновків щодо проектів 

законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, 

виконання судових рішень та інших питань, пов’язаних із функціонуванням 

системи судоустрою; з метою забезпечення однакового застосування норм 

права судами різних спеціалізацій у порядку та спосіб, що визначені 

процесуальним законом тощо. В свою чергу правотворчість Конституційним 

Судом України здійснюється на підставі звернення до нього, формами якого є: 

а) конституційне подання; б) конституційне звернення; в) конституційна скарга 

(ст. 50 Закону України «Про Конституційний Суд України» [109]); 

4) форм актів правотворчості, правотворчі акти Конституційного Суду 

України мають форми рішень або висновків (ч. 1 ст. 84, ч. 1 ст. 85 Закону 

України «Про Конституційний Суд України» [109]), що є цілісними 

документами, положення яких породжують наслідки правотворчого характеру. 

Правотворчі акти Верховного Суду мають нетиповий характер, оскільки до них 

відносяться лише висновки щодо застосування норм права, викладені у 

постановах Верховного Суду, а також в Постановах Пленуму Верховного Суду, 

що прийняті з метою забезпечення однакового застосування норм права при 

вирішенні окремих категорій справ на підставі узагальнення практики 

застосування матеріального і процесуального законів, в яких систематизуються 

та забезпечується оприлюднення правових позицій Верховного Суду з 

посиланням на судові рішення, в яких вони були сформульовані (ч. 5, 6 ст. 13 та 

п. 10-1 ч. 2 ст. 46 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» [115]. 

В процесі здійснення наукового дослідження в частині удосконалення 

визначення понять «правотворчість Верховного Суду» та «правотворчість 
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Конституційного Суду України» важливо попередньо здійснити аналіз 

наукових підходів до визначень вказаних понять, що представлені в  

енциклопедичних джерелах, та надати етимологічну характеристику слів, які 

вживаються у вказаних словосполученнях. Словосполучення «правотворчість 

Верховного Суду» та «правотворчість Конституційного Суду України» як 

самостійні категорій юридичної науки майже не представлені у вітчизняних 

енциклопедичних джерелах. Ми невипадково наголошуємо саме на вітчизняних 

енциклопедичних джерелах, оскільки самі суб’єкти – Верховний Суд та 

Конституційний Суд України є суб’єктами судової влади України, тому і 

відповідні поняття можуть бути представлені переважно у вітчизняних 

енциклопедичних виданнях.  

Водночас, визначення поняття «правотворчість» досить широко 

представлені в юридичній енциклопедичній літературі, як вітчизняній, так і 

зарубіжній. Так, поняття «правотворчість» визначається як реакція 

уповноважених суб’єктів на виникнення та подальше вирішення різноманітних 

соціальних конфліктів, котрі визначають відповідні правові цілі. Досягнення 

цих цілей є важливою складовою механізму правового регулювання суспільних 

відносин, що здійснюється широким колом уповноважених суб’єктів [483, 

с. 346]. Наявність конфлікту є таким, що найбільш притаманне судовій 

правотворчості, в тому числі і правотворчості Верховного Суду та 

правотворчості Конституційного Суду України, які в подальшому і визначають 

цілі щодо упорядкування тих відносин, правове регулювання яких має певні 

дефекти (прогалини, конфлікти, зарегульованості тощо).  

Окрім того, визначення поняття «правотворчість» вченими пов’язується 

також із категорією технологія, яка характеризує діяльність уповноважених 

суб’єктів в межах набору алгоритмів дій щодо формулювання правових 

приписів шляхом застосування вимог юридичної техніки [240, с. 823]. 

Правотворчість визначається також і як процес підготовки проектів 

різноманітних джерел права (тобто не лише нормативно-правових актів, але і 

інших актів; можемо припустити, що і судових прецедентів, актів судової 



 104

правотворчості тощо. – Прим. авт.), що здійснюється в правовому полі 

уповноваженими державними та недержавними суб’єктами, яка заснована на 

потребах юридичної практики, досягненнях науки та досвіді попередньої 

правотворчої роботи [87]. Так само розуміння правотворчості пов’язується і з її 

змістом, що полягає у закріпленні правил поведінки людей, їх формулюванні за 

допомогою відповідних правил мовленнєвого виразу нормативних приписів, 

надання їм відповідної форми у вигляді конкретного документу [232, с. 860]. У 

змісті Малої енциклопедії теорії держави і права Н. М. Оніщенко пропонує 

визначати під категорією «правотворчість» активну, розумову, творчу 

діяльність уповноважених суб’єктів, що має офіційний, правовий, 

процесуальний характер та націлений на прийняття, зміну або припинення дії 

правових норм у вигляді форм (джерел) права [264, с. 247]. Фактично в основі 

цього визначення знаходяться погляди вченої щодо розуміння ознак 

правотворчості, її націленості та значення. Таким чином правотворчість 

визначається як особлива творча діяльність уповноважених суб’єктів щодо 

підготовки, розгляду та прийняття джерел права, і одними з таких суб’єктів 

можуть бути Верховний Суд і Конституційний Суд України.  

В плані етимології словосполучення «правотворчість» складається з двох 

самостійних слів «право», яке в тлумачних словниках української мови 

характеризується в одному з наступних значень: а) здійснювана державою 

форма законодавства; б) система встановлених або санкціонованих державою 

загальнообов’язкових правил (норм) поведінки, які виражають волю панівного 

класу або всього народу [38, с. 917]. Слово «творчість» визначається в 

літературі в одному з наступних значень: а) певний напрямок діяльності 

людини, спрямований на створення духовних і матеріальних цінностей; 

б) діяльність, що пронизана елементами нового, вдосконалення, збагачення, 

розвитку [38, с. 1234]; в) найвища форма універсально зрозумілої креативності, 

що відповідає всім рівням ієрархії буття та сприяє самозбереженню і 

відтворенню існуючого за допомогою якісних трансформацій їх структур [254, 

с. 1019]. Етимологічне розуміння слів «право» та «творчість» дає можливість 
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підсумувати, що їх поєднання та подальше вживання дозволить позначити 

особливий різновид діяльності уповноважених суб’єктів (в даному випадку 

Верховного Суду та Конституційного Суду України), що стосується підготовки 

проектів актів правотворчості, їх обговорення, прийняття, тим самим 

відбувається створення, вдосконалення, розвиток правового регулювання 

суспільних відносин. 

Що стосується словосполучень: «Верховний Суд» та «Конституційний Суд 

України», то вони позначають конкретних суб’єктів державної влади, суб’єктів 

судочинства, які займають вищий ступінь ієрархії в судовій системі. Аналіз 

значення слів, що складають вказані словосполучення, на нашу думку, не є 

доцільним, оскільки він не дозволить охарактеризувати вказаних суб’єктів як 

носіїв державно владних повноважень.  

З огляду на проведений нами аналіз доктринальних підходів до 

понятійного визначення таких категорій як «правотворчість», «судова 

правотворчості», «правотворчість Верховного Суду», правотворчість 

Конституційного Суду України», характеристику ознак правотворчості 

вказаних суб’єктів, етимологічного значення слів, що входять до складу 

зазначених словосполучень, вважаємо за доцільне обґрунтувати самостійність 

понять «правотворчість Верховного Суду» та «правотворчість Конституційного 

Суду України» в системі понятійно-категоріального апарату юридичної науки. 

Співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 

України в межах категоріального рівня їх пізнання доводить, що правотворчість 

Верховного Суду та правотворчість Конституційного Суду України: 

1) є самостійними категоріями юридичної науки, оскільки: мають 

ґрунтовну доктринальну основу виокремлення, становлять об’єкт наукового 

осмислення як самостійних понять, потребують своєї уніфікації з метою 

однозначного їх розуміння в частині подальшого дослідження як 

закономірностей конкретного явища; 
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2) позначають окремі самостійні явища правової реальності, засновані на 

відповідних ознаках та характеризують їх автентичність в системі явищ 

правової реальності; 

3) потребують відмежування одне від одного та від інших суміжних 

понять і категорій юридичної науки з метою забезпечення понятійної 

визначеності, недопущення підміни понять та їх невиправданого ототожнення; 

4) становитимуть основу удосконалення відповідної законодавчої 

термінології та законодавчого закріплення правового статусу вказаних 

суб’єктів, в тому числі і як суб’єктів правотворчості та правозастосування. 

Логічним завершенням цього підрозділу має стати уточнення визначення 

понять «правотворчість Верховного Суду» та «правотворчість Конституційного 

Суду України». Таке уточнення, на нашу думку, доцільно зробити виходячи з 

проведеного нами аналізу доктринальних підходів до їх визначення, 

виокремлених ознак вказаних понять та етимологічного дослідження слів, з 

яких складаються зазначені поняття. Зазначене уточнення в подальшому має 

удосконалити термінологічний апарат вітчизняного законодавства. Вважаємо, 

що під поняттям «правотворчість Верховного Суду» доцільно визначити 

офіційну, професійну, процесуальну діяльність, 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 закріплені у висновках, викладених у постановах Верховного Суду, а 

також в постановах Пленуму Верховного Суду, які прийняті з метою 

забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні окремих 

категорій справ. 

В свою чергу «правотворчість Конституційного Суду України» 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, які стосуються 

відповідності Конституції України законів України та у передбачених 
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Конституцією України випадках інших актів, що виявляються в рішеннях або 

висновках Конституційного Суду України. 

Таким чином, уточнюючи визначення вказаних понять, в його зміст ми 

заклали спільні, схожі, відмінні та протилежні ознаки, що дозволило 

відобразити їх: а) тотожність, як правового феномену; б) подібність, як 

особливих різновидів діяльності в сфері права; в) автентичність, як явищ 

наділених виключними ознаками, що притаманні правотворчості Верховного 

Суду та відсутні в правотворчості Конституційного Суду України і навпаки; 

г) протилежність, як таких, що відображають сторони, властивості, тенденції, 

процеси у досліджуваних явищах, які взаємозумовлюють і взаємовиключають 

один одного. 

 

 

2.2 Форми здійснення правотворчості Верховним Судом та 

Конституційним Судом України як прояв їх правового статусу  

 

Комплексність та всебічність дослідження теоретико-правових та 

практичних аспектів співвідношення правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України насамперед потребує здійснення аналізу такого 

співвідношення крізь призму правового статусу вказаних суб’єктів, складовими 

якого є повноваження в сфері правотворчості. Саме правовий статус визначає 

особливості здійснення будь-якого виду юридичної практичної діяльності, в 

тому числі і правотворчості. Аналіз правового статусу Верховного Суду та 

Конституційного Суду України має важливе значення для пізнання та 

комплексної характеристики їх правотворчості крізь призму їх призначення у 

вітчизняній правовій системі. Дослідження правового статусу Верховного Суду 

та Конституційного Суду України надасть змогу визначити їх місце в системі 

суб’єктів правотворчості, особливості процесу здійснення правотворчості та 

специфіку їх актів правотворчості. Особливої актуальності зазначені питання 

набувають у світлі тих реформаційних та інтеграційних процесів, в полі яких на 
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сьогодні перебуває більшість сфер державно-правової дійсності, в тому числі і 

судова система України. Так, за словами А. М. Макаровець, у контексті судової 

реформи в Україні питання розвитку та становлення ефективної системи 

судової влади набуває якісно нового значення й сьогодні залишається одним із 

пріоритетних і стратегічно важливих на шляху євроінтеграції та приведення 

вітчизняної системи судочинства до європейських норм і стандартів з метою, в 

першу чергу, повного й неупередженого захисту прав і свобод громадянин, 

юридичних осіб і держави [210, с. 1]. На думку Н. М. Шульгача, одним з 

основних завдань сучасної судово-правової реформи є реалізація 

демократичних ідей правосуддя, вироблених світовою практикою й наукою, 

формування повноважних та компетентних судових інституцій, спроможних не 

лише забезпечити правосуддя, але і визначити вектор розвитку вітчизняної 

правової системи, реалізувати весь свій функціональний потенціал в правовій 

сфері [477, с. 23-25]. В свою чергу Л. Медведик зазначає, що правовий статус 

судових органів зазнає постійних змін і трансформацій. Положення, які 

регламентують цей процес на кожному його етапі стають предметом наукових 

дискусій та досліджень [227, с. 560-566], що в свою чергу посилює актуальність 

сучасного переосмислення правового статусу Верховного Суду та 

Конституційного Суду України з урахуванням останніх змін в сфері правового 

забезпечення їх діяльності. Важливість дослідження правового статусу судів 

України акцентується і в поглядах М. І. Чичерської, яка вважає, що саме 

правовий статус є важливим вихідним базовим елементом з точки зору оцінки 

ефективності форм роботи суду в процесі відправлення ним правосуддя [461], і 

не лише правосуддя, а також в цілому його впливу на правову сферу життя 

суспільства, включаючи і вплив на правотворення. Водночас дослідження 

правового статусу будь-якого суб’єкта не повинно носити статичний характер, 

оскільки правовий статус знаходить свій прояв у діяльності відповідних 

суб’єктів, реалізується у відповідних формах, що засвідчує ефективність їх 

роботи, досягнення відповідного рівня правового ефекту. На це справедливо і 

обґрунтовано звертає увагу В. В. Сухонос, зазначаючи про те, що категорія 
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правового статусу будь-якого державного органу може і повинна бути 

методологічною основою для пізнання його природи, принципів організації, 

форм його діяльності, а також і для здійснення вказаним суб’єктом державно-

владної діяльності в певних формах, за допомогою відповідної системи методів 

[412, с. 202]. Таким чином вченими ведеться мова про те, що правовий статус 

судів, в тому числі і Верховного Суду та Конституційного Суду України, є 

основою для його подальшої діяльності в сфері правотворчості і така діяльність 

набуває відповідних форм свого прояву. З огляду на зазначене, аналіз 

правового статусу Верховного Суду та Конституційного Суду України як 

об’єктів наукового пізнання та правового забезпечення має стати основою для 

подальшого виокремлення і характеристики форм його прояву, зокрема і у 

сфері правотворчості.  

Зважаючи на високий рівень актуальності тематики цього підрозділу 

дисертації вважаємо за доцільне:  

 провести аналіз доктринальних уявлень, які стосуються правового 

статусу Верховного Суду та Конституційного Суду України в розрізі їх 

повноважень в сфері правотворчості, а також здійснити критичний аналіз 

положень чинного законодавства України в частині наявності правотворчої 

складової їх діяльності;  

 виявити та охарактеризувати форми здійснення правотворчості 

Верховним Судом і Конституційним Судом України. 

Питання правового статусу є складними, а отже має неоднозначний 

характер наукового розуміння, особливо в частині його сутності та змісту. 

Досліджуючи методологічні засади змісту правового статусу суду, Д. Баронін 

вказує на наявність у науці неоднозначних дефініції власне категорії правового 

статусу та її змісту [14, с. 317]. Аналогічне бачення простежується і в поглядах 

В. В. Макарчука, який стверджує, що категорія «правовий статус» – відносно 

нова в юридичній науці, за досить короткий період вона стала широко 

застосовуватися як в науці, так і в законодавстві, проте зазвичай кожен 

тлумачить і застосовує його з урахуванням власного праворозуміння [211, 
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с. 18]. З метою виконання виокремлених нами завдань в цьому підрозділі, 

насамперед, доцільно звернути увагу на сутність правового статусу як важливої 

категорії в контексті характеристики правового статусу Верховного Суду та 

Конституційного Суду України. Переважно категорія «статус» визначається в 

юридичній літературі як становище громадян, державних і громадських 

органів, міжнародних організацій тощо [272, с. 247], сукупність повноважень 

(прав та обов’язків) [150, с. 67]. М. І. Матузов зазначає, що правовий статус 

юридично закріплює положення особистості в суспільстві [418, с. 264]; 

становище суб’єкта, що відображає його правове положення у системі 

багатоманітних суспільних відносин [185, с. 204; 268, с. 30; 420, с. 549; 236, 

с. 7]. Таким чином правовий статус є тією юридичною категорію, що визначає 

зміст, напрями діяльності, сутність та фактичне становище тих суб’єктів, яким 

належить, а також забезпечує правомірність та можливість здійснення ними 

діяльності і особливості взаємовідносин з іншими соціальними інституціями. В 

юридичній науці також представлені окремі погляди вчених щодо 

характеристики правового статусу судів, під яким розуміється сукупність 

повноважень судів [464, с. 60], що мають юридично-владний характер і 

реалізація яких, забезпечує виконання покладених на нього завдань [11, с. 19; 2, 

с. 194]; комплекс законодавчо закріплених норм, що визначають правове 

положення судів, а також інших судових органів у правовідносинах між собою, 

характеризують їх роль і призначення в системі державних органів [150]. В 

межах зазначеного підходу вказується на наявність обов’язкових елементів, які 

є як основою, так і критерієм правового статусу суду та його місця в системі 

державних органів. Проте, основним його недоліком є невизначеність 

зазначених структурних елементів, адже вченою не зазначено, які саме 

елементи складають основу правового статусу тощо. Схожого підходу 

дотримується і Д. Б. Баронін, зокрема вчений, також вказує на той факт, що 

правовий статус суду являє собою систему правових можливостей, що 

окреслюють спроможність суду бути учасником правовідносин [14, с. 5]. Знову 

ж таки автором вказується лише на здатність суду бути повноцінним учасником 
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правових відносин, здійснюючи діяльність, однак не зазначається про те, що є 

основою такої здатності і чим вона зумовлена. Таким чином і відповідний 

підхід не вказує на види та особливості елементів правового статусу суду, які 

надають йому потенційну правову можливість бути суб’єктом правовідносин 

здійснюючи правосуддя. Цікавими в контексті тематики відповідного 

підрозділу є погляди М. І. Чичерської. Вчена зазначає про те, що правовий 

статус місцевого суду є сукупністю визначальних засад, функцій і структурних 

елементів, які покликані забезпечувати роботу місцевого суду з відправлення 

правосуддя. Засновуючись на такому розумінні правового статусу вчена 

приходить до висновку, що правовий статус відносно місцевих судів загальної 

юрисдикції є комплексною та складною категорією, яка визначає їх місце, 

призначення та обсяг функціональних можливостей і навантаження в процесі 

реалізації тих функції, що покладені державою та закріплені належним чином у 

правовому полі, що і є практичним втіленням їх правового статусу [461]. 

Зазначений підхід, на наше переконання, є науково об’єктивним та змістовним, 

адже в повній мірі відображає сутнісні характеристики правового статусу суду 

виходячи із об’єктивної державно-правової реальності, рівня розвитку судової 

системи, стану її правового регулювання. Саме такий підхід вказує на 

комплексний характер правового статусу суду як особливої правового категорії, 

що залежить від багатьох факторів. На думку О. В. Фазикоша, особливість 

правового статусу суду зумовлена «виключністю повноважень» у сфері 

здійснення правосуддя, тому вчений пропонує правовий статус суду визначити 

як законодавчо встановлену сукупність юридично-владних повноважень, 

реалізація яких створює умови для безперешкодного та справедливого 

правосуддя [441, с. 78-79]. Отже, вчений також акцентує увагу на наявності 

такого елементу як правосуб’єктність через призму категорії як законодавчо 

закріплені юридично-владні повноваження. На наше переконання, розуміння 

правового статусу через наявність виключно прав та обов’язків не в повній мірі 

відображає сутність та природу правового статусу як такого, адже він є 

багатоаспектною категорією, що характеризується наявністю й інших 
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структурних елементів, зміст яких надає змогу визначити правове становище 

суб’єкта у взаємовідносинах з іншими суб’єктами. Зокрема енциклопедична 

складова розуміння правового статусу суддів зводиться до того, що статус 

суддів розглядається як визначені законом правові засади, що регламентують 

принципи та гарантії діяльності суддів, їх повноваження та обов’язки, порядок 

обрання (призначення) на посаду, зупинення повноважень та звільнення з 

посади, підстави притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, 

заходи їх державного і соціального захисту [484, с. 628].  

Важливе значення для розуміння правового статусу суду, в тому числі і 

Верховного Суду та Конституційного Суду України мають елементи правового 

статусу, адже саме за допомогою їх характеристики можливо говорити про 

змістовну особливість правового статусу як конкретного суду, так і системи 

судів України в цілому. Визначення складових елементів правового статусу в 

юридичній науці також характеризується наявністю дискусійних підходів. Ряд 

вчених включають до правового статусу судів виключно визначених на 

законодавчому рівні прав та обов’язків, натомість всі інші елементи відіграють 

доповнюючий характер або ж є передумовами правового статусу [320, с. 92; 

210, с. 10]. Також стверджується про те, що елементами правового статусу суду 

окрім передбачених законодавством прав та обов’язків також і законні інтереси 

та свободи  [165, с. 124], юридичну відповідальність [44, c. 23; 206, с. 18; 473, 

с. 109]. Найбільш поширеним підходом до розуміння структури правового 

статусу, який найбільш доцільно застосувати до аналізу правового статусу 

Верховного Суду та Конституційного Суду України, є так званий 

«компетентнісний» підхід, який заснований на ідеї про наявність компетенції, 

що становить зміст правового статусу, а її структурними елементами є 

відповідні повноваження зазначеного суб’єкта [16, c. 27; 441, с. 79; 14, с. 9]. І 

саме наявність правотворчих повноважень у суду, що на сьогодні не викликає 

особливих заперечень в юридичній науці [219, с. 224; 400], становитиме 

окремий елемент його правового статусу, поруч з іншими елементами, зокрема 

тими, що стосуються його діяльності по здійсненню правосуддя.   



 113

На наше переконання, структура правового статусу суду повинна мати 

чітко визначений та сталий характер як на рівні юридичної науки, так і і на 

рівні його правового забезпечення. Визначеність структурних елементів 

правового статусу суду надасть змогу поставити об’єктивну оцінку діяльності 

органу судової влади, визначати його функціональне призначення, а також 

природу та сутність як, суб’єкта правовідносин, місце і роль серед інших 

суб’єктів публічної влади. Узагальнюючи доктринальні підходи до розуміння 

правового статусу, його структури і змісту, вважаємо, що подальше 

дослідження правового статусу Верховного Суду та Конституційного Суду 

України має засновуватися на його розумінні як категорії, що відображає 

комплекс законодавчо визначених повноважень, зміст яких обумовлений 

природою, функціональним призначенням суду, а також його місце в системі 

суб’єктів публічної влади, в тому числі і в системі суб’єктів правотворчості. 

Окрім того, правовий статус вказаних суб’єктів слід розглядати як поєднання, з 

одного боку, фактичного статусу суб’єкта у правовідносинах, а з іншого боку – 

системи повноважень, що визначають правове становище суб’єкта у 

різноманітних правовідносинах, місце і роль відповідного суб’єкта у системі 

соціальних та правових зв’язків. Вказане розуміння правового статусу надасть 

можливість здійснити всебічний аналіз положень чинного законодавства 

України, що закріплюють правовий статус Верховного Суду та 

Конституційного Суду України, і в подальшому – виявити та охарактеризувати 

форми здійснення зазначеними суб’єктами правотворчості.  

Зміни правового забезпечення діяльності Верховного Суду та 

Конституційного Суду України протягом 2014-2017 р.р. [101; 103; 106], 

оновлення законодавчої бази України в сфері діяльності суб’єктів судової 

системи [63; 109; 115; 158; 186; 454], що відбулось відповідно до здійснення 

судової реформи в України, стосувались і правового статусу вказаних суб’єктів, 

в тому числі суттєво трансформували їх роль у вітчизняному механізму 

правотворення, змінивши зміст, сутність та коло їх повноважень в сфері 

правотворчості. З огляду на зазначене вважаємо за доцільне здійснити аналіз 
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положень чинного законодавства України на предмет закріплення правового 

статусу Верховного Суду та Конституційного Суду України в частині їх 

повноважень в сфері правотворчості.  

Відповідно до ст. 125 Конституції України судоустрій в Україні 

будується за принципами територіальності та спеціалізації і визначається 

законом. Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України. 

[166]. Зміст цих положень не надає можливості нам говорити про особливості 

статусу Верховного Суду, Конституцією України закріплено лише вищий 

рівень в системі судоустрою України. Аналогічно цим положенням у ст. 17 

Закону України «Про судоустрій та статус суддів» закріплено, що судоустрій 

будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності. 

Систему судоустрою складають місцеві суди, апеляційні суди та Верховний 

Суд. Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою [115]. 

Положення ст. 36 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», 

наділяючи Верховний Суд таким статусом, покладає на відповідний орган і 

забезпечення сталості та єдності судової практики у порядку та спосіб, 

визначені процесуальним законом. Відповідно до цього він здійснює аналіз 

судової статистики, узагальнення судової практики, а також забезпечує 

однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій у порядку та 

спосіб, визначені процесуальним законом [115]. Таким чином відповідне 

законодавче положення визначає ієрархію судових органів України, надаючи 

при цьому Верховному Суду найвищий статус у системі судоустрою України, 

наділяючи його рядом повноважень, в тому числі і тими, що мають 

правотворчий характер. Саме на Верховний Суд покладається обов’язок щодо 

забезпечення однакового застосування норм права судами різних спеціалізацій, 

аналізу судової статистики та узагальнення судової практики. Відповідно до 

положень п. 10-1 ст. 46 Закону передбачається, що з метою забезпечення 

однакового застосування норм права при вирішенні окремих категорій справ 

Пленум Верховного Суду узагальнює практику застосування матеріального і 

процесуального законів, систематизує та забезпечує оприлюднення правових 
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позицій Верховного Суду з посиланням на судові рішення, в яких вони були 

сформульовані [115]. Продовжуючи аналізувати зміст законодавчих положень 

слід звернути увагу і на п. 2 ст. 36, в якому також до повноважень Верховного 

Суду належить здійснення аналізу судової статистики та узагальнення судової 

практики [115]. Доводить наявність правотворчих повноважень Верховного 

Суду і інші положення Закону України, які закріплюють право Пленуму 

Верховного Суду відповідно до п. п. 7 та 8 ст. 46 затверджувати Регламент 

Верховного Суду та Положення про Науково-консультативну раду при 

Верховному Суді та її склад [115]. Зміст зазначених положень Закону України 

вказує на повноваження Верховного Суду в сфері здійснення локальної 

нормотворчості.  

В юридичній літературі вченими також наводиться приклад безпосередньої 

правотворчості Верховного Суду, що виявляється в ухваленні ним висновків (а 

в кримінальному судочинстві – вказівок суду, який розглянув справу в 

касаційному порядку; в адміністративному судочинстві висновків і мотивів 

суду касаційної інстанції. – Прим. авт.), в зв’язку з якими скасовано судові 

рішення, які є обов’язковими для суду першої чи апеляційної інстанції під час 

нового розгляду справи (ч. 5 ст. 411 ЦПК України, ч. 5 ст. 353 КАС України, 

ч. 5 ст. 310 ГПК України, ч. 2. ст. 439 КПК України) [321]. На нашу думку, 

ухвалення таких висновків, вказівок і мотивів Верховним Судом не можна 

вважати його правотворчістю, оскільки не відбувається створення, зміна або 

скасування норм права. Вказані висновки, вказівки та мотиви є положеннями 

індивідуального характеру, оскільки є обов’язковими виключно для судів або 

першої, або апеляційної інстанцій і виключно щодо нового розгляду судової 

справи, яка повернена на новий розгляд Верховним Судом. Так само не можемо 

погодитись з думкою вчених про те, що сам факт розгляду справи Верховним 

Судом, як і будь-яким іншим судом вже має правотворчий характер, оскільки 

пов’язаний із втіленням формалізованих норм права в реальне життя 

суспільства, тобто забезпечення реальності створеного права [221, с. 14]. В 

цьому випадку дискусія щодо правотворчого характеру діяльності судів 
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знаходиться  в площині проблематики праворозуміння. Ми ж розглядаємо 

питання правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України 

крізь призму його діяльності, що призводить до створення нової норми права, 

зміни існуючої або її скасування, а її застосування не має правотворчого 

характеру, оскільки забезпечує лише її поширення на суспільні відносини.  

Окрім того, що Верховний Суд наділений правом безпосередньо 

здійснювати правотворчість, слід відзначити і деякі повноваження, котрі 

безпосередньо не пов’язані із здійсненням правотворчості, водночас впливають 

на правотворчість в цілому та правотворчу діяльність інших суб’єктів. Зокрема, 

Верховний Суд наділений правом: 1) надання висновків щодо проектів 

законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, 

виконання судових рішень та інших питань, пов’язаних із функціонуванням 

системи судоустрою (п. 3 ч. 2 ст. 36 Закону України «Про судоустрій та статус 

суддів); 2) звернення до Конституційного Суду України щодо конституційності 

законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення 

Конституції України (п. 5 ч. 2 ст. 36 Закону України «Про судоустрій та статус 

суддів) та ін. Водночас, вказані повноваження безпосередньо не пов’язані із 

прийняттям, зміною або скасуванням правових норм, однак впливають на 

правотворчу діяльність інших суб’єктів. Наприклад, ухвалюючи Постанову 

№ 13 від 16.11.2018 р. про звернення до Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України та Вищої ради правосуддя щодо проекту Закону України 

«Про внесення зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

(реєстр. № 9258 від 01.11.2018 р.), Пленум Верховного Суду постановив 

звернутися до вказаних суб’єктів публічної влади щодо неприйнятності 

зазначеного проекту Закону України [318] та надав свої обґрунтування на 

підтвердження вказаного звернення. Однак, вказане звернення не є актом 

правотворчості, а лише одним з документів, що буде враховано відповідним 

комітетом Верховної Ради України при вирішенні питання щодо внесення його 

на пленарний розгляд  або ні, впливатиме на законодавчу позицію народних 

депутатів під час розгляду вказаного законопроекту. Так само і звернення до 
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Конституційного Суду України від Верховного Суду щодо конституційності 

законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення 

Конституції України (п. 5 ч. 2 ст. 36 Закону України «Про судоустрій та статус 

суддів») не може вважатись правотворчістю, водночас впливатиме на 

правотворчу діяльність. Сучасна практика ще не містить прикладів такого 

звернення, однак такі повноваження належали колишньому Верховному Суду 

України. Так, Постановою Пленуму Верховного Суду України «Про звернення 

до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо 

відповідності (конституційності) абзацу шостого частини п'ятнадцятої статті 86 

Закону України від 14.10.2014 р. № 1697-VII «Про прокуратуру» положенням 

частини першої статті 8, частин другої та третьої статті 22, частин першої та 

третьої статті 46 Конституції України» від 20.01.2017 р. № 2 [317] Верховний 

Суд України звернувся до Конституційного Суду України. В подальшому таке 

звернення вплинуло на правотворчу роботу та відповідні правотворчі акти, які 

стосуються реформування діяльності прокуратури України та удосконалення її 

правового забезпечення.  

Насамперед, слід звернути увагу, що ні Верховний Суд, ні 

Конституційний Суд України законодавчо не визначені як суб’єкти 

правотворчості, так само і правове забезпечення їх повноважень в сфері 

правотворчості має нечіткий характер, водночас правотворча складова їх 

правового статусу є регламентованою у змісті чинного законодавства України. 

Насамперед, мова іде про законодавче закріплення правотворчого характеру 

окремих актів Верховного Суду та Конституційного Суду України. Зокрема,  

положеннями, закріпленими у п. 5 та 6 ст. 13 Закону України «Про судоустрій 

та статус суддів», встановлено, що висновки щодо застосування норм права, 

викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів 

владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-

правовий акт, що містить відповідну норму права. Одночасно вказані висновки 

мають бути враховані іншими судами при застосуванні таких норм права [115]. 

Таким чином законодавець надає правотворчого характеру насамперед 
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висновкам викладеним у постанові Верховного Суду вказуючи на їх 

обов’язковість щодо всіх суб’єктів владних повноважень, та обов’язковість 

врахування іншими судами. До того ж відповідно до ст. 264 та 266 Кодексу 

адміністративного судочинства правотворчий характер матимуть рішення 

Верховного Суду, прийняті за результатами розгляду справ щодо оскарження: 

‒ нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших 

суб’єктів владних повноважень (ст. 264 КАС України), оскільки вказані акти 

повністю або в межах окремих їх положень можуть бути визнані нечинними, 

або підтверджено їх законний характер, тим самим збережена їх чинність; 

‒ актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента 

України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (в частині тих актів, які 

мають правотворчий характер), оскільки вказані рішення можуть мати 

правотворчі наслідки [158]. 

Правотворчий характер матимуть і ті рішення Верховного Суду, які 

прийняті за результатами розгляду зразкової справи при подальших розглядах 

відповідних типових справ, які відповідають ознакам, викладеним у рішенні 

Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи.  

Реалізація правотворчих повноважень Верховним Судом та набуття 

правотворчого характеру його актами відбувається виключно в процесуальному 

порядку, що закріплений положеннями чинних КАС України, ЦПК України, 

ГПК України, КПК України. Зокрема, зазначеними кодифікаційними актами 

регламентовано касаційне провадження як стадія розгляду судової справи, 

результатом якої буде постанова Верховного Суду, що міститиме і правотворчу 

складову у вигляді висновку щодо застосування норми права або в цілому 

рішення, що породжуватиме правотворчі наслідки. Зокрема положеннями 

зазначених кодифікаційних актів передбачено порядок відкриття касаційного 

провадження, особливості його закриття, підготовка справи до касаційного 

розгляду, строк та межі розгляду касаційної скарги, можливість попереднього 



 119

розгляду справи, касаційний розгляд справи у судовому засіданні, а також в 

порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, визначено 

порядок передачі справи (кримінального провадження) на розгляд палати, 

об’єднаної палати або Великої палати Верховного Суду, порядок прийняття 

судових рішень касаційної інстанції тощо [63; 158; 186; 454]. Таким чином, 

виокремленні нами законодавчі положення процесуальних кодексів України, 

надають змогу стверджувати про наявність широкого кола повноважень 

Верховного Суду щодо порядку розгляду справ в касаційному провадженні. В 

окремих випадках Верховний Суд виступає і судом першої та апеляційної 

інстанцій. Відповідні законодавчі положення вказують на те, що повноваження 

Верховного Суду характеризуються в тому числі і правотворчим змістом, адже 

Верховний Суд здійснює свою діяльність відповідно до закріплених 

повноважень, в межах законодавчо визначеного процесу діяльності, 

результатом чого є правотворчий акт. Окрім того, це вказує і на те, що 

ухваленню судових рішень Верховним Судом у формі постанов передує 

комплекс процесуальних стадій.  

Аналогічного аналізу потребує і правове забезпечення статусу 

Конституційного Суду України, складовою якого є і правотворча діяльність. 

Статею 147 Конституції України закріплено, що основним завданням 

Конституційного Суду України є вирішення питання про відповідність 

Конституції України законів України та у передбачених цією Конституцією 

випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а 

також інші повноваження відповідно до цієї Конституції [166], аналогічне 

законодавче положення про дубльоване і у ст. 1 Закону України «Про 

Конституційний Суд України», в якій зокрема уточнено, що Конституційний 

Суд України є органом конституційної юрисдикції, який покликаний 

забезпечувати Конституцію України [109]. Виходячи із змісту відповідних 

законодавчих положень можна стверджувати, що на відміну від Верховного 

Суду Конституційний Суд України є особливим органом конституційної 

юрисдикції, на який покладено завдання здійснення конституційного 
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судочинства щодо верховенства Конституції України по всій території України, 

тому відповідно і процесуальні аспекти здійснення правотворчої діяльності цим 

органом конституційної юрисдикції будуть дещо інші у порівнянні із 

аналогічною діяльністю Верховного Суду. Законодавча регламентація 

правового статусу Конституційного Суду України деталізована в інших 

положеннях вказаного Закону України. Так, ст. 7 визначає чіткий перелік 

повноважень, окремі з яких, на нашу думку, мають правотворчий характер, а 

саме: вирішення питань щодо перевірки на конституційність законів України та 

інших правових актів; вирішеня питань про відповідність Конституції України 

та законам України нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим; надання 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; вирішення на предмет конституційності законів України 

(окремих їх положень) за конституційною скаргою особи [109].  

Окрім того, що Конституційний Суд України наділений правом 

безпосередньо здійснювати правотворчість, слід відзначити і деякі 

повноваження, котрі безпосередньо не пов’язані із здійсненням правотворчості, 

водночас впливають на правотворчість в цілому та правотворчу діяльність 

інших суб’єктів. Зокрема, Конституційний Суд України наділений правом 

надання за зверненням Президента України або щонайменше сорока п’яти 

народних депутатів України висновків про відповідність Конституції України 

(конституційність) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський 

референдум за народною ініціативою. Практика діяльності Конституційного 

Суду ще не має прикладів розгляду таких справ, окрім того відсутність 

належного правового забезпечення проведення всеукраїнського референдуму в 

Україні, в тому числі і профільного законодавчого акту (Закон України «Про 

всеукраїнський референдум» був визнаний Конституційним Судом України 

неконституційним у 2018 році [361]), фактично унеможливлює як проведення 

всеукраїнського референдуму, так і розгляд відповідної категорії справ 
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Конституційним Судом України. Водночас, варто відзначити, що розгляд такої 

категорії справ та надання висновку матиме правотворчий вплив на подальше 

проведення референдуму та розгляд питань, які на нього виносяться, в тому 

числі і правотворчого характеру. 27 червня 2000 року Конституційним Судом 

України було ухвалено Висновок у справі за зверненням Верховної Ради 

України про надання висновку щодо відповідності проекту Закону України 

«Про внесення змін до Конституції України за результатами всеукраїнського 

референдуму за народною ініціативою» вимогам статей 157 і 158 Конституції 

України (справа про внесення змін до статей 76, 80, 90, 106 Конституції 

України) [47]. Вказаний висновок був наданий Конституційним Судом України 

відповідно до попередньої редакції Закону України «Про Конституційний Суд 

України» фактично постфактум вже після проведення всеукраїнського 

референдуму, водночас мав правотворчий характер, оскільки вплинув на 

подальшу законотворчу роботу Верховної Ради України щодо внесення змін і 

доповнень до конституції України.  

Повноваження Конституційного Суду України в частині надання за 

зверненням Верховної Ради України висновку щодо відповідності 

законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам ст. 157 і 158 

Конституції України також пов’язане з правотворчістю. Наприклад, розгляд 

досить резонансної справи про надання висновку у справі за конституційним 

зверненням Верховної Ради України щодо відповідності законопроекту про 

внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування 

Дніпропетровської області) (реєстр. № 9310-1) вимогам статей 157 і 158 

Конституції України [45], яким вказаний законопроект визнано таким, що 

відповідає вимогам ст. 157 і 158 Конституції України, доводить, що цей 

законопроект отримав перспективу подальшого правотворчого розгляду. Так 

само правотворчий характер має і діяльність Конституційного Суду України 

щодо надання за зверненням Верховної Ради України висновку про порушення 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або 

законів України. Водночас, вказані повноваження безпосередньо не пов’язані із 
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прийняттям, зміною або скасуванням правових норм, однак впливають на 

правотворчу діяльність інших суб’єктів та на правотворчі перспективи 

відповідних проектів нормативно-правових актів. Таким чином зміст 

відповідних повноважень також вказує на те, що Конституційний Суд України 

здійснює правотворчість як безпосередньо, так і опосередковано шляхом 

впливу на правотворчість інших суб’єктів, про що ми додаткового 

наголошували і в своїх публікаціях [183, с. 334-335; 184, с. 19-20]. Реалізація 

передбачених на законодавчому рівні повноважень Конституційного Суду 

України, в тому числі і правотворчих, очевидно, що має здійснюватися в чітко 

визначеній процесуальній формі. Так, положення ч.1 та 2 ст. 32 передбачають, 

що у складі Конституційного Суду України діють Велика палата, два сенати та 

шість колегій, які в межах визначених повноважень щодо конституційного 

провадження діють як Конституційний Суд (ч. 1,2 ст. 32), окрім того в ч. 4 

ст. 32 зазначається, що вони мають статус органів суду. Саме на відповідні 

органи Конституційного Суду України, а саме на Велику палату та Сенат 

покладається реалізація правотворчих повноважень. Так, ч. 2 ст. 35 

регламентується питання щодо розгляду Великою палатою питань пов’язаних з 

ухваленням рішень щодо конституційності законів України та інших правових 

актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету 

Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів 

України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради 

України для надання згоди на їх обов’язковість, а також відповідності 

законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 

158 Конституції України, а також (конституційності) законів України (їх 

окремих положень) за конституційними скаргами у разі відмови Сенату від 

розгляду справи на розсуд Великої палати у випадках, визначених відповідним 

законом (ч. 2 ст. 35) [109].  

В процесуальному плані важливими є положення Закону України «Про 

Конституційний Суд України» (Розділ ІІ), якими регламентовано порядок 
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здійснення конституційного провадження. Так, відповідними статтями цього 

Розділу визначаються питання щодо конституційного подання, 

конституційного звернення та конституційної скарги, які є формами звернення 

до Конституційного Суду України, регламентується порядок прийняття 

конституційних звернень до Конституційного Суду України, процес відкриття 

конституційного провадження у справі, форми конституційного провадження, 

особливості і порядок засідань та пленарних засідань Великої палати та Сенату, 

визначено строки конституційного провадження; процесуальний порядок 

прийняття та ухвалення актів Суду.  

Окрім того, Законом України «Про Конституційний Суд України» 

визначено і статус правотворчих актів, які ним ухвалюються (ст. 84 та 85). До 

складу актів Конституційного Суду України слід віднести і ті рішення, 

висновки, а також ухвали про відмову у відкритті конституційного 

провадження у справі та про закриття конституційного провадження у справі, в 

яких викладена юридична позиція Конституційного суду України (ст. 92 Закону 

України), щодо якої Суд також наділений правом її змінювати, конкретизувати 

та розвивати. Окрему увагу слід звернути і на здійснення локальної 

правотворчості Конституційним Судом України. Відповідно до ст. 39 Закону, 

передбачається створення спеціальних пленарних засідань Конституційного 

Суду України, одним із важливих повноважень яких є прийняття Регламенту 

Конституційного Суду України. В той же час процесуальні засади здійснення 

правотворчої діяльності Конституційним Судом України регламентується не 

лише на  рівні законодавчим положень, але і актами локальної нормотворчості. 

Зокрема такими є Регламент Конституційного Суду України (Розділ ІІ) [345].  

Узагальнюючи результати проведеного нами аналізу положень 

законодавства України можливо підсумувати, що правове забезпечення 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України включає в 

себе:  
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1) по-перше, закріплення правового статусу Верховного Суду та 

Конституційного Суду України, тобто комплексу їх повноважень, що 

стосуються в тому числі і їх діяльності в сфері правотворчості; 

2) по-друге, визначення процесуальних основ здійснення правотворчості 

Верховним Судом та Конституційним Судом України, змістом якого є коло 

законодавчих положень, які регламентують послідовність їх діяльності, що 

передбачає ініціювання судового провадження, його здійснення, ухвалення 

правотворчих актів та можливість їх оскарження в законодавчо визначених 

випадках; 

3) по-третє, регламентацію правотворчого характеру окремих актів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України, що включає в себе їх 

загальнообов’язковий характер.  

Аналіз доктринальних підходів до розуміння змісту правового статусу 

Верховного Суду та Конституційного Суду України, а також положень чинного 

законодавства України засвідчують, що зазначені суб’єкти наділені конкретним 

колом правотворчих повноважень як складового елементу їх правового статусу, 

відповідно є самостійними суб’єктами правотворчості в Україні. Оскільки 

правовий статус будь-яких суб’єктів публічної влади виявляється у відповідних 

формах, слід відзначити необхідність виявити та охарактеризувати форми 

здійснення правотворчості Верховним Судом і Конституційним Судом 

України. Формами здійснення правотворчості Верховним Судом є ухвалення: 

1) висновків щодо застосування норм права, викладених у постановах 

Верховного Суду, які є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, 

які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить 

відповідну норму права (ч. 5 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів»); 

2) висновків щодо застосування норм права, викладених у постановах 

Верховного Суду, які мають враховуватись іншими судами при застосуванні 

таких норм права (ч. 6 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

[115]); 
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3) 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 (ст. 264 КАС 

України);  

4) 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 (в частині 

тих актів, які мають правотворчий характер) – ст. 266 КАС України [158];  

5) правових висновків Верховного Суду, викладених у рішенні за 

результатами розгляду зразкової справи, які мають бути враховані судом при 

ухваленні рішення у типовій справі, яка відповідає ознакам, викладеним у 

рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи (ч. 3 

ст. 291 КАС України); 

6) актів локальної нормотворчості, що ухвалені Верховним Судом, 

відповідно до його повноважень. Наприклад, Пленум Верховного Суду 

наділений правом затверджувати Регламент Пленуму Верховного Суду; 

затверджувати Положення про Науково-консультативну раду при Верховному 

Суді та її склад тощо [346]. 

 Так само і правотворчість Конституційним Судом України здійснюється у 

відповідних формах, що стосуються ухвалення: 

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 за зверненням Президента України або щонайменше сорока 

п’яти народних депутатів України, або Кабінету Міністрів України про 

відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або 
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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 за зверненням Президента України згідно з ч. 2 ст. 137 

Конституції України; 

4) рішень при вирішенні питань про відповідність Конституції України 

(конституційність) законів України (їх окремих положень) за конституційною 

скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в 

її справі закон України суперечить Конституції України; 

5) рішень, висновків, а також ухвал про відмову у відкритті 

конституційного провадження у справі та про закриття конституційного 

провадження у справі, в яких викладена юридична позиція Конституційного 

суду України;  

6) актів локальної нормотворчості, відповідно до повноважень 

Конституційного Суду України. 

 

 

2.3 Процесуальні аспекти здійснення правотворчості Верховним 

Судом і Конституційним Судом України та їх правотворчі акти  

 

Дослідження теоретико-правових та практичних аспектів співвідношення 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України буде 

неповним без вивчення особливостей процесу діяльності вказаних суб’єктів в 

сфері правотворчості та правотворчих актів, що ними приймаються. Поєднання 

процесуальних аспектів правотворчості Верховного Суду та Конституційного 

Суду України, а також особливостей їх правотворчих актів, як складових 

предмету цього дисертаційного дослідження, не є випадковим, оскільки 

дозволяє встановити особливості:  
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 по-перше, співвідношення послідовності та змісту процедур 

здійснення правотворчості Верховним Судом та Конституційним Судом 

України, з’ясувати і розкрити спільне та відмінне в правотворчому процесі 

вказаних суб’єктів;  

 по-друге, правотворчих актів як форм прояву результативності 

здійснення правотворчості Верховним Судом та Конституційним Судом 

України, з’ясувати спільне та відмінне в актах правотворчості вказаних 

суб’єктів. 

В юридичній науці вченими наголошується на принциповості наукових 

досліджень процесуальних аспектів правотворчості та їх впливу на якість 

правотворчих актів, оскільки такі дослідження є основою протидії появі 

помилок як у змісті правотворчої діяльності, так і у самих правотворчих актах. 

Виникнення недоліків у правотворчості або у самих актах правотворчості є 

нічим іншим як недоліком процесу (процедур) здійснення правотворчої 

діяльності. Це виявляється у порушенні послідовності її здійснення або 

невиправданому скорочені процедур підготовки, розгляду та прийняття актів 

правотворчості [35, с. 221; 81, с. 10-11]. Відповідно наукове дослідження 

процесуальних аспектів правотворчості є невід’ємною складовою вивчення 

теоретико-правових і практичних аспектів правотворчості в цілому, в тому 

числі і крізь призму співвідношення правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України. Окрім того, результати такого дослідження 

потенційно націлені на вироблення науково обґрунтованої методики здійснення 

правотворчості вказаними суб’єктами. Аналогічно попереднім ідеям вченими 

вказується на важливість дослідження недоліків процесу здійснення 

правотворчості, крізь призму порушення процесуального законодавства. 

Порушення процесуальних вимог (регламентних вимог) здійснення 

правотворчості створює ризик для прийняття тих правотворчих актів, котрі 

матимуть низький рівень їх юридико-технічного оформлення, ефективності і 

дієвості в цілому [145, с. 19-20; 198, с. 34-36; 234, с. 7-9] тощо.  
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Актуальність здійснення порівняльно-правового аналізу процесуальних 

аспектів правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України 

зумовлюється також і станом наукової розробки теоретико-правових аспектів 

правової процедури в цілому. Зазначене пояснюється тим, що правова 

процедура в цілому не є дослідженою повною мірою у вітчизняній юридичній 

науці [391, с. 118], особливо відчутна недостатність її наукового дослідження в 

частині вивчення її ролі і значення для створення, розвитку та удосконалення 

явищ правової дійсності, функціонування правової сфери життєдіяльності 

суспільства в цілому [391, с. 120]. Правова процедура в цілому має потужний 

наукознавчий потенціал, оскільки становить зміст механізму правотворчості та 

правового регулювання [338, с. 242], а її роль в сучасному правоутворенні 

суттєво зростає, забезпечуючи можливість конструювання і впровадження 

оптимальної моделі творення права та правового регулювання, а також 

реалізації всіх правових вимог як у змісті діяльності уповноважених суб’єктів, 

так і в правовій поведінці суб’єктів права в цілому [418, с. 448]. Все це 

додатково підтверджує високий рівень актуальності наукового дослідження 

процесуальних аспектів здійснення правотворчості Верховним Судом та 

Конституційним Судом України, зокрема і в контексті їх співвідношення.  

З огляду на те, що правотворчість має результативний характер, і її 

результативність ми визначаємо як спільну ознаку правотворчості Верховного 

Суду та правотворчості Конституційного Суду України, і саме акт 

правотворчості пов’язаний із досягненням певного правового ефекту від її 

здійснення, важливе значення для повноцінного та всебічного дослідження 

матиме вивчення особливостей актів правотворчості вказаних суб’єктів, як 

прояву результативності вказаної діяльності. При чому таке дослідження має 

відбуватись одночасно із вивченням процесуальних аспектів правотворчості 

зазначених суб’єктів, що дозволить встановити зв'язок між процесом 

правотворчості та формою її прояву у вигляді правотворчого акту. 

Правотворчий акт – це не обов’язково самостійний документ, це насамперед 

правове положення або їх сукупність, що мають загальнообов’язкове значення, 
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наділене властивостями неперсоніфікованості, формальної визначеності і 

системності. На переконання Б. В. Малишева, під правотворчим актом в аспекті 

дослідження судової правотворчості слід розуміти акти, що містять норму 

права, тобто такі акти визначають загальнообов’язкове правило поведінки [215, 

с. 35].  Тобто мова іде про правотворчий акт як про факт виникнення, зміни або 

скасування норми права, втрати нею чинності. Правотворчість, що 

здійснюється будь-яким уповноваженим суб’єктом, в тому числі і Верховним 

Судом та Конституційним Судом України, за своїм призначенням передбачає 

створення актів правотворчості, які відображають її результативність, свідчать 

про рівень організації правотворчої діяльності, виступають в якості 

формального прояву норм права, створених, змінених або скасованих 

зазначеними суб’єктами, виконують роль засобу реалізації покладених на них 

функцій. В свою чергу акти правотворчості – це насамперед форма закріплення 

норм права як результату правотворчої діяльності, що відображає особливості 

правового статусу суб’єкта, котрий здійснює цю діяльність, процес і зміст цієї 

діяльності, якість та ефективність її здійснення, специфіку формального виразу 

створених норм права тощо. Фактично, акти правотворчості функціонально 

здатні акумулювати особливості всієї правотворчості, в тому числі відобразити 

в собі і особливості правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 

України. Тому наукова та практична доцільність вивчення особливостей 

процесу здійснення правотворчості Верховним Судом та Конституційним 

Судом України, їх актів правотворчості крізь призму проблематики 

співвідношення правотворчості вказаних суб’єктів обумовлюється: 

 по-перше, змістом процесу правотворчості та статусом актів 

правотворчості як загальнообов’язкових, формально визначених правових 

положень, що розробляються, обговорюються та приймаються в особливому 

процесуальному порядку, закріплюють правові норми, визначають їх 

приналежність до системи елементів законодавства та забезпечують в 

подальшому правовий вплив на поведінку суб’єктів права. Тобто мова іде про 

стадії творення права, його закріплення у вигляді актів правотворчості, їх 
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спроможність акумулювати норми права, творення яких залежить від статусу і 

змісту діяльності Верховного Суду та Конституційного Суду України, а також 

про їх потенційну націленість на упорядкування поведінки суб’єктів права; 

 по-друге, походженням актів правотворчості від процесу здійснення 

правотворчості Верховним Судом та Конституційним Судом України, де 

процес правотворчості є однотипним, водночас, місце актів правотворчості та 

їх статус є відмінними, що зумовлено неоднаковим правовим статусом самих 

суб’єктів правотворчості.  

Нарешті, мова іде і про потенційну спроможність наукових досліджень 

процесу правотворчості та актів правотворчості як взаємопов’язаних 

феноменів, забезпечити в подальшому якість здійснення правотворчості, 

сприяти удосконаленню актів, посилювати системність їх побудови, а також 

сприяти підвищенню рівня їх взаємодії. 

Враховуючи вищезазначене, підтримуючи погляди вчених щодо наявності 

значного наукознавчого потенціалу процесуальних аспектів здійснення 

правотворчості Верховним Судом і Конституційним Судом України та 

особливостей їх правотворчих актів, вважаємо за доцільне в межах цього 

підрозділу дисертаційної роботи виконати наступні завдання: 

 провести аналіз доктринальних підходів до розуміння 

процесуальності правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 

України та визначити наукознавчий потенціал дослідження співвідношення 

правотворчості зазначених суб’єктів крізь призму процесу їх діяльності та актів 

правотворчості; 

 здійснити критичний аналіз положень чинного законодавства України 

і практики діяльності Верховного Суду та Конституційного Суду України, що 

стосуються процесуальних аспектів здійснення ними правотворчості, 

підготовки та прийняття правотворчих актів; 

 визначити та охарактеризувати співвідношення процесу здійснення 

правотворчості Верховним Судом і Конституційним Судом України, а також їх 

актів правотворчості. 
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Насамперед доцільно розпочати наше дослідження з аналізу 

доктринальних підходів до розуміння процесуальності правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України, особливостей їх актів 

правотворчості та визначити наукознавчий потенціал дослідження 

співвідношення правотворчості зазначених суб’єктів крізь призму процесу їх 

діяльності та актів правотворчості.  

В юридичній літературі досить широко представлені ідеї, в яких процес 

правотворчості судових інституцій, в тому числі і Верховного Суду та 

Конституційного Суду України, розкривається з точки зору формалізації 

правотворчих вимог або норм права шляхом використання засобів, прийомів, 

способів та методів юридичної техніки. На нашу думку, такі ідеї вчених 

засновані на суто юридико-технічному розумінні правотворчості не стільки як 

різновиду саме творчої діяльності за своєю сутністю, скільки як суто технічної 

діяльності щодо формалізації правил за допомогою стандартизованого набору 

правил юридичної техніки. Це по суті дозволяє створювати шаблони поведінки 

та визначати їх як дозволені, бажані, обов’язкові, заборонені тощо. Так само в 

юридичній науці обґрунтовується ідея про належність до системи юридичної 

техніки судових актів, оскільки сам процес судочинства з формальної точки 

зору являє собою систему правил і прийомів здійснення чого-небудь. Таким 

чином процес судочинства не лише складається з системи правил, прийомів, 

способів і засобів законодавчої техніки, але і виступає результатом їх реалізації 

[271]. Продовжуючи вказану думку, вказані правила, прийоми, способи і засоби 

законодавчої техніки, що визначають процес судочинства поділяються на: 

1) норми правил, які визначають організацію діяльності суб’єктів судочинства, 

наприклад, правила часу і місця проведення засідань суб’єктом судових 

засідань, обігу документації та діловодства, склад суб’єктів судочинства тощо; 

2) норми правил, які визначають зміст стадій (етапів) судочинства, а саме: 

порядок підготовки та внесення змін до судових актів тощо [271].  На нашу 

думку, вказаний підхід невиправдано розширює юридико-технічні 

характеристики процесу судочинства, особливо в частині правил організації 
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діяльності уповноважених суб’єктів, оскільки організація їх діяльності має не 

стільки процесуальний характер, скільки координаційний або субординаційний, 

безпосередньо не пов’язаний з процедурами їх діяльності. Однак, можемо 

цілком погодитись з ідеєю про наявність правил, прийомів, способів та засобів 

процедур здійснення судочинства в межах кожної конкретної його стадії 

(етапу).  

В юридичній літературі проблематика процесуальності правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України не є новою, водночас 

вказані питання розкриваються епізодично та непослідовно, переважно крізь 

призму інших явищ і процесів, що становлять об’єкт наукового аналізу. В 

юридичній літературі процесуальність правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України розкривається досить епізодично, пов’язуючи її 

або з судовою діяльністю в цілому або з виробленням правового положення, 

правила, вказівки тощо та наділення їх певною мірою узагальненості, 

загальнообов'язковості [243, с. 45-46]. Окрім того, процесуальність в судовій 

правотворчості в цілому що виявляється у процесі деталізації і конкретизації 

положень законів, в результаті чого створюється загальнообов’язкове 

правоположення [40, с. 349]. Також процесуальність судової правотворчості 

пов’язується вченими із адаптацію писаного права до реального життя людей та 

недопущення неоднозначного (протилежного, суперечливого) застосування 

правових наслідків у подібних правових ситуаціях [9, с. 467-469]. В свою чергу 

О. Ф. Скакун приходить до висновку про те, що сьогодні суди все більше 

втручаються у механізм правотворчості, навіть в окремих випадках її 

здійснюють. Процес такої правотворчої діяльності вченою визначається як 

розробка суддями уточнюючих положень чинного закону в такий спосіб, що 

призводить до виникнення нових норм. При чому у своєму загалі вони є 

результатом діяльності суддів касаційних судів як вищих судових інстанцій 

[393, с. 229]. За аналогією і Л. О. Корчевна визначає судову правотворчість 

через її процесуальний вимір як такої, що виявляється у створенні верховними 

судами обов’язкових прецедентів або у можливості посилання нижчих судів на 
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рішення вищих судів [185, с. 135-136]. Представниками галузевих юридичних 

наук (П. П. Андрушко, О. О. Кваша, О. М. Костенко, В. Б. Аверьянов, 

В. М. Бевзенко, О. В. Кротюк, Р. О. Куйбіда, Д. М. Лук’янець, Г. П. Тимченко, 

С. Я. Фурса, М. Й. Штефан та ін.) питання процесу правотворчості Верховного 

Суду безпосередньо не піднімається і не розглядається, водночас процес 

прийняття таких обов’язкових правотворчих актів більше пов’язується із 

загальною процесуальною діяльністю Верховного Суду. В контексті вказаного 

висновку необхідно звернути увагу на думку К. В. Николиної, яка цілком 

обґрунтовано та достовірно зазначає про те, що поняття «правотворчий процес» 

становить окрему самостійну модель правотворчості в цілому, причому 

правотворчий процес: по-перше, являє собою систему правил, прийомів та 

засобів розробки, прийняття та введення в дію правових актів; по-друге, саме 

головне – визначає організацію роботи суб’єктів правотворчості на засадах 

взаємодії між ними, забезпечує їх конструктивну та безперебійну роботу [253, 

с. 143-144]. Таким чином, вчена фактично процес правотворчості пов’язує з 

відповідними її юридико-технічними характеристиками, в результаті чого за 

змістом він складається з «системи правил, прийомів та засобів розробки, 

прийняття та введення в дію нормативно-правових актів» та за своєю сутністю 

«визначає організацію роботи суб’єктів правотворчості на засадах взаємодії між 

ними, забезпечує їх конструктивну та безперебійну роботу». Теж саме за 

аналогією стосується і процесу правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України, а порушення або недотримання вказаних 

правил, прийомів, способів та засобів розробки, прийняття та введення в дію 

правотворчих актів виявляється у відповідних помилках у використанні 

законодавчої техніки. 

Вважаємо, що характеристика процесу правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України крізь призму їх інструментального 

призначення, що засновані на системі правил, прийомів, способів і засобів 

юридичної (законодавчої) техніки, є підставою для висновку про можливість її 
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співвіднесення крізь призму процесуальних особливостей застосування правил 

юридичної техніки.  

На нашу думку, процес правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України – це процес формалізації правотворчого акта, 

змістом якого є формулювання його змісту, визначення його форми та 

структури, закріплення його реквізитів. Незважаючи на те, що досить широке 

коло вчених-правознавців не виокремлюють наявність судової правотворчості 

та відповідних правотворчих актів, в тому числі і не піднімають питання 

процесу здійснення судової правотворчості, на нашу думку, наявність судової 

правотворчості, що здійснюється виключно в процесуальному порядку, і 

процес її здійснення є невід’ємною властивістю судової правотворчості 

доводиться:  

 по-перше, пануванням широкого розуміння правотворчості в 

юридичній науці. Правотворчість визнається не лише в якості акту політичної 

діяльності держави щодо встановлення для суспільства норм права, їх зміни або 

скасування (вузьке розуміння), але розкривається як багатоаспектне явище, яке 

може бути визначене, в тому числі і як процесуальне явище, що становить 

різновид юридичного процесу, націлений на досягнення правового результату; 

 по-друге, наявністю широкого кола прикладів судової правотворчості 

в Україні, особливо в частині діяльності Верховного Суду та Конституційного 

Суду України, що відбувається виключно в процесуальному порядку, 

передбачає послідовну роботи уповноважених суб’єктів, результатом якої є 

створення, зміна або скасування правових норм. Процесуальність судової 

правотворчості є не лише її властивістю, але і необхідною умовою реальності 

та ефективності її здійснення, що дозволяє прийняти, змінити або скасувати 

правові норми відповідно до об’єктивних потреб розвитку тих або інших сфер 

суспільного життя тощо; 

 по-третє, безпосередньою залежністю рівня ефективності правового 

регулювання від ефективності здійснення судової правотворчості, яка виступає 
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складовим елементом механізму правотворчості та забезпечує повноту і 

всебічність правового впливу в цілому; 

 по-четверте, потенційною спроможністю до удосконалення 

функціонування Верховного Суду та Конституційного Суду України, важливим 

напрямом якого є удосконалення їх правотворчої діяльності, що насамперед, 

потребує оптимізації процесуальних засад її здійснення. 

Процес правотворчості за своєю сутністю націлений на прийняття акту 

правотворчості. Акт правотворчості – це можливий, важливий, водночас не 

єдиний можливий варіант завершення правотворчості. У випадку встановлення 

відсутності об’єктивної необхідності прийняття того чи іншого правотворчого 

акту, процес правотворчості може бути зупинений і акт правотворчості 

відповідно прийнятий не буде. Однак у переважній більшості випадків 

результатом здійснення правотворчості є відповідний правотворчий акт.  

Ті або інші теоретико-правові аспекти актів правотворчості, переважно 

крізь призму наукової розробки інших питань правотворчої діяльності, 

досліджувались в працях О. В. Ілларіонова, Д. А. Керімова, О. Ф. Скакун, 

П. М. Рабіновича, В. С. Шапіро, Ю. С. Шемчушенка та ін., а також розкриті в 

межах вивчення проблем політології і державного управління (В. Б. Авер’янов, 

О. Ф. Андрійко, В. Д. Бакуменко, В. А. Копилов, Ю. О. Тихомиров та ін.). 

Більшість зазначених науковців готувати свої праці ще за радянської доби, 

через що ми можемо відзначити застарілість та певну недостатність наукового 

дослідження теоретико-правових аспектів актів правотворчості, серйозний 

дефіцит наукових досліджень проблем актів правотворчості крізь призму 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування. На вказаному наголошують і сучасні вчені-

правознавці, відзначаючи той факт, що проблемам загальної теорії актів 

правотворчості, а також практики використання окремих їх видів присвячено 

чимало навчальної та наукової літератури [224; 282; 466], у той же час 

вітчизняна правова наука досі не виробила адекватного визначення поняття 

зазначених актів, що значно підвищує ризики неузгодженості між актами 



 136

правотворчості, відсутності єдиної стратегії здійснення правотворчості, 

забезпечення її комплексності, повноти, результативності та своєчасності. В 

продовження вказаної думки можемо додати, що сьогодні вітчизняна юридична 

наука не лише не виробила усталеного визначення поняття «акти 

правотворчості», але і не розкрила природу цих актів, їх сутність, 

функціональне призначення, остаточно не з’ясувала особливості 

співвідношення правотворчих актів Верховного Суду та Конституційного Суду 

України, не визначила їх місце в системі актів правотворчості.  

Незважаючи на досить обмежений та непослідовний характер існуючих 

наукових досліджень актів правотворчості та невизначеність понятійного 

апарату, особливо в частині одностайності визначення такого поняття як «акт 

правотворчості», слід вказати на те, що в юридичній науці на сьогодні 

сформувалось декілька підходів до розуміння вказаного поняття, які вважаємо 

за доцільне встановити, з метою визначення конкретного підходу до його 

розуміння, що буде взято за основу в цьому науковому дослідженні.  

Широке коло вітчизняних та зарубіжних вчених притримується так званого 

«багатоаспектного» розуміння поняття «акт правотворчості», які структурно до 

його елементів відносять будь-які юридично значимі дії уповноважених 

суб’єктів, які стосуються розробки, внесення на розгляд, обговорення, 

доопрацювання правотворчої документації, голосування за неї, введення її в 

дію. В своїй сукупності акти правотворчості являють собою зміст правотворчої 

діяльності, відображають способи та порядок реалізації уповноваженими 

суб’єктами правотворчих повноважень, визначають послідовність та 

результативність здійснення правотворчої діяльності (І. С. Самощенко, 

А. В. Міцкевич, Г. І. Муромцев, С. А. Карапетян, О. І. Осауленко). На нашу 

думку, положення багатоаспектного підходу до розуміння актів правотворчості 

невиправдано ускладнюють та посилюють невизначеність розуміння актів 

правотворчості, відносячи до їх складу будь-які юридично значимі дії суб’єктів 

правотворчості, навіть і ті, які з правотворчою діяльністю безпосередньо не 

пов’язані. Так само присутнім є абстрактне розуміння вказаного поняття, що не 
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надає можливості чітко визначити його особливості, відмежувати від інших 

правових актів, в тому числі провести співвідношення актів Верховного Суду 

та Конституційного Суду України.  

Цікавими та обґрунтованими є ідеї вчених, в яких акти правотворчості 

визначаються як документ, що приймається суб’єктами правотворчості за 

результатами правотворчої діяльності, в якому формалізуються норми права, а 

сам документ набуває форми санкціонованого звичаю, нормативного договору, 

нормативно-правового акту або судового прецеденту (О. Ф. Скакун, 

В. В. Копєйчиков, П. М. Рабінович та ін.). Такий підхід до характеристики 

правотворчих актів дозволяє взяти за основу документальну форму виразу актів 

правотворчості та встановити їх особливості, додавши до вказаної 

характеристики ще і елемент волевиявлення як джерела їх походження. Це 

широкий підхід до розуміння актів правотворчості, оскільки він синтезує в собі 

ключові властивості актів правотворчості. На нашу думку, вказаний підхід до 

наукового розуміння поняття «акт правотворчості» слід взяти за основу в 

межах дослідження предмету нашої дисертації, оскільки він дозволятиме 

провести порівняльно-правовий аналіз актів правотворчості Верховного Суду 

та Конституційного Суду України як офіційних документів, якими 

закріплюються, змінюються або скасовуються норми права. Тим самим 

емпіричну основу наукового дослідження питань співвідношення 

правотворчості вказаних суб’єктів крізь призму їх правотворчих актів 

становитимуть конкретні документи-акти, якими закріплюються, змінюються 

або скасовуються норми права.  

На нашу думку, пізнавальний потенціал теоретико-правових аспектів 

співвідношення правотворчих актів Верховного Суду та Конституційного Суду 

України виявляється в межах наступних положень:  

1) правотворчі акти Верховного Суду та Конституційного Суду України 

відображають ефективність функціонування вказаних суб’єктів, тим самим 

відіграють важливу методичну роль у встановленні умов забезпечення рівня 

якості їх функціонування, факторів і умов, котрі на це впливають, перспектив 



 138

розвитку та шляхів удосконалення їх діяльності. Відповідно, їх наукове 

дослідження крізь призму співвідношення сприятиме встановленню та 

порівнянню рівня ефективності функціонування Верховного Суду та 

Конституційного Суду України в сфері правотворчості, визначенню тотожності 

або відмінності факторів, що впливають на їх правотворчість, виробленню 

шляхів усунення та попередження недоліків здійснення правотворчості; 

2) правотворчі акти Верховного Суду та Конституційного Суду України 

в пізнавальному плані дозволяють встановити помилки у використанні 

юридичної техніки, визначенню їх прояву у формі, змісті, структурі та 

реквізитах правотворчого акта, особливостей їх виникнення в залежності від 

суб’єкту прийняття; 

3) дослідження правотворчих актів Верховного Суду та Конституційного 

Суду України у їх порівнянні сприятиме визначенню та виробленню шляхів 

усунення недоліків у змісті діяльності вказаних суб’єктів, тим самим 

відображають в собі механізм людської інтелектуальної діяльності. Фактично 

здійснення правотворчості вказаними суб’єктами засновано на людській 

інтелектуальній діяльності. Тому в наукознавчому плані співвіднесення 

правотворчих актів Верховного Суду та Конституційного Суду України 

потребують свого аналізу крізь призму властивостей інтелектуальних 

здібностей людини, що в подальшому становитиме потужну методологічну 

основу для встановлення причин виникнення вказаних помилок, можливих та 

доцільних шляхів їх усунення і недопущення в подальшому; 

4) і насамкінець, наукознавчий потенціал співвідношення правотворчих 

актів Верховного Суду та Конституційного Суду України походить від 

результату попереднього дослідження процесуальних аспектів правотворчості 

вказаних суб’єктів, де правотворчий акт фактично є важливим варіантом 

завершення процесу здійснення правотворчості, тим самим відображає в собі 

зміст, якість та результативність процесу правотворчості.  

Враховуючи визначений нами наукознавчий потенціал дослідження 

співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 
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України, вважаємо за доцільне провести критичний аналіз положень чинного 

законодавства України та практики діяльності Верховного Суду і 

Конституційного Суду України на предмет процесуальних особливостей 

здійснення ними правотворчості, підготовки та ухвалення правотворчих актів. 

Оскільки правотворчість за своєю сутністю має процесуальний характер, 

відповідно правотворчість Верховного Суду та Конституційного Суду України, 

як її різновиди, також характеризуються процесуальними особливостями 

здійснення. Процесуальність правотворчості відбувається в межах відповідних 

суспільних відносин – правотворчих відносин, які відзначаються 

особливостями свого виникнення, зміни та припинення. Такі суспільні 

відносини можуть становити предмет правового регулювання, яке націлене на 

забезпечення впорядкованості здійснення правотворчості. Положеннями 

чинного законодавства України закріплено окремі правові норми, які 

регламентують деякі особливості здійснення правотворчості Верховним Судом 

та Конституційним Судом України. У підрозділі 2.2 нами було встановлено, що 

Верховний Суд наділений правом безпосередньо здійснювати правотворчість в 

частині прийняття: 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 

суб’єктів владних повноважень; актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради 

України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (в 

частині тих актів, які мають правотворчий характер); 3) правових висновків 

Верховного Суду, викладених у рішенні за результатами розгляду зразкової 

справи; 4) актів локальної нормотворчості. 

Процесуальність правотворчості Верховного Суду залежить насамперед 

від відповідної форми його правотворчого волевиявлення, форми 

правотворчого акту, що свідчить про прийняття нової, зміну або скасування 

існуючої норми (норм) права. Відповідно до вказаного критерію спробуємо 

здійснити аналіз процесуальних особливостей правотворчості Верховного Суду 
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та особливостей його актів правотворчості. Ухвалюючи постанови, в яких 

викладені: 1) висновки щодо застосування норм права, які є обов’язковими для 

всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності 

нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права (ч. 5 ст. 13 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів»), а також 2) висновки щодо 

застосування норм права, які мають враховуватись іншими судами при 

застосуванні таких норм права (ч. 5 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів») Верховний Суд здійснює їх ухвалення в загальному порядку 

відповідно до положень процесуального законодавства України. Вказана норма 

є загальною та не пов’язує статус обов’язковості висновків, що закріплені 

постановами Верховного Суду, з тим або іншим суб’єктом, що входять до його 

складу (касаційні суди, їх палати, Вища палата Верховного Суду, колегії суддів 

тощо). Як доводить практика діяльності Верховного Суду, висновки, закріплені 

у Постановах Верховного Суду дійсно набувають статусу обов’язковості 

незалежно від суб’єкта – елементу складу Верховного Суду, що його прийняв. 

Наприклад, Апеляційний суд Львівської області, приймаючи рішення від 

16.08.2018 р. по справі № 464/4087/17 [350] враховує висновок Верховного 

Суду, викладеного у Постанові від 23.01.2018 р. по справа № 1519/2-4141/11, 

яка ухвалена колегією суддів Першої судової палати Касаційного цивільного 

суду щодо обов’язковості залучення до участі у справі іпотекодавця (якщо він 

відмінний від боржника/поручителя) [305]. Так само в якості прикладу 

можливо зазначити Рішення Гайсинського районного суду Вінницької області 

від 06.08.2019 р. по справі № 129/1157/19 [353], в якому зазначено про 

врахування судом висновку Верховного Суду, викладеного у Постанові 

Верховного Суду від 12.06.2018 р. у справі № 823/378/16, яка ухвалена 

Великою палатою Верховного Суду та стосується спору про подвійну 

реєстрацію речового права на земельну ділянку [297]. 

У межах адміністративного судочинства Верховний Суд за результатами 

розгляду справи ухвалює судові рішення у формі постанов. Зокрема, 

ст. 356 КАС України закріплено вимоги до змісту постанови суду касаційної 
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інстанції, до яких в тому числі відноситься вимога зазначити у мотивувальній 

частині рішення висновки за результатами розгляду касаційної скарги з 

посиланням на норми права, якими керувався суд (п.п. (в) п. 3 ч. 1 ст. 356 КАС 

України) [158]. Законодавством України встановлено можливість передачі 

справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного 

Суду з підстав, що закріплені ст. 346 КАС України, а саме: а) якщо суд, який 

розглядає адміністративну справу в касаційному провадженні вважає за 

необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних 

правовідносинах; б) якщо суд дійде висновку, що справа містить виключну 

правову проблему і така передача необхідна для забезпечення розвитку права та 

формування єдиної правозастосовчої практики; в) у всіх випадках, коли 

учасник справи оскаржує судове рішення з підстав порушення правил 

предметної юрисдикції. Як наслідок, у постанові палати, об’єднаної палати, 

Великої Палати Верховного Суду має міститися вказівка про те, як саме 

повинна застосовуватися норма права, із застосуванням якої не погодилася 

колегія суддів, палата, об’єднана палата, що передала справу на розгляд палати, 

об’єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду (ч. 2 ст. 356).  

Так, у межах цивільного судочинства Верховний Суд за результатами 

розгляду справи ухвалює судові рішення у формі постанов. Зокрема, ст. 416 

ЦПК України закріплено вимоги до змісту постанови суду касаційної інстанції, 

до яких в тому числі відноситься вимога зазначити у мотивувальній частині 

рішення висновки за результатами розгляду касаційної скарги з посиланням на 

норми права, якими керувався суд (п.п. (в) п. 3 ч. 1 ст. 416 ЦПК України) [454]. 

За аналогією з адміністративним судочинством законодавством України 

встановлено можливість передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати 

або Великої Палати Верховного Суду з підстав, що закріплені ст. 403 ЦПК 

України. Підстави є подібними до тих, що встановлені для передачі 

адміністративного провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або 

Великої палати в частині переконання суду, який розглядає цивільне 

провадження в касаційному порядку, в такому: а) відступити від висновку щодо 
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застосування норми права у подібних правовідносинах; б) справа містить 

виключну правову проблему і така передача необхідна для забезпечення 

розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики [454]. 

Положення ЦПК України так само як і положення КАС України закріплюють 

вимоги щодо передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої 

Палати Верховного Суду у всіх випадках, коли учасник справи оскаржує судове 

рішення з підстав порушення правил предметної юрисдикції, але і додає в 

якості підстави – порушення суб’єктної юрисдикції. В процесуальному плані 

питання про передачу цивільної справи ініціюється судом і це може відбутись 

як за ініціативою самого суду або на підставі клопотання учасника цієї справи, 

про що суд постановляє ухвалу, у змісті якої має бути зазначено мотиви 

необхідності відступлення від висновку щодо застосування норми права у 

подібних правовідносинах або обґрунтовано підстави передачі провадження у 

випадку, коли справа містить виключну правову проблему і така передача 

необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної 

правозастосовчої практики або порушення правил предметної чи суб’єктної 

юрисдикції (ст. 404 ЦПК України) [454]. 

Здійснюючи господарське судочинство Верховний Суд за результатами 

розгляду справи ухвалює судові рішення у формі постанов. Зокрема, ст. 315 

ГПК України закріплено вимоги до змісту постанови суду касаційної інстанції, 

до яких в тому числі відноситься вимога зазначити у мотивувальній частині 

рішення висновки за результатами розгляду касаційної скарги з посиланням на 

норми права, якими керувався суд (п.п. (в) п. 3 ч. 1 ст. 315 ГПК України) [63]. 

За аналогією з цивільним і адміністративним судочинством законодавством 

України встановлено можливість передачі справи на розгляд палати, об’єднаної 

палати або Великої Палати Верховного Суду з підстав, що закріплені 

ст. 302 ГПК України. Підстави є аналогічними до тих, що встановлені для 

передачі справ в цивільному судочинстві на розгляд палати, об’єднаної палати 

або Великої палати в частині переконання суду, який розглядає цивільне 

провадження в касаційному порядку, в такому: а) відступити від висновку щодо 
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застосування норми права у подібних правовідносинах; б) справа містить 

виключну правову проблему і така передача необхідна для забезпечення 

розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики [63]. 

Положення ГПК України так само як і положення ЦПК України закріплюють 

вимоги щодо передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої 

Палати Верховного Суду у всіх випадках, коли учасник справи оскаржує судове 

рішення з підстав порушення правил предметної чи суб’єктної юрисдикції. В 

процесуальному плані питання про передачу господарської справи ініціюється 

судом і це може відбутись як за ініціативою самого суду або на підставі 

клопотання учасника цієї справи, про що суд постановляє ухвалу, у змісті якої 

має бути зазначено мотиви необхідності відступлення від висновку щодо 

застосування норми права у подібних правовідносинах або обґрунтовано 

підстави передачі провадження у випадку, коли справа містить виключну 

правову проблему і така передача необхідна для забезпечення розвитку права та 

формування єдиної правозастосовчої практики або порушення правил 

предметної чи суб’єктної юрисдикції (ст. 303 ГПК України) [63]. 

Здійснюючи кримінальне судочинство Верховний Суд за результатами 

розгляду справи ухвалює судові рішення у формі постанов. Зокрема, у ч. 1-2 

ст. 442 КПК України закріплено загальні вимоги до змісту постанови суду 

касаційної інстанції, в яких не міститься вимога щодо зазначення висновків за 

результатами розгляду касаційної скарги, як це здійснено в положеннях 

проаналізованих нами вище процесуальних кодексів (ЦПК України, ГПК 

України, КАС України). Лише у змісті ч. 4 ст. 442 КПК України закріплено 

вимогу про те, що у постанові палати, об’єднаної палати, Великої Палати 

Верховного Суду має міститися висновок про те, як саме повинна 

застосовуватися норма права, із застосуванням якої не погодилася колегія 

суддів або палата, об’єднана палата, що передала справу відповідно на розгляд 

палати, об’єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду [186]. Фактично 

мова іде лише про вимогу зазначення висновків про те, як саме повинна 

застосовуватись норма права лише за умови, що: справа була передана на 
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розгляд палати, об’єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду в порядку 

ст. 434-1 КПК України і лише по ній приймається вказана постанова. Однак, 

законодавець не визначив вимогу щодо включення відповідного висновку до 

змісту постанов Верховного Суду, що ухвалюються колегіями суддів в 

кримінальному провадженні. На нашу думку, це є прогалиною правового 

забезпечення касаційного провадження, про що ми окремо будемо зазначати в 

наступному розділі дисертації.  

За аналогією з адміністративним, цивільним та господарським 

судочинством законодавством України встановлено можливість передачі 

кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої 

Палати Верховного Суду з підстав, що закріплені ст. 434-1 КПК України. 

Підстави є подібними до тих, що встановлені для передачі адміністративного 

провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої палати в частині 

переконання суду, який розглядає кримінальне провадження в касаційному 

порядку, в такому: а) відступити від висновку щодо застосування норми права у 

подібних правовідносинах; б) справа містить виключну правову проблему і 

така передача необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної 

правозастосовчої практики [186]. Положення КПК України на відміну від 

положень КАС України не містять вимоги щодо передачі провадження на 

розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду у всіх 

випадках, коли учасник справи оскаржує судове рішення з підстав порушення 

правил предметної юрисдикції. В процесуальному плані питання про передачу 

кримінального провадження ініціюється судом і це може відбутись як за 

ініціативою самого суду або на підставі клопотання учасника цієї справи, про 

що суд постановляє ухвалу, у змісті якої має бути зазначено мотиви 

необхідності відступлення від висновку щодо застосування норми права у 

подібних правовідносинах або обґрунтовано підстави передачі провадження у 

випадку, коли справа містить виключну правову проблему і така передача 

необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної 

правозастосовчої практики. 
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Дещо відмінним є правовий статус та процесуальний порядок ухвалення 

Верховним Судом: 1) 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 (ст. 264 

КАС України); 2) 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 (в 

частині тих актів, які мають правотворчий характер) – ст. 266 КАС України 

[158]; 3) правових висновків Верховного Суду, викладених у рішенні за 

результатами розгляду зразкової справи, які мають бути враховані судом при 

ухваленні рішення у типовій справі, яка відповідає ознакам, викладеним у 

рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи (ч. 3 

ст. 291 КАС України), які ми виокремлюємо в якості самостійних правотворчих 

актів, які ухвалюються в межах адміністративного судочинства. Аналіз процесу 

ухвалення 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 (ст. 264 КАС 

України) [158], доводить, що в процесуальному плані ці справи розглядаються 

Верховним Судом в межах касаційного оскарження рішень судів першої та 

апеляційної інстанцій у загальному порядку. Тобто процес творення права в 

частині касаційного розгляду вказаної категорії справ має загальний характер, 

як і у попередньому випадку. Предметом розгляду такої категорії справ є 

наявність або відсутність факту законності (крім конституційності) постанов та 

розпоряджень Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, а також фактів законності та відповідності 

правовим актам вищої юридичної сили нормативно-правових актів міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної 
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Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування, інших суб’єктів владних повноважень. Результатом розгляду 

такої справи є визнання нормативно-правового акту протиправним (незаконним 

чи таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили) та нечинним 

повністю або в окремій його частині.  

При чому у випадку, коли суд не встановив фактів порушення законності 

(крім конституційності) постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, 

постанов Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також фактів 

законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили нормативно-

правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, 

органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів владних повноважень, 

відповідно ним було підтверджено їх законність та відповідність правовим 

актам вищої юридичної сили, а отже це призвело до збереження їх чинності та 

не призвело до негативних наслідків правотворчості – втрата чинності акту 

повністю або в окремій його частині з моменту набрання законної сили 

відповідним рішенням суду. Отже, Верховний Суд, ухвалюючи одне з 

можливих рішень за наслідками розгляду касаційної скарги (ч. 1 ст. 349 КАС 

України) в частині касаційного розгляду вказаної категорії справ, визначатиме 

правотворчі наслідки для нормативно-правових актів, які становлять предмет 

розгляду, на дотриманість вимог законності або законності і відповідності 

правовим актам вищої юридичної сили, а саме:  

1) підтвердження їх законності або законності і відповідність правовим 

актам вищої юридичної сили, а отже це призведе до збереження їх чинності; 

2) або визнання їх протиправними (незаконними чи такими, що не 

відповідають правовому акту вищої юридичної сили) та нечинними повністю 

або в окремій їх частині. 

Що стосується процесуальних аспектів прийняття Верховним Судом 

рішень за результатом розгляду справ щодо оскарження актів, дій чи 

бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради 
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правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів (в частині тих актів, дій та бездіяльності, які 

мають правотворчий характер. – Прим. авт.) – ст. 266 КАС України [158], слід 

зазначити, що вказана категорія справ стосується не лише актів, дій чи 

бездіяльності правотворчого характер, але і індивідуально-правових. 

Відповідно до предмету нашого дисертаційного дослідження ми здійснюємо 

аналіз лише тієї категорії справ, що стосуються актів, дій та бездіяльності 

правотворчого характеру, зокрема Постанов Верховної Ради України, які 

містять положення нормативного характеру, указів Президента нормативного 

характеру, дій та бездіяльності, які стосуються здійснення суб’єктами 

правотворчих повноважень. При чому, якщо оскаржуються нормативно-правові 

акти Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів (однак термін «нормативно-правові акти» ми не 

ототожнюємо з терміном «акти, дії та бездіяльність» правотворчого характеру, 

про що ми окремо будемо зазначати в наступному розділі дисертації, 

розкриваючи питання недоліків правового забезпечення та шляхів 

удосконалення правотворчості Верховного Суду. – Прим. авт.), застосовуються 

правила, визначені ст. 264 та 265 КАС України, тобто судовий розгляд 

здійснюється в загальному порядку, а участь Верховного Суду пов’язується з 

касаційним розглядом цієї категорії справ, про що ми зазначали вище.  

Предметом розгляду вказаної категорії справ є питання: 1) законності (крім 

конституційності) постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень 

Президента України; 2) законності дій чи бездіяльності Верховної Ради 

України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 

3) законності актів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. В 

процесуальному плані вказана категорія справ розглядається у порядку 

спрощеного позовного провадження Верховним Судом у складі колегії 
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Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п’яти суддів (ч. 2 ст. 266 

КАС України), тобто закріплено, що: 

 Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду є 

особливим суб’єктом здійснення судочинства як суду першої інстанції; 

 особливостями процесу розгляду вказаної категорії справ є те, що 

вони розглядаються в порядку спрощеного позивного провадження, а це 

відповідно тягне за собою скорочений строк на подачу заяви про відвід; 

обмежене право позивача змінити предмет або підставу позову; скорочений 

строк вступу у справу третіх осіб; скорочений строк подачі заяви про виклик 

свідків; скорочений строк направлення позивачем третім особам копії позовної 

заяви; обмежене право на об’єднання справ в одне провадження; скорочений 

строк складення судом повного тексту рішення; скорочений строк розгляду 

справи; відсутність судових дебатів та підготовчого судового засідання та інші 

особливості, передбачені для розгляду адміністративних справ в порядку 

спрощеного позовного провадження.  

Верховний Суд за наслідками розгляду зазначеної категорії 

адміністративних справ приймає одне з таких рішень, які можуть мати в тому 

числі і правотворчий характер, а саме: 1) визнати акт Верховної Ради України, 

Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

протиправним та нечинним повністю або в окремій його частині; 2) визнати дії 

чи бездіяльність Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради 

правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів протиправними, зобов’язати вказані 

суб’єкти вчинити певні дії; 3) застосувати інші наслідки протиправності таких 

рішень, дій чи бездіяльності, визначені ст. 245 цього Кодексу (ч. 4 ст. 266 КАС 

України) [158]. 

Процесуальною особливістю розгляду вказаної категорії справ є і те, що 

чинним законодавством України передбачено можливість лише апеляційного 

оскарження судового рішення, при якому судом апеляційної інстанції буде 
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Велика Палата Верховного Суду, а набрання законної сили судовим рішенням 

Верховного Суду у таких справах пов’язується із закінченням строку подання 

апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Можливості касаційного 

оскарження рішень, прийнятих по такій категорії судових справ, 

законодавством України не передбачено.  

Що стосується ухвалення рішень Верховним Судом, якими закріплюються 

його правові висновки, за результатами розгляду зразкових справ, та які в 

подальшому мають бути враховані судом при ухваленні рішення у типовій 

справі (ч. 3 ст. 291 КАС України), слід зазначити, що положеннями чинного  

законодавства України закріплено, що суд, який розглядає одну чи більше 

типових адміністративних справ (ознаки якої регламентовано п. 21 ч. 1 ст. 4 

КАС України. – Прим. авт.), може звернутися до Верховного Суду з поданням 

про розгляд однієї з них Верховним Судом як судом першої інстанції. 

Процесуально вирішення питання про відкриття провадження у зразковій 

справі, відмову у відкритті провадження у зразковій справі, розгляд зразкової 

справи здійснюється колегією суддів Верховного Суду у складі не менше п’яти 

суддів, визначених відповідно до вимог цього Кодексу. Законодавством 

України встановлено, що Верховний Суд вирішує зразкові справи за правилами 

спрощеного позовного провадження (ч. 5 ст. 290 КАС України). Щодо рішень 

суду, які ухвалюються за результатами розгляду зразкових справ, то окрім 

загальних вимог до змісту постанов Верховного Суду у ч. 10 ст. 290 закріплено 

вимогу щодо зазначення в таких постановах додаткової інформації, а саме: 

1) ознаки типових справ; 2) обставини зразкової справи, які обумовлюють 

типове застосування норм матеріального права та порядок застосування таких 

норм; 3) обставини, які можуть впливати на інше застосування норм 

матеріального права, ніж у зразковій справі. 

Прикладами врахування судом правових висновків Верховного Суду за 

результатами розгляду зразкової справи при ухваленні рішення у типовій справі 

можуть бути рішення судів [355], в яких враховано висновок Верховного Суду, 

викладений в Постанові Верховного Суду від 03.05.2018 р. у зразковій справі 
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№ 805/402/18, яка ухвалена щодо визнання неправомірними дії управління 

Пенсійного фонду України та зобов’язання вчинити певні дії [292]. Це так звані 

справи, які стосуються спорів щодо пенсійного забезпечення мешканців 

тимчасово окупованих територій України. Верховним Судом було викладено 

висновки у змісті рішення щодо статусу внутрішньо переміщеної особи, 

чинного механізму виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам, права на 

пенсійне забезпечення в Україні, надано оцінку діям відповідача щодо 

припинення виплати пенсії позивачу, визначено порядок застосування 

правових норм про строки звернення до адміністративного суду, ознаки 

типових справ, обставини зразкової справи, які обумовлюють типове 

застосування норм матеріального права, а також обставини, які виключають 

типове застосування норм матеріального права та порядок застосування таких 

норм. Слід також відзначити досить високу активність роботи Верховного Суду 

України, який станом на 01.08.2019 року розглянув та прийняв рішення, в яких 

закріплено відповідні правові позиції Суду, по 12 судовим справам [351], окрім 

того є відкритими 18 судових проваджень по зразковим адміністративним 

справам [440].  

Законодавство України допускає можливість перегляду рішень Верховного 

Суду у зразковій справі, що здійснюється Великою Палатою Верховного Суду 

за правилами перегляду рішень в апеляційному порядку, який визначено КАС 

України. Рішення Верховного Суду, яке становило об’єкт аналізу як прикладу 

діяльності Верховного Суду по цій категорії справ, було оскаржене в 

апеляційному порядку. Великою палатою Верховного Суду Постанова 

Верховного Суду від 03.05.2018 р. у зразковій справі № 805/402/18 

(Пз/9901/20/18) була переглянута і залишена без змін [294]. 

Акти локальної нормотворчості, що ухвалені Верховним Судом, 

відповідно до його повноважень також є результатом здійснення Верховним 

Судом правотворчості (нормотворчості). Кількість таких актів є відносно 

невеликою, законодавством України закріплено обов’язкову наявність таких 

локальних актів Верховного Суду як: Регламент Пленуму Верховного Суду, 
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Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді та її склад, 

Положення про апарат Верховного Суду, структуру апарату Верховного Суду і 

штатний розпис апарату Верховного Суду [346], які мають бути затвердженні в 

установленому порядку. Однак вказаний перелік локальних актів Верховного 

Суду не є вичерпним. Верховним Судом, і не лише його Пленумом, можуть 

бути прийняті і інші акти локальної нормотворчості, не заборонені чинним 

законодавством України. Водночас, ухвалюючи, наприклад Правила 

внутрішнього розпорядку, вказаний локальний документ має відповідати 

встановленим законодавчим вимогам, а саме: Кодексу законів про працю 

України, Кодексу суддівської етики, Загальним правилам етичної поведінки 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Правил 

поведінки працівника суду, Типовим правилам внутрішнього службового 

розпорядку [159; 160; 247; 248; 371]. Положеннями законодавства України 

безпосередньо не встановлено конкретні вимоги до локальних актів Верховного 

Суду, ці вимоги мають абстрактний характер викладу, ухвалення тих або інших 

локальних актів залишається на розсуд Верховного Суду.  

В свою чергу Конституційний Суд України також здійснює правотворчість 

в процесуальному порядку і результатами такої діяльності є відповідні акти 

правотворчості. У підрозділі 2.2 ними було встановлено, що як і Верховний Суд 

Конституційний Суд України наділений правом як безпосередньо здійснювати 

правотворчість, так і опосередковано, впливаючи на правотворчість інших 

суб’єктів. В плані дослідження процесуальності правотворчості 

Конституційного Суду України нам цікава його діяльність в частині ухвалення: 

рішень при вирішенні питань про конституційність актів; 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; актів, в яких викладена юридична позиція 

Конституційного Суду України; актів локальної нормотворчості. 

Відповідно до ч. 2 ст. 35 Закону України «Про Конституційний Суд 

України» [109] вказані справи розглядаються Великою палатою 
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Конституційного Суду України. Також вважаємо безпосередньою 

правотворчістю Конституційного Суду України діяльність, яка стосується 

вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) 

законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою особи, яка 

вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон 

України суперечить Конституції України. Вказана категорія справ може бути 

розглянута Сенатом Конституційного Суду України (ч. 4 ст. 36 Закону України 

«Про Конституційний Суд України»), а також Великою палатою 

Конституційного Суду України у разі відмови Сенату від розгляду справи на 

розсуд Великої палати у випадках, визначених Законом (п. 9 ч. 2 ст. 35 Закону 

України «Про Конституційний Суд України»). Зокрема, відповідно до ч. 1 

ст. 68 Закону України, якщо під час розгляду Сенатом справи виникає 

необхідність в тлумаченні Конституції України або, якщо вирішення питання, 

яке розглядає Сенат, може спричинити несумісність із юридичними позиціями, 

постановленими Судом попередньо, Сенат може в будь-який час до 

постановлення свого рішення відмовитися від розгляду справи на розсуд 

Великої палати [109]. Тобто мова іде і тому числі і про несумісність з 

юридичними позиціями, постановленими Судом попередньо (які мають 

правотворчий характер. – Прим. авт.), в результаті про можливість відмовитись 

від власних повноважень правотворчого характеру та передати розгляд справи 

Великій палаті Конституційного Суду України. 

Процесуальність правотворчості Конституційного Суду України на відміну 

від правотворчості Верховного Суду залежить не стільки від форми його 

правотворчого волевиявлення, тобто правотворчого акту, а від послідовності 

діяльності його структурних підрозділів, результатом чого буде прийняття 

нової, зміна або скасування існуючої норми (норм) права, про нами зазначено в 

одній зі своїх публікацій [178, с. 53]. Відповідно до вказаного критерію 

спробуємо здійснити аналіз процесуальних особливостей правотворчості 

Конституційного Суду України та особливостей його актів правотворчості. 

Процесуально конституційне провадження складається із: 1) звернення до 
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Конституційного Суду України, у формі конституційного подання, 

конституційного звернення або конституційної скарги; 2) прийняття звернення, 

попередньої його перевірки, яку здійснює Секретаріат Конституційного Суду 

України; 3) відкриття конституційного провадження, що вирішує Колегія 

Конституційного Суду України шляхом постановлення ухвали про відкриття 

або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі більшістю 

голосів. У випадку відмови у відкритті провадження остаточне рішення щодо 

його відкриття або відмови у відкриті приймається Великою палатою чи 

Сенатом відповідно до повноважень. Наступними стадіями є: 4) розгляд справ у 

Конституційному Суді України; 5) прийняття акту правотворчості 

Конституційним Судом України. Зупинимось на останніх стадіях 

конституційного провадження більш детально з урахуванням повноважень 

Конституційного Суду України, які мають правотворчий характер.  

На відміну від правотворчості Верховного Суду, що здійснюється в межах 

відповідного судочинства, розгляд справ Великою палатою та Сенатом 

здійснюється в межах пленарних засідань. Вони складаються з відкритої та 

закритої частин, зокрема відкрита частина здійснюється у формі усного 

провадження, а ухвалення рішення, надання висновку здійснюється під час 

проведення закритої частини пленарного засідання. Рішення Суду вважається 

ухваленим Великою палатою, а його висновок – наданим, якщо за це 

проголосували щонайменше 10 суддів Конституційного Суду. В свою чергу 

рішення Суду у справі за конституційною скаргою є ухваленим, якщо за це 

проголосували щонайменше дві третини суддів Конституційного Суду, які 

розглядають справу в Сенаті (ч. 11 ст. 66, ч. 11 ст. 67 Закону України). 

Частиною 3 ст. 35 законодавцем імперативно визначено, що до повноважень 

Великої палати також належить вирішення процедурних питань, які виникають 

під час конституційного провадження згідно з цим Законом [109]. Тобто будь-

які питанні процедурного плану мають бути вирішені на розсуд Великої палати. 

Правове забезпечення Верховного Суду не містить такої універсальної норми в 

частині повноважень його Великої палати або Пленуму. 
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В науковому плані цікавими є особливості правового забезпечення рішень 

Конституційного Суду України, які мають правотворчий характер. Слід 

зазначити про те, що Рішення ухвалює Велика палата Конституційного Суду – 

за результатами розгляду справ за конституційними поданнями щодо 

конституційності законів України та інших правових актів Верховної Ради 

України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових 

актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також за результатами 

розгляду справ за конституційними скаргами у разі відмови Сенату в розгляді 

справи за конституційною скаргою на розсуд Великої палати. В свою чергу 

Сенат також ухвалює рішення за результатами розгляду справ за 

конституційними скаргами. Відповідно вказані правотворчі акти мають форму 

Рішення Конституційного Суду України (ст. 84 Закону України «Про 

Конституційний Суд України»). Окрім того, правотворчі акти Конституційного 

Суду України можуть мати і форму Висновків, які надає Велика палата у 

справах щодо: 1) відповідності Конституції України чинних міжнародних 

договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної 

Ради України для надання згоди на їх обов’язковість; 2) відповідності 

нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим 

Конституції України та законам України, а також і інших справах, про які ми 

писали, що вони опосередковано стосуються правотворчості інших суб’єктів 

(ст. 84 Закону України «Про Конституційний Суд України»). Законодавчо 

закріплені і вимоги до рішення та висновку Конституційного Суду України, в 

яких правотворчі положення закріплюються в резолютивній частині: 

1) рішення, де має бути зазначено: акт (його окремі положення), який 

Суд визнав конституційним чи неконституційним, – у справі щодо 

конституційності акта (його окремих положень); те, що рішення Суду є 

обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено; джерела, в 

якому рішення Суду має бути опубліковано (ст. 89 Закону України «Про 

Конституційний Суд України»). Наприклад, приймаючи 26.04.2018 р. Рішення 

у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо 
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відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про 

всеукраїнський референдум» [361] Конституційний Суд України вирішив: 

а) визнати таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), 

Закон України «Про всеукраїнський референдум» від 06.11.2012 р. № 5475-VI зі 

змінами; б) вказаний Закон України втрачає чинність з дня ухвалення 

Конституційним Судом України цього Рішення; в) Рішення Конституційного 

Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути 

оскаржено, та підлягає опублікуванню у «Віснику Конституційного Суду 

України» та інших офіційних друкованих виданнях України. Вказане рішення 

безумовно має правотворчий характер оскільки скасовує норми права, 

закріплені зазначеним законодавчим актом, однак в правовому плані не в 

повній мірі регламентує всі правотворчі питання, які виникають у зв’язку із 

втратою чинності вказаним законодавчим актом. Важливо зазначити те, що на 

відміну від правового забезпечення правотворчості Верховного Суду, в ст. 91 

Закону України «Про Конституційний Суд України» законодавцем 

регламентуються темпоральні питання щодо втрати чинності законами, іншими 

актами або їх окремими положеннями, що визнані неконституційними, з дня 

ухвалення Конституційним Судом рішення про їх неконституційність, якщо 

інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення [109]. 

Водночас значне коло питань правотворчого характеру невирішено в 

правовому полі та призводить до неврегульованості правотворчості 

Конституційного Суду України. Так, визнаючи акт неконституційним, 

незрозуміло, що відбувається з тими законодавчими та підзаконними актами, 

які були прийняті з метою приведення законодавства у відповідність до Закону 

України «Про всеукраїнський референдум», у відповідності та на виконання 

його положень; невизначено питання і в частині правозастосування, а саме, які 

правові наслідки тих актів правозастосування, що були прийняті на підставі 

положень Закону України, що визнано неконституційним; чи поновляється дія 

тих нормативно-правових актів, які були скасовані Законом України, що 

визнано неконституційним, чи необхідно приводити законодавство України у 



 156

відповідність з урахуванням втрати чинності вказаним Законом України? тощо. 

Так само можливо навести в якості прикладу положення досить резонансного 

для суспільства Рішення Конституційного Суду України від 25.06.2019 р. у 

справі № 3-68/2018(3846/17, 2452/18, 3657/18, 347/19) за конституційними 

скаргами Ковтун Марини Анатоліївни, Савченко Надії Вікторівни, 

Костоглодова Ігоря Дмитровича, Чорнобука Валерія Івановича щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положення частини 

п’ятої статті 176 Кримінального процесуального кодексу України [360], яким 

було визнано таким, що не відповідає Конституції України (є 

неконституційним), положення ч. 5 ст. 176 Кримінального процесуального 

кодексу України, яким передбачено, що запобіжні заходи у вигляді особистого 

зобов’язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути 

застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні 

злочинів, передбачених ст. 109-114-1, 258-258-5, 260, 261 Кримінального кодексу 

України, тобто мова іде про вказані запобіжні заходи, що можуть бути 

застосовані до тих осіб, які підозрюються або обвинувачуються у злочинах 

проти безпеки і територіальної цілісності держави, військових злочинах тощо. 

Вказаним же рішенням положення ч. 5 ст. 176 КПК України [186], визнане 

неконституційним, відповідно воно втратило чинність з дня ухвалення 

Конституційним Судом України цього Рішення. В правотворчому плані такі 

рішення призводять до розбалансованості законодавчої бази в цілому, оскільки 

порушується сам механізм застосування запобіжних заходів, вони не є 

диверсифіковані від характеру та тяжкості злочину в якому підозрюється або 

обвинувачується особа. Фактично таке Рішення визначає гостру необхідність 

оперативного внесення змін і доповнень до чинного законодавства України з 

метою забезпечення ефективності функціонування механізму застосування 

запобіжних заходів, а реалії законодавчої діяльності в Україні засвідчують, що 

в силу організаційних, політичних, правових обставин зробити це оперативно 

та своєчасно неможливо. Відповідно це призводить до суттєвого підвищення 

ризику уникнення зазначеної категорії осіб юридичної відповідальності. Так 
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само постає питання і щодо правових наслідків для тих осіб, щодо яких 

застосовувались вказані положення КПК України, оперативності і 

результативності їх настання. А це теж проблема, вирішення якої має бути 

забезпечено на правовому рівні. Вказані проблемні питання правового 

забезпечення діяльності Конституційного Суду України в частині визнання 

актів неконституційними не є вичерпними та на них ми ще акцентуватимемо 

увагу в наступному розділі дисертації; 

2) висновку, у змісті якого має бути зазначено: положення міжнародного 

договору, які Суд визнає конституційними чи неконституційними, – у справі 

щодо конституційності чинного міжнародного договору України або того 

міжнародного договору, що вноситься до Верховної Ради України для надання 

згоди на його обов’язковість; нормативно-правовий акт Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим (його окремих положень), який Суд визнає таким, 

що відповідає Конституції України та законам України, чи таким, що не 

відповідає Конституції України та законам України, – у справі щодо 

відповідності нормативно-правового акта Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим Конституції України та законам України; те, що висновок 

Суду є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено; 

джерела, в якому висновок Суду має бути опубліковано (ст. 89 Закону України 

«Про Конституційний Суд України»). Так, розглядаючи справу № 3-в/2001 за 

конституційним поданням Президента України про надання висновку щодо 

конституційності Римського Статуту Міжнародного кримінального суду 

(справа про Римський Статут) Судом було визнано Римський  Статут 

Міжнародного кримінального суду, підписаний від імені України 20 січня 

2000 р., який вноситься  до Верховної Ради України, таким, що не відповідає 

Конституції України, в частині, що стосується положень абзацу десятого 

преамбули та статті 1 Статуту, за якими Міжнародний кримінальний суд 

доповнює національні органи кримінальної юстиції [46]. Вказаний Висновок 

Конституційного Суду України фактично визначив подальшу правотворчу 

долю зазначеного міжнародного акту, заблокувавши його ратифікацію.  
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Аналіз положень ст. 92 Закону України «Про Конституційний Суд 

України» дозволяє зробити висновок про те, що законодавцем вводиться такий 

інститут як «юридична позиція Конституційного Суду», яку Суд має викласти у 

мотивувальній та/або резолютивній частині рішення, висновку (хоча варто 

звернути увагу на те, що закріплюючи вимоги до змісту та структури рішення і 

висновку Конституційного Суду України – ст. 89 та 90 відповідного Закону 

України, законодавець не визначає юридичну позицію в якості обов’язкової 

складової рішення або висновку. – Прим. авт.). Окрім того, юридична позиція 

Суду може міститися в ухвалах про відмову у відкритті конституційного 

провадження у справі та про закриття конституційного провадження у справі, 

постановлених Сенатом чи Великою палатою. Правотворчий статус 

«юридичної позиції» як такої законодавчо не закріплений, не визначено також, 

чи має вона обов’язковий характер для застосування, що підтвердило б її 

правотворчий статус. Здійснений нами аналіз судової практики засвідчує, що 

юридична позиція Конституційного Суду України використовується в 

діяльності Конституційного Суду України, де Суд посилається на юридичні 

позиції, викладені у попередніх рішеннях, висновках або ухвалах. Фактично 

Конституційний Суд України використовує юридичні позиції, викладені у 

попередньо ухвалених актах як такі, що не потребують повторного 

обґрунтування, та використовуються аксіоматично, не потребуючи якогось 

доведення чи пояснення. Наприклад, у Рішенні Конституційного Суду України 

у справі 1-152/2019(3426/19) за конституційним поданням 62 народних 

депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

Указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень 

Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» від 

20.06.2019 р. № 6р/2019 [362] Суд посилається на юридичну позицію щодо 

обов’язкової умови повноважності Верховної Ради України, а саме: 

формування коаліції депутатських фракцій, яка викладена в абз. 2 п.п. 5.3 п. 5 

мотивувальної частини Рішення від 25.06.2008 р. № 12-рп/2008 [368]), а також 

на юридичну позицію про те, що верховенство права вимагає від держави його 
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втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, яка викладена в абз. 2 

п.п. 4.3 п. 4 мотивувальної частини Рішення від 27.02.2018 р. № 1-р/2018 [370]). 

Така практика є досить поширеною в діяльності Конституційного Суду України 

та цілком виправданою з точки зору уникнення дублювання та недопущення 

загромадженості змісту актів Конституційного Суду України. Судова практика 

судів України також доводить, що суди використовують в роботі юридичні 

позиції Конституційного Суду України, так само як сторони судових 

проваджень на них посилаються. Наприклад, Рішення Чернігівського 

окружного адміністративного суду від 10.08.2019 р. по справі № 620/2335/19 

[372]. 

Незважаючи на відсутність правового закріплення статусу юридичних 

позицій, особливо в частині закріплення їх обов’язковості, кола суб’єктів, на 

яких вони поширюються тощо, на нашу думку, правові позиції, викладені в 

актах Конституційного Суду України, мають обов’язковий характер, що 

походить від обов’язкового статусу всіх його актів. Хоча з іншого боку, 

відповідно до п. 2.2. Положення «Про порядок та методологію 

Кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям 

кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення», затвердженого 

рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 03.11.2016 р. 

№ 143/зп-16 кваліфікаційне оцінювання суддів включає перевірку знань 

правових позицій Верховного Суду (Верховного Суду України) [283], тобто 

мова іде про знання правових позицій діючого Верховного Суду та 

попереднього Верховного Суду України, однак перевірка знань юридичних 

позицій Конституційного Суду України з формальної точки зору не 

здійснюється. Так само про знання лише правових позицій Верховного Суду та 

Верховного Суду України йдеться і в положеннях Порядку проведення іспиту 

та методики встановлення його результатів у процедурі кваліфікаційного 

оцінювання від 04.11.2016 р. № 144/зп-16 [289]. На нашу думку, такий підхід є 

невиправданим з практичної точки зору, тому вважаємо, що у зміст вказаного 

Положення доцільно внести відповідні зміни і доповнення. Водночас, варто 
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звернути увагу на те, що законодавець законодавчо закріплює в ч. 2 ст. 92 

аналізованого нами Закону України потенційну можливість Конституційного 

Суду: 

а) розвивати і конкретизувати юридичну позицію Суду у своїх наступних 

актах (незалежно від умов, обставин, тобто на розсуд суддів Конституційного 

Суду України. – Прим. авт.); 

б) змінювати юридичну позицію Суду в разі суттєвої зміни нормативного 

регулювання, яким керувався Суд при висловленні такої позиції, або за 

наявності об’єктивних підстав необхідності покращення захисту 

конституційних прав і свобод з урахуванням міжнародних зобов’язань України 

та за умови обґрунтування такої зміни в акті Суду (залишається остаточно не 

зрозумілим чим відрізняється «розвиток і конкретизація юридичної позиції 

Суду» від «зміни юридичної позиції Суду», однак законодавчо чітко закріплено 

коло умов, за яких Конституційний Суд України може її змінити. – Прим. авт.). 

Ми ще окремо звертатимемо увагу на недоліки правового забезпечення 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України, в тому 

числі і в частині деталізації правового забезпечення їх правових (юридичних) 

«позицій».  

Окремо слід звернути увагу і на правове забезпечення локальної 

нормотворчості Конституційного Суду України. На відміну від правового 

забезпечення процесу правотворчості Верховного Суду, що здійснюється на 

рівні процесуальних кодифікаційних актів України [63; 158; 186; 454], процес 

діяльності Конституційного Суду України, в тому числі і в сфері 

правотворчості регламентується не лише відповідним Законом України [109], 

але і Регламентом Конституційного Суду України. Наявність Регламенту є 

притаманним і для діяльності Пленуму Верховного Суду, проте не всіх його 

структурних підрозділів. Відповідно до ст. 96 Закону України «Про 

Конституційний Суд України» Конституційний Суд України ухвалює 

Регламент та зміни до нього на спеціальному пленарному засіданні. Регламент 

чи зміни до нього є ухваленими, якщо за це проголосували щонайменше дві 
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третини від конституційного складу Суду [109]. Чинний Регламент 

Конституційного Суду України був ухвалений на спеціальному пленарному 

засіданні Постановою від 22.02.2018 р. № 1-пс/2018 [345], яким додатково 

закріплено і процесуальні питання діяльності Суду.  

Закон допускає існування і інших локальних актів (як показує практика 

діяльності Конституційного Суду України було ухвалено Положення про 

Секретаріат Суду [284]), яке регламентує порядок організації та діяльності 

Секретаріату Конституційного Суду України. Так само Законом закріплюється і 

порядок оприлюднення Регламенту Конституційного Суду України, а також 

змін до нього.  

На нашу думку, дослідження питань співвідношення правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України потребує визначення та 

характеристики співвідношення процесу здійснення ними правотворчості, а 

також їх правотворчих актів. В науковому плані така робота дозволить 

охарактеризувати спільність, схожість, відмінність та протилежність процесу 

здійснення правотворчості зазначеними суб’єктами, а також їх правотворчих 

актів. В юридичній літературі проблематика співвідношення правотворчості 

Верховного Суд та Конституційного Суду України крізь призму процесу її 

здійснення та особливостей їх правотворчих актів не отримала належної 

наукової розробки. На нашу думку, це пояснюється наступним: 

неоднозначністю та дискусійністю наукового розуміння правотворчості, в 

цілому, та судової правотворчості, зокрема; тривалим процесом становлення 

правового забезпечення участі Верховного Суду та Конституційного Суду 

України у здійсненні правотворчості, існуючою правовою невизначеністю 

змісту правотворчості зазначених суб’єктів та місця їх актів в системі актів 

правотворчості України; поточним реформуванням діяльності Верховного Суду 

та Конституційного Суду України; хаотичністю та непослідовністю процесу 

оновлення законодавчих актів України та окремих їх положень, які 

регламентують відносини в сфері судоустрою та правосуддя тощо.  
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Підбиваючи підсумки проведеному аналізу правового забезпечення 

процесу правотворчості Верховного Суду і Конституційного Суду України та 

практики його здійснення, вважаємо за доцільне встановити процесуальні 

особливості здійснення правотворчості Верховним Судом та Конституційним 

Судом України. Оскільки процес правотворчості Верховного Суду та процес 

правотворчості Конституційного Суду України хоч і є подібними за своєю 

природою і сутністю, однак відмінними за суб’єктами його здійснення, 

вважаємо, що співвідношення процесу здійснення правотворчості Верховним 

Судом і Конституційним Судом України можливо охарактеризувати за 

системою наступних критеріїв. Це дозволить охарактеризувати спільність, 

схожість, відмінність та протилежність процесу здійснення ними 

правотворчості. До таких критеріїв відносяться наступні:  

1) в залежності від виду судочинства, процес правотворчості 

Верховним Судом здійснюється в межах кримінального, цивільного, 

адміністративного та господарського судочинства, водночас процес 

правотворчість Конституційним Судом України здійснюється в межах 

конституційного судочинства; 

2) в залежності від місця суду в системі судоустрою України, процес 

правотворчості Верховним Судом здійснюється як судом першої інстанції 

(наприклад, прийняття рішень Верховним Судом, яким закріплюються його 

правові висновки за результатами розгляду зразкової справи), судом 

апеляційної інстанції (наприклад, прийняття Постанови Великою палатою 

Верховного Суду за результатом перегляду рішень  Верховного Суду у 

зразковій справі) та судом касаційної інстанції (наприклад, прийняття рішення 

Верховним Судом за результатами розгляду касаційної скарги), водночас 

процес правотворчості Конституційним Судом України здійснюється в межах 

загального єдиного конституційного провадження, що не передбачає 

можливість розгляду справ та перегляду рішень іншими судовими інстанціями 

в апеляційному або касаційному порядку; 
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3) в залежності від форм судового провадження процес правотворчості 

Верховним Судом здійснюється в межах як загального провадження 

(наприклад, розгляду справ щодо оскарження нормативно-правових актів 

органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних повноважень), 

так і спрощеного провадження (наприклад, розгляд справ щодо оскарження 

актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої 

ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів), водночас процес 

правотворчості Конституційного Суду України має загальний характер та не 

передбачає можливості його спрощення або розширення; 

4) в залежності від складу суду правотворчість Верховним Судом та 

правотворчість Конституційним Судом України здійснюються колегіально; 

5) в залежності від форм роботи процес правотворчості Верховним 

Судом здійснюється в межах судових засідань або письмових проваджень, 

відкрито, з можливістю розгляду справи у закритому судовому засіданні у 

випадках, встановлених чинним законодавством України, водночас процес 

правотворчості Конституційним Судом України здійснюється в межах 

пленарних засідань, які складаються з відкритої та закритої частин, зокрема 

відкрита частина здійснюється у формі усного провадження, а ухвалення 

рішення, надання висновку здійснюється під час проведення закритої частини 

пленарного засідання; 

6) в залежності від можливості зміни суб’єкта розгляду справи, 

результатом якої буде ухвалення правотворчого акту, процес правотворчості 

Верховного Суду допускає можливість передачі справи на розгляд палати, 

об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду з підстав необхідності 

відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних 

правовідносинах у випадках, встановлених чинним законодавством України 

(якщо суд дійде висновку, що справа містить виключну правову проблему і 

така передача необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної 
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правозастосовчої практики тощо), водночас процес правотворчості 

Конституційного Суду України допускає можливість відмови Сенатом від 

розгляду справи на розсуд Великої палати, якщо під час розгляду Сенатом 

справи виникає необхідність в тлумаченні  Конституції України або якщо 

вирішення питання, яке розглядає Сенат, може спричинити несумісність із 

юридичними позиціями, постановленими Судом попередньо. 

Оскільки процес правотворчості Верховного Суду та процес 

правотворчості Конституційного Суду України має на меті творення акту 

правотворчості, які є хоч і є подібними за своєю природою, сутністю і змістом, 

однак відмінними за суб’єктами їх прийняття та місцем в системі актів 

правотворчості, вважаємо, що для того, щоб визначити та охарактеризувати 

співвідношення актів правотворчості Верховного Суду і Конституційного Суду 

України важливо виокремити систему відповідних критеріїв. Це в свою чергу 

дозволить охарактеризувати спільність, схожість, відмінність та протилежність 

актів правотворчості зазначених суб’єктів. До таких критеріїв відносяться 

наступні: 

1) в залежності від правотворчої складової актів Верховного Суду та 

Конституційного Суду України, правотворчий характер мають: 1) висновки 

щодо застосування норм права, викладених у постановах Верховного Суду; 

2) рішення, 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) рішення, 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 (в частині тих актів, які 

мають правотворчий характер); 4) правові висновки Верховного Суду, 

викладені в рішенні за результатами розгляду зразкових справ; 5) акти 

локальної нормотворчості, що ухвалені Верховним Судом. Водночас, 
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правотворчий характер мають наступні акти Конституційного Суду України: 

1) рішення 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) висновки за зверненням 

Президента України або щонайменше сорока п’яти народних депутатів 

України, або Кабінету Міністрів України 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) рішення при вирішені питань про відповідність Конституції 

України та законам України нормативно-правових актів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим за зверненням Президента України згідно з ч. 2 

ст. 137 Конституції України; 4) рішення, які стосуються питань про 

відповідність Конституції України (конституційність) законів України (їх 

окремих положень) за конституційною скаргою особи, яка вважає, що 

застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України 

суперечить Конституції України; 5) рішення за результатами розгляду справ за 

конституційними скаргами; 6) рішення, висновки, ухвали про відмову у 

відкритті конституційного провадження у справі та про закриття 

конституційного провадження у справі, в яких викладена юридична позиція 

Конституційного суду України; є) акти локальної нормотворчості, відповідно 

до повноважень Конституційного Суду України; 

2) в залежності від статусу загальнообов’язковості актів правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України, акти правотворчості 

Верховного Суду мають як обов’язковий характер (висновки щодо 

застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, які є 

обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень; рішення, які прийняті 

Верховним Судом в порядку ст. 264 та ст. 266 КАС України; акти локальної 

нормотворчості, що ухвалені Верховним Судом), так і такий, що підлягає 

врахуванню судами (висновки щодо застосування норм права, викладені у 
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постановах Верховного Суду при застосуванні таких норм права; правові 

висновки Верховного Суду, викладені у рішеннях за результатами розгляду 

зразкової справи, які мають бути враховані судом при ухваленні рішення у 

типовій справі, яка відповідає ознакам, викладеним у рішенні Верховного Суду 

за результатами розгляду зразкової справи). Водночас, акти правотворчості 

Конституційного Суду України (рішення і висновки) є обов’язковими, 

остаточними та такими, що не можуть бути оскаржені;  

3) в залежності від можливості відступлення від актів правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України, законодавство України 

допускає можливість відступити від висновку щодо застосування норми права у 

подібних правовідносинах шляхом передачі справи на розгляд палати, 

об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду з підстав та в порядку, 

що закріплено ст. ст. 346, 347 КАС України, 402, 403 ЦПК України, 302, 303 

ГПК України, 434-1, 434-2 КПК України. Водночас, законодавство України 

також допускає можливість відмови Сенатом від розгляду справи та її передачі 

на розсуд Великої палати, якщо під час розгляду Сенатом справи виникає 

необхідність в тлумаченні Конституції України або якщо вирішення питання, 

яке розглядає Сенат, може спричинити несумісність із юридичними позиціями, 

постановленими Конституційним Судом попередньо; 

4) в залежності від можливості оскарження правотворчих актів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України, відповідно до 

законодавства України окремі акти правотворчості Верховного Суду можуть 

бути оскаржені в апеляційному порядку до Вищої палати Верховного Суду 

(наприклад, апеляційне оскарження рішення Верховного Суду у зразковій 

справі). Правотворчі акти Конституційного Суду України не підлягають 

оскарженню, водночас законодавством України встановлена можливість 

розвивати і конкретизувати юридичну позицію Суду у своїх наступних актах, 

змінювати юридичну позицію Суду в разі суттєвої зміни нормативного 

регулювання, яким керувався Суд при висловленні такої позиції, або за 

наявності об’єктивних підстав необхідності покращення захисту 
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конституційних прав і свобод з урахуванням міжнародних зобов’язань України 

та за умови обґрунтування такої зміни в акті Суду; 

5) в залежності від особливостей юридичної техніки актів 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України. Вказаний 

критерій можливо структурувати на наступні підкритерії: 

а) за формою, акти правотворчості Верховного Суду мають форму 

Постанов, акти правотворчості Конституційного Суду України можуть мати як 

форму Рішень, так і форму Висновків, а в окремих випадках і форму Ухвали 

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі та про закриття 

конституційного провадження у справі, що постановлені Сенатом чи Великою 

палатою, в яких міститься юридична позиція Суду; 

б) за структурною будовою, правотворчі положення в Постановах 

Верховного Суду та Рішеннях і Висновках Конституційного Суду України 

структурно розміщуються як у мотивувальній, так і у резолютивній частині 

актів, а в актах локальної нормотворчості правотворчі положення 

закріплюються в усіх структурних частинах акту; 

в) за змістом, правотворчі положення актів правотворчості Верховного 

Суду та Конституційного Суду мають як позитивний характер, що створюють 

нові норми права або змінюють існуючі, так і негативний характер, що 

пов’язаний із скасуванням норм права як результату визнання правотворчого 

акту, що їх закріплює, протиправним та нечинним або неконституційним. 

 

 

Висновки до Розділу 2. 

 

1. Категоріальний аналіз правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України розкрито шляхом встановлення і 

характеристики їх ознак, які структуровано в межах: спільних ознак, які 

засновані на характеристиках правотворчості як елементу правової дійсності; 

схожих ознак, які відображають подібність правотворчості Верховного Суду та 
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Конституційного Суду України, як діяльності в сфері права; відмінних ознак, 

змістом яких є коло особливостей, що притаманні правотворчості Верховного 

Суду та відсутні в правотворчості Конституційного Суду України і навпаки; 

протилежних ознак, що характеризують правотворчість Верховного Суду та 

правотворчість Конституційного Суду України як таких, що відображають 

сторони, властивості, тенденції, процеси у досліджуваних явищах, що 

взаємозумовлюють і взаємовиключають один одного. 

2. Співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного 

Суду України в межах категоріального рівня їх пізнання доводить, що 

правотворчість Верховного Суду та правотворчість Конституційного Суду 

України: а) є самостійними категоріями юридичної науки, оскільки: мають 

ґрунтовну доктринальну основу виокремлення, становлять об’єкт наукового 

осмислення як самостійних понять, потребують своєї уніфікації з метою 

однозначного їх розуміння в частині подальшого дослідження як 

закономірностей конкретного явища; б) позначають окремі самостійні явища 

правової реальності, засновані на відповідних ознаках та характеризують їх 

автентичність в системі явищ правової реальності; в) потребують відмежування 

одне від одного та від інших суміжних понять і категорій юридичної науки з 

метою забезпечення понятійної визначеності, недопущення підміни понять та їх 

невиправданого ототожнення та ін. 

3. Під поняттям «правотворчість Верховного Суду» доцільно визначити 

офіційну, професійну, процесуальну діяльність, 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 виявляються у висновках, викладених у постановах Верховного 

Суду, а також в постановах Пленуму Верховного Суду, які прийняті з метою 

забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні окремих 

категорій справ. В свою чергу «правотворчість Конституційного Суду України» 

являє собою офіційну, професійну, процесуальну діяльність, що здійснюється 
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на підставі конституційного подання, звернення або скарги, змістом якої є 

прийняття, зміна або скасування норм права з питань, які стосуються 

відповідності Конституції України законів України та у передбачених 

Конституцією України випадках інших актів, що виявляються в рішеннях або 

висновках Конституційного Суду України. 

4. Визначено та охарактеризовано форми здійснення правотворчості 

Верховним Судом в частині прийняття: висновків щодо застосування норм 

права; рішень, за результатом розгляду справ щодо: оскарження нормативно-

правових актів органів публічної влади або їх актів, дій чи бездіяльності; 

правових висновків за результатами розгляду зразкових справ тощо; та 

Конституційним Судом в частині прийняття: рішень про конституційність 

законів України та інших правових актів; висновків про 

відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або 

тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України тощо. 

5. Визначено та охарактеризовано співвідношення процесу здійснення 

правотворчості Верховним Судом та Конституційним Судом України 

відповідно до критеріїв: виду судочинства; місця суду в системі судоустрою 

України; форм судового провадження; форм роботи суду тощо. 

6. Визначено та охарактеризовано співвідношення актів правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України відповідно до критеріїв: 

правотворчої складової актів; статусу загальнообов’язковості актів 

правотворчості; можливості відступлення від актів правотворчості; можливості 

оскарження правотворчих актів; особливостей юридичної техніки актів 

правотворчості. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВОТВОРЧОСТІ 

ВЕРХОВНОГО СУДУ ТА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ: 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ 

 

 

3.1 Проблеми правового забезпечення правотворчості Верховного Суду 

та Конституційного Суду України 

 

Будь-яка наукова робота в юриспруденції потребує вивчення тих аспектів 

досліджуваної проблематики, які стосуються проблем та перспектив її 

розвитку, а також удосконалення функціонування відповідних правових явищ 

або процесів. У попередніх розділах дисертації, досліджуючи питання форм та 

процесу здійснення правотворчості Верховним Судом та Конституційним 

Судом України, було наголошено на наявності недоліків здійснення ними 

правотворчої діяльності, що пов’язано насамперед з недоліками її правового 

забезпечення. Також наявними є недоліки здійснення правотворчості 

Верховним Судом та Конституційним Судом України в аспекті співвідношення 

їх діяльності. Це виявляється у недостатності взаємодії зазначених суб’єктів в 

сфері правотворчості, наявному дисбалансі їх діяльності, що призводить до 

розбалансування законодавчої бази та правового регулювання загалом.  

Основою правотворчості є насамперед збалансованість правотворчих 

повноважень самих суб’єктів правотворчості та їх ефективна координована 

робота відповідно до законодавчо закріплених повноважень у сфері творення 

права. За таких умов можливо сформувати ефективну законодавчу базу 

держави (у широкому розумінні терміну «законодавство» [363]. – Прим. авт.), 

де правові норми матимуть збалансований взаємоузгоджений характер, не 

допускатимуть виникнення колізій та прогалин, а правове регулювання матиме 

високий рівень ефективності. Як доводить практика численних реформ, що 

здійснювалися в Україні, особливо в частині удосконалення системи суб’єктів 
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публічної влади, таке реформування мало більше інституційний характер, 

супроводжувалось окремими точковими змінами в організації системи 

суб’єктів публічної влади, порядку їх формування, правового та 

організаційного забезпечення тощо, однак проблема організації і збалансування 

їх повноважень, особливо повноважень у сфері правотворчості, що мало стати 

основою удосконалення законодавчої бази, недостатньо було враховано та 

залишалося переважно поза увагою тих осіб, які здійснювали таке 

реформування. Проведення останніх реформ у вітчизняній системі судоустрою 

та судочинства 2014-2017 рр. [101; 103; 106], оновлення законодавчої бази 

України в сфері діяльності суб’єктів судової системи [63; 109; 115; 158; 186; 

454], формування нового складу Верховного Суду та оновлення персонального 

складу Конституційного Суду України дійсно стало важливим кроком на шляху 

розбудови України як демократичної, правової, соціальної держави. Однак цей 

процес не позбавлений певних недоліків, в тому числі і в частині здійснення 

Верховним Судом та Конституційним Судом України правотворчості, не лише 

як самостійних суб’єктів, але і як важливих інституційних складових всього 

вітчизняного механізму правотворчості, який має функціонувати на засадах 

єдності, збалансованості повноважень, координованості та взаємозв’язку його 

елементів.  

Правове забезпечення та практика діяльності Верховного Суду і 

Конституційного Суду України в сфері правотворчості, незважаючи на значний 

успіх в цій сфері, що дозволило виокремити правотворчість як самостійний 

напрям їх діяльності, визначити правотворчий статус окремих судових актів 

або їх частин, все ж таки засвідчують наявність певних прогалин та недоліків, 

особливо в частині співвідношення їх статусу як суб’єктів правотворчості, 

процесу здійснення правотворчості та місця актів в системі актів 

правотворчості загалом.  

В юридичній літературі вченими зазначається про наявність недоліків 

правового забезпечення і практики здійснення правотворчості як в частині 

участі суб’єктів судочинства в правотворчій діяльності, так і в частині 
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безпосереднього здійснення правотворчості Верховним Судом і 

Конституційним Судом України. Здійснення правотворчості загалом будь-

якими суб’єктами, в тому числі Верховним Судом та Конституційним Судом 

України, об’єктивно неможливе без допущення тих або інших помилок, що 

призводять до виникнення недоліків як у сфері їх діяльності, так і в системі 

законодавства. Інше питання щодо їх кількісних показників, фактів повторення 

та наслідків, які вони породжують. А ці показники помилковості в діяльності 

вказаних суб’єктів прямопропорційно залежать від причин їх виникнення, 

характеру та змісту їх впливу на правотворчість. Окрім того з розвитком 

правотворчості, змінами, які відбуваються в системі правотворчості та 

правотворчих актів змінюються і причини їх виникнення, які натомість 

визначають розвиток науково-методичних, практичних ідей, рекомендацій 

щодо усунення та попередження виникнення у майбутньому недоліків її 

здійснення. Вказане підтверджується і поглядами вчених про те, що відповідь 

на питання якості та ефективності правотворчості, факторів, що на неї 

впливають намагаються надати мислителі, вчені ще з часів Античності та цей 

процес триває донині і однозначної відповіді на це питання так і не було надано 

[121, с. 123-124]. Юридична наука накопичила чимало ідей та рекомендацій, які 

стосуються причин виникнення та шляхів усунення недоліків правотворчості, 

зокрема і її правового забезпечення. Водночас жодне з них не є універсальним 

та бездоганним [349, с. 155-156; 428, с. 176-178]. З огляду на тривалий і не 

завжди послідовний процес визначення недоліків правового забезпечення 

правотворчості та вироблення шляхів їх усунення, Ж. О. Дзейко та 

В. С. Щербина приходять до цілком логічного висновку про те, що 

удосконалення правотворчості, а з ним і законодавства – це перманентний 

процес, який триватиме доти доки існуватиме законодавство, оскільки розвиток 

законодавства зумовлює трансформацію факторів, що негативно на нього 

впливають та на розвиток засобів його поліпшення, оновлення і посилення 

ефективності [76, с. 238-239; 479, с. 43]. Про недоліки правового забезпечення 

правотворчості саме Верховного Суду та Конституційного Суду України, а 
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також актуальність їх наукової розробки зазначають і інші вітчизняні вчені, які 

звертають увагу на надмірну поспішність проведення судової реформи в 

Україні 2014-2017 р.р., що призвело до недоліків законодавства в сфері 

судоустрою та судової діяльності, а це потребує посилення наукових 

досліджень проблем сучасного стану функціонування судової системи України 

та оперативного подолання недоліків їх правового забезпечення [452, с. 24-26; 

148, с. 88-89; 456, с. 36-37]; неусталеність практики діяльності Верховного Суду 

[457, с. 12-13]; недостатність забезпечення незалежності функціонування 

новоствореного Верховного Суду [404, с. 195-196; 446, с. 22-24; 49] та 

новосформованого Конституційного Суду України [21, с. 157-158; 244; 26, 

с. 28]; невизначеність місця актів правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України в системі законодавства [434, с. 204]; 

неоднозначність розуміння правового статусу Верховного Суду як суб’єкта 

правозастосування та/або суб’єкта правотворчості [434, с. 202; 174, с. 25-26; 

279, с. 183; 376, с. 12-13] тощо. І дійсно, як доводять статистичні показники, за 

період з червня 2016 року в Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 р. № 1402-VIII зміни і доповнення вносились п’ять раз [139], в тому 

числі ці зміни і доповнення стосувались правотворчих повноважень 

Верховного Суду та питань обов’язковості його актів правотворчості. З жовтня 

2017 року до змісту ухвалених в новій редакції: Кодексу адміністративного 

судочинства України зміни і доповнення вносились чотири рази, в тому числі і 

щодо тих положень, які стосуються касаційного провадження, розгляду 

зразкових справ тощо [140]; Господарського процесуального кодексу України 

зміни і доповнення вносились двічі, в тому числі і щодо тих положень, які 

стосуються повноважень суду касаційної інстанції, процесу їх діяльності [137]; 

Цивільного процесуального кодексу України зміни і доповнення вносились 

шість разів, в тому числі і щодо тих положень, пов’язаних із касаційним 

оскарженням судових рішень, особливостями касаційного провадження [142]. 

Кримінальний процесуальний кодекс України після суттєвого оновлення його 

змісту в жовтні 2017 року у зв’язку з проведенням судової реформи [102] так 
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само зазнав в подальшому суттєвих змін і доповнень, які вносились до нього 

тринадцять раз, а окремі положення визнавались Конституційним Судом 

України такими, що не відповідають Конституції України [141]. 

Так само і з липня 2017 року в Закон України «Про Конституційний Суд 

України» від 13.07.2017 р. № 2136-VIII було двічі внесено зміни і доповнення 

[138]. Така «активність» внесення змін і доповнень до вказаних законодавчих 

актів засвідчує про наявність в них недоліків, а також, можливо, про 

поспішність їх прийняття, де практика діяльності Верховного Суду та 

Конституційного Суду України підтвердили наявність в них недоліків. Це ще 

раз підкреслює актуальність наукового дослідження проблем правового 

забезпечення правотворчості Верховного Суду і Конституційного Суду 

України, проведення якого сприятиме виробленню законодавчих пропозицій 

щодо його удосконалення, а також посилення організації її здійснення.  

З огляду на зазначене вище, питання проблем правового забезпечення 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України, має 

високий рівень актуальності наукового пізнання. Воно потребує своєї розробки 

крізь призму аналізу правових норм, що регламентують їх діяльність, та 

практичних аспектів здійснення правотворчості вказаними суб’єктами, її 

співвідношення у практичній площині. Це визначить пізнавальну основу для 

подальшого вивчення шляхів удосконалення правового та організаційного 

забезпечення їх правотворчої діяльності. Враховуючи вищевикладене, в цьому 

підрозділі дисертації вважаємо за необхідне: 

‒ по-перше, проаналізувати та узагальнити доктринальні підходи до 

характеристики недоліків правового забезпечення правотворчості Верховного 

Суду і Конституційного Суду України; 

‒ по-друге, здійснити критичний аналіз положень чинного 

законодавства України, що регламентують діяльність Верховного Суду та 

Конституційного Суду України в сфері правотворчості, та практики їх 

правотворчості, визначити проблеми її правового забезпечення крізь призму 

співвідношення їх правотворчості.  
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Взявши за основу окреслені нами завдання цього підрозділу дисертації, 

насамперед, доцільно узагальнити доктринальні підходи до характеристики 

перспектив розвитку та шляхів удосконалення правотворчості Верховного Суду 

та Конституційного Суду України. У вітчизняній юридичній літературі 

представлено широке коло наукових поглядів вчених, які стосуються 

перспектив розвитку та шляхів удосконалення правотворчості вказаних 

суб’єктів. Це обумовлено насамперед тривалим процесом реформування 

судової системи України, відсутністю єдиних концептуальних положень щодо 

шляхів здійснення такого реформування, неусталеністю судової практики та 

невизначеністю правотворчої складової в діяльності Конституційного Суду 

України та вищих судових інстанцій в системі судів загальної юрисдикції. 

Переважна більшість таких поглядів вчених представлені у вигляді окремих 

ідей та пропозицій, що стосуються поліпшення того чи іншого аспекту 

діяльності Верховного Суду та Конституційного Суду України (наприклад, 

удосконалення правового забезпечення: конституційної скарги [408; 392]; 

висновків щодо застосування норм права, закріплених у постановах Верховного 

Суду [123; 348; 235, с. 27], підготовки та введення в дію актів правотворчості 

Конституційного Суду України [57, с. 31-32]; поліпшення організації кадрового 

відбору суддів Верховного Суду та Конституційного Суду України [397; 375, 

с. 144] тощо). Водночас, в юридичній науці представлені окремі спроби вчених 

провести узагальнення Досліджуючи проблематику співвідношення 

правотворчості діяльності в роботі органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування, А. М. Ващенко так само ставить перед собою 

завдання визначити проблеми такого співвідношення правотворчої діяльності 

вказаних суб’єктів. Здійснивши ґрунтовний аналіз поглядів вчених, особливості 

правового забезпечення правотворчої діяльності зазначених суб’єктів публічної 

влади, вчений традиційно для юридичної науки продовжує аналіз зазначеного 

питання шляхом узагальнення таких проблем та акцентування увагу на їх 

змісті. В результаті такої роботи автором, як і більшістю вітчизняних вчених, 

проблематика співвідношення правотворчої діяльності зазначених суб’єктів 
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узагальнена в межах: 1) проблем правового забезпечення їх правотворчої 

діяльності; 2) проблем організаційного забезпечення їх правотворчої діяльності; 

3) проблем наукового забезпечення їх правотворчої діяльності [37, с. 168-169]. 

Вказаний підхід вченого є цілком виправданим як з наукової, так і з практичної 

точок зору, оскільки дозволяє в цілому охопити широкий масив проблем 

забезпечення (правового, організаційного та наукового) правотворчої 

діяльності суб’єктів публічної влади. Однак, на нашу думку, такий підхід мав 

бути посилений шляхом акцентування уваги саме на проблематиці 

співвідношення правотворчої діяльності, що має відбитись і в межах правового 

забезпечення такого співвідношення, посилення організації здійснення 

правотворчої діяльності на засадах поєднання координації та підпорядкування, 

а також посилення наукових досліджень крізь призму концептуалізації 

співвідношення правотворчої діяльності, недопущення їх відокремлення одна 

від одної, посилення взаємозв’язку в діяльності суб’єктів при здійсненні 

правотворчості. 

Підтримуючи в цілому такий підхід вчених щодо структуризації проблем 

здійснення правотворчості на три блоки (групи) проблем: правового, 

організаційного та наукового забезпечення, враховуючи особливості предмету 

нашого дисертаційного дослідження, відзначаючи сформовану і закріплену 

законодавцем модель правотворчості Верховного Суду та Конституційного 

Суду України, вважаємо за доцільне взяти за основу зазначене узагальнення 

проблем правотворчості в цілому та посилити його особливостями саме 

співвідношення правотворчості Верховного Суду і Конституційного Суду 

України. 

Насамперед, слід звернути увагу на недоліки правового забезпечення 

співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 

України. На окремих з них ми вже зупинялись у попередньому розділі 

дисертації та в деяких своїх публікаціях [179, с. 128-129; 182, с. 189], водночас 

вони не є вичерпними та потребують конкретизації. Таку конкретизацію 

вважаємо за доцільне здійснити, враховуючи концептуальний підхід 
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законодавця до правового забезпечення правотворчості Верховного Суду і 

Конституційного Суду України крізь призму закріплення таких елементів 

правового забезпечення як: 1) правотворчі повноваження зазначених суб’єктів; 

2) процес здійснення ними правотворчості; 3) особливості їх правотворчих 

актів та їх місце в системі актів правотворчості. Перш за все доцільно звернути 

увагу на те, що ні Верховний Суд, ні Конституційний Суд України 

законодавством України не визнані як суб’єкти правотворчості. Наприклад, 

Верховна Рада України відповідно до положень Конституції України є єдиним 

органом законодавчої влади (ст. 75) та вона наділена в тому числі і такими 

повноваженнями як: внесення змін до Конституції України; прийняття законів 

(п. 1, 3 ст. 85) [166] тощо. Що стосується Верховного Суду і Конституційного 

Суду України, то законодавство України не містять чіткого закріплення їх 

статусу як суб’єкта правотворчості із правом приймати саме 

загальнообов’язкові акти правотворчості. До речі така невизначеність суттєво 

послаблює як правове забезпечення діяльності судів, так і саму їх діяльність. На 

це неодноразово зверталась увага вченими в юридичній літературі, де було 

зазначено, що сьогодні в Україні найбільшою проблемою здійснення 

правотворчості є невизначеність кола суб’єктів правотворчої діяльності, що в 

свою чергу зумовлює безсистемний характер розвитку законодавства, 

невизначеність співвідношення актів правотворчості [465, с. 19], посилення 

ролі судів в сфері правотворчості, а це в свою чергу вимагає чіткої відповіді на 

питання приналежності або неприналежності Конституційного Суду України та 

вищих судових інстанцій в системі судів загального судочинства до кола 

суб’єктів правотворчості [401, с. 29; 467, с. 134; 468, с. 92-93; 475, с. 128-129]. 

Така невизначеність правотворчого статусу Верховного Суду (при чому і щодо 

колишнього Верховного Суду України) та Конституційного Суду України 

характерна і для поглядів вітчизняних правознавців [452, с. 85-88;  324, с. 110; 

219, с. 224-225; 214, с. 252-254].  

Перш за все варто звернути увагу на недоліки правового забезпечення 

режиму обов’язковості висновків щодо застосування норм права, які викладені 
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у постановах Верховного Суду, які, з одного боку, є обов’язковими для всіх 

суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності 

нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права (ч. 5 ст. 13 

Закону України «Про судоустрій та статус суддів»), а з іншого боку, 

враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права (ч. 6 ст. 13 

Закону України «Про судоустрій та статус суддів» [115]). Зі змісту ч. 5 ст. 13 

зрозуміло, що висновки мають загальнообов’язковий характер для всіх 

суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності 

нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Фактично це 

положення є загальним та закріплює режим загальнообов’язковості висновків 

Верховного Суду, в тому числі і для судів, які відносяться до суб’єктів владних 

повноважень. Однак, ч. 6 ст. 13 є спеціальною, тому конкретизує загальне 

положення і визначає, що іншими судами враховуються висновки щодо 

застосування норм права, які викладені в Постановах Верховного Суду. До 

жовтня 2017 року у змісті ч. 6 ст. 13 передбачалось, що інші суди враховували 

такі висновки та мали право відступити від правової позиції, викладеної 

Верховним Судом, тільки з одночасним наведенням відповідних мотивів [116]. 

Буквальне тлумачення положення ч. 6 ст.13 Закону України, особливо в аспекті 

значення слова «враховує» дає можливість зробити висновок про те, що суд має 

бути ознайомлений із висновком щодо застосування норм права, здійснити його 

аналіз, усвідомити його зміст та значення. В результаті суд може погодитись із 

зазначеним висновком, або не погодитись, відповідно, відійти від висновку 

Верховного Суду. Положеннями процесуальних кодексів також закріплено, що 

суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладених 

в постановах Верховного Суду (ч. 6 ст. 368 КПК України, ч. 4 ст. 236 ГПК 

України, ч. 4 ст. 263 ЦПК України, ч. 5 ст. 242 КАС України). Аналіз судової 

практики, проведений Н. Зозулею засвідчує її неоднозначність в плані 

«врахування» висновків Верховного Суду щодо застосування норм права. Так, 

здебільшого судді просто зазначають про необхідність відступу від конкретної 

правової позиції Верховного Суду (наприклад, рішення по судовим справам 
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№ 598/501/17; 210/1991/14-ц; 296/9538/17; 359/9545/17 та ін. [290; 291; 311; 

438]) чи можливість такого відступу (наприклад, рішення по судовим справам 

№ 128/1123/17; 911/420/18 та ін. [352; 354]), коротко мотивують, чому така 

позиція є помилковою, однак не зазначають норму законодавства, якою при 

цьому керуються [125]. Правова невизначеність статусу правових позицій 

Верховного Суду була ще більш посилена з прийняттям Закону України «Про 

внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 р. № 2147-VIII [102], яким 

фактично було скасовано положення про те, що суд мав право відступити від 

правової позиції, викладеної Верховним Судом, тільки з одночасним 

наведенням відповідних мотивів. Фактично це ще більше посилило 

невизначеність вимоги «врахування» висновків Верховного Суду.  

На нашу думку, аналіз зазначених положень слід проводити шляхом 

здійснення системного тлумачення цих норм права із нормами, що закріплюють 

підстави та порядок передачі справ (проваджень в кримінальному судочинстві. 

– Прим. авт.) на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати 

Верховного Суду. За результатами такого тлумачення виходить, що: по-перше, 

відступити від правових позицій, викладених в постановах Верховного Суду, 

можна виключно на етапі розгляду справи в суді касаційної інстанції шляхом її 

передачі на розгляд палати, об’єднаної палати чи Великої палати Верховного 

Суду; по-друге, суд першої або апеляційної інстанції не має права відступати 

від правової позиції, викладеної в постановах Верховного Суду. 

Законодавчі положення в цій ситуації є однозначними: пряме закріплення 

необхідності «врахування» позицій, скасування можливості відступу від цих 

позицій судами нижчих інстанцій та регламентація чіткої процедури відступу 

на рівні касаційного оскарження. Водночас, вважаємо за доцільне удосконалити 

правове забезпечення визначення самого поняття «висновок щодо застосування 

норми права», визначення режиму його обов’язковості, а також вирішення 

питання про можливість або відступу від цих висновків судами нижчих 
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інстанцій, або можливість судів нижчих інстанцій передачі справи 

(провадження) на розгляд суду касаційної інстанції безпосередньо. 

Окрім того, слід звернути увагу, що у змісті ч. 5 мова іде про 

«застосування нормативно-правового акту», водночас у змісті ч. 6 зазначається 

про «застосування норми права». Це є прикладом колізійності правових 

положень. Слід також звернути увагу і на недолік змісту ч. 5 ст. 13 вказаного 

Закону України в якій зазначено обов’язковість висновків щодо застосування 

норм права, викладених у постановах Верховного Суду, для всіх суб’єктів 

владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-

правовий акт, що містить відповідну норму права. А якщо ця норма закріплена 

не в положенні нормативно-правового акту, а в іншому джерелі (формі) права, 

яка закріплює це положення? Чи буде тоді висновок мати обов’язковий 

характер? Вказані недоліки потребують переосмислення та внесення 

відповідних законодавчих змін і доповнень.  

Окрім того, правове забезпечення статусу Верховного Суду також 

викликає зауваження в частині правового закріплення повноважень в сфері 

правотворчості за колегіями суддів Верховного Суду. Відповідно до ч. 5 та 6 

ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» правотворчий 

характер закріплено за висновками щодо застосування норм права, які 

викладені у постановах Верховного Суду [115], тобто мова іде про висновки 

щодо застосування норм права, які можуть бути зроблені: 1) колегіями суддів 

Верховного Суду; 2) палатами касаційних судів; 3) об’єднаними палатами 

касаційних судів; 4) Великою Палатою Верховного Суду. Водночас 

положеннями процесуальних кодексів України нечітко визначено вимоги до 

формулювання цих висновків, їх визначення у змісті постанов Верховного 

Суду. Це випливає з положень ч. 1 ст. 356 КАС України, ч. 1 ст. 416 ЦПК 

України, ч. 1 ст. 315 ГПК України та ч. 1 ст. 356 КПК України, якими 

уніфіковано для всіх видів судочинства закріплено, що у змісті постанови суду 

касаційної інстанції мають бути зазначені: 
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‒ висновки за результатами розгляду касаційної скарги з посиланням на 

норми права, якими керувався суд, які викладаються у мотивувальній частині; 

‒ висновки суду касаційної інстанції по суті вимог касаційної скарги і 

позовних вимог, що викладається у резолютивній частині. 

Інших висновків у змісті постанови суду касаційної інстанції за загальним 

правилом законодавством України не передбачено. Вказані висновки не 

включають в себе ті висновки, які стосуються застосування норм права, які 

викладені у постановах Верховного Суду, яким чинне законодавство України 

надає обов’язковий характер. В цьому плані слід підтримати думку 

Р. А. Майданника про те, що на сьогодні залишається незрозумілим, що слід 

розуміти під висновком Верховного Суду, адже це не весь текст рішення, де 

саме він має бути розміщений в рішенні і як він має відмежовуватись від інших 

частин рішення Верховного Суду [41]. Слід зазначити, що законодавство 

України допускає можливість подолання правового висновку Верховного Суду 

шляхом передачі справи (а в кримінальному судочинстві – передачі 

кримінального провадження. – Прим. авт.) на розгляд палати, об’єднаної 

палати або Великої Палати Верховного Суду у випадку, коли суд вважає за 

необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних 

правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду. 

Підстави і порядок такої передачі закріплені у ст. 346, 347 КАС України, 403, 

404 ЦПК України, 302, 303 ГПК України, 434-1, 434-2 КПК України. У зв’язку з 

можливістю такого подолання правового висновку Верховного Суду 

законодавством України в положеннях ч. 4 ст. 442 КПУ України, ч. 2 ст. 315 

ГПК України, ч. 2 ст. 416 ЦПК України зазначено, що у постанові палати, 

об’єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду має міститися висновок 

про те, як саме повинна застосовуватися норма права, із застосуванням якої не 

погодилася колегія суддів або палата, об’єднана палата, що передала справу 

відповідно на розгляд палати, об’єднаної палати, Великої Палати Верховного 

Суду [63; 186; 454]. Таким чином, законодавець деталізує зміст постанови 

палати, об’єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду в тому, що в них 
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має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права. 

Проте, чи має міститись такий висновок у постановах Верховного Суду, що 

прийняті колегіями суддів Верховного Суду, законодавством України не 

зазначено, що, на нашу думку, є законодавчою прогалиною. Аналіз змісту 

Постанов, що прийняті колегіями суддів та не стосуються подолання 

попереднього висновку Верховного Суду, засвідчує, що такі правові висновки 

Верховного Суду вміщені в актах досить абстрактно, не завжди мають чітко 

визначений характер, переважно розміщуються або у мотиваційній, або у 

резолютивній частині Постанови [299; 300; 301; 302; 303; 304]. Така практика 

притаманна всім різновидам судочинства, водночас вона більше залежить від 

самих суддів, які розглядають справу та готують зміст Постанови. Окремо 

хотіли б звернути увагу на положення ч. 2 ст. 356 КАС України, положення 

якої так само за аналогією із змістом КПК України, ЦПК України та ГПК 

України закріплює вимоги до змісту постанов палати, об’єднаної палати, 

Великої Палати Верховного Суду, прийнятих за результатом подолання 

попереднього висновку Верховного Суду. У змісті ч. 2 ст. 356 КАС України 

мова іде про те, що у постанові палати, об’єднаної палати, Великої Палати 

Верховного Суду має міститися вказівка (а не висновок. – Прим. авт.) про те, 

як саме повинна застосовуватися норма права, із застосуванням якої не 

погодилася колегія суддів, палата, об’єднана палата. Практика прийняття 

постанов палатою, об’єднаною палатою, Великою Палатою Верховного Суду 

(наприклад, Постанова Верховного Суду від 11.04.2018 р. по справі 

№ 161/14920/16-а [296]) доводить, що у змісті таких Постанов не вживається 

слово «вказівка», а вживається «правова позиція Верховного Суду» або 

«висновок, який робить Верховний Суд». Вважаємо, що це є опискою, яка 

допущена в положеннях чинного законодавства України та потребує усунення.  

Що стосується правового забезпечення діяльності Конституційного Суду 

України, то правотворчий характер мають не окремі його висновки як частини 

його актів, а в цілому весь акт. Відповідно до ст. 151-2 Конституції України, 

рішення Конституційного Суду України є обов'язковими до виконання на 
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території України, остаточними і не можуть бути оскаржені [209]. В юридичній 

літературі існує дискусія про те, що повністю рішення Конституційного Суду 

не є обов’язковим, а обов’язковим є окрема його частина [426, с. 229; 34, с. 58], 

переважно мотивувальна або резолютивна [1, с. 22-23; 15, с. 13], однак 

законодавство України на відміну від правового закріплення обов’язковості 

висновків Верховного Суду, не виокремлює ту або іншу частину рішення 

Конституційного Суду України як таку, що має обов’язковий характер. 

Вважаємо, що правове закріплення обов’язкового характеру актів 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України має бути 

однотипним. Практика діяльності Конституційного Суду України доводить, що 

самим судом у власних рішення конкретизується статус його рішень, як таких, 

що «є обов'язковими до виконання на території України, остаточними і не 

можуть бути оскаржені». Зокрема, обов’язковість рішень полягає також і в 

тому, що «визначення у рішеннях, висновках Конституційного Суду України 

порядку їх виконання не скасовує і не підміняє загальної обов’язковості їх 

виконання»; «незалежно від того, наявні чи відсутні в рішеннях, висновках 

Конституційного Суду України приписи щодо порядку їх виконання, відповідні 

закони, інші правові акти або їх окремі положення, визнані за цими рішеннями 

неконституційними, не підлягають застосуванню як такі, що втратили чинність 

з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх 

неконституційність» [364], правові акти або їх окремі положення, визнані 

неконституційними, не можуть бути прийняті в аналогічній редакції [369], це є 

вимогою Конституції України, яка має найвищу юридичну силу щодо всіх 

інших нормативно-правових актів [364], визначає заборону для суб’єктів 

державної влади та місцевого самоврядування відтворювати положення 

правових актів, визнаних Конституційним Судом України неконституційними 

[365].   

Недоліками правового забезпечення правотворчості Верховного Суду є 

також недостатня конкретність законодавчих положень в частині правового 

забезпечення механізму відступу від висновків, що містяться у Постановах 
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Верховного Суду. Законодавством України не регламентовано питання 

відступу Вищої палати Верховного Суду від власної правової позиції. На нашу 

думку, це є суттєвою прогалиною, що потребує усунення. Як доводить 

практика діяльності Великої палати Верховного Суду, існують декілька 

Постанов, в яких Велика палата долає власні попередні висновки [294], при 

чому наводить аргументи на користь доцільності такого відступу, зокрема 

причинами для відступу можуть бути вади попереднього рішення чи групи 

рішень (їх неефективність, неясність, неузгодженість, необґрунтованість, 

незбалансованість, помилковість); зміни суспільного контексту. Водночас, такі 

відступи від правової позиції Вищої палати Верховного Суду, що здійснено в 

подальшому тією ж Вищою палатою є таким, що не передбачені положеннями 

чинного законодавства України. Натомість положеннями Закону України «Про 

Конституційний Суд України» закріплена можливість Конституційного Суду 

України розвивати і конкретизувати, змінювати власну юридичну позицію у 

своїх наступних актах (ч. 2 ст. 92 Закону України «Про Конституційний Суд 

України»). На нашу думку, не зовсім вдалим є формулювання положення, 

викладеного в ч. 2 ст. 92 Закону України «Про Конституційний Суд України», 

оскільки словосполучення «змінювати власну юридичну позицію» за своїм 

обсягом включає в себе і її розвиток, і її конкретизацію. Фактично у будь-якому 

випадку, розвиваючи чи конкретизуючи юридичну позицію, Конституційний 

Суд України її змінює. Окрім того, Конституційний Суд України теоретично 

може і скасувати власну юридичну позицію (наприклад у випадку правової 

дерегуляції тих чи інших суспільних відносин), хоча положення зазначеної ч. 2 

ст. 92 Закону не надають відповіді на це запитання.  

Також, слід звернути увагу і на певне термінологічне неузгодження у 

зазначених вище положеннях про «передачу справ» на розгляд палати, 

об’єднаної або Великої Палати Верховного Суду в адміністративному, 

цивільному та господарському судочинстві, та «передачу кримінальному 

провадження» в кримінальному судочинстві. Положення Закону України «Про 

Конституційний Суд України» так само вживають термін «передача справи» від 
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Сенату до Великої Палати (ч. 1 ст. 68 Закону України «Про Конституційний 

Суд України»). Окрім того, наявною є і певна термінологічна невизначеність, 

яка присутня у змісті ч. 5 ст. 434-1 КПК України, ч. 5 ст. 302 ГПК України, ч. 5 

ст. 403 ЦПК України, ч. 5 ст. 346 КАС України та стосується «виключної 

правової проблеми», встановлення якої судом є підставою для передачі справи 

на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду, і 

така передача необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної 

правозастосовчої практики. В юридичній літературі розуміння «виключної 

правової проблеми» розкривається як: порушення процесуального права, 

неправильне застосування норм матеріального та процесуального права, 

недотримання принципів права, а також загальний критерій – «справа має 

принципове значення» [162]. Термінологічна невизначеність вказаного поняття 

призводить до низки недоліків подальшого правового забезпечення інституту 

передачі справи або кримінального провадження. Зокрема, мова іде про 

критерії відповідності практичної ситуації виключній правовій проблемі, її 

обґрунтованість, формулювання, межі розгляду справи (чи обмежена Вища 

Палата Верховного Суду формулюванням виключної правової проблеми, чи 

може сама Вища Палата виявити виключну правову проблему, її розглянути і 

вирішити судову справу?) тощо. Правове забезпечення вказаних питань може 

бути здійснене законодавцем лише після термінологічного закріплення 

визначення вказаного поняття у змісті чинного законодавства України. Термін 

«виключна правова проблема» відсутній в правовому забезпеченні 

правотворчості Конституційного Суду України. В принципі він і не є потрібний 

з огляду на наявність інституту «юридичної позиції» Конституційного Суду 

України, яка є результатом діяльності Конституційного Суду і в тих випадках, 

коли існує виключна правова проблема. В цілому «виключна правова 

проблема» є підставою для передачі справи (провадження) на розгляд іншим 

структурним підрозділам Верховного Суду. В системі конституційного 

судочинства Сенат так само може передати розгляд справи Великій палаті, 

водночас підстави для такої передачі не включають в себе наявність 
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«виключної правової проблеми» (ч. 1 ст. 68 Закону України «Про 

Конституційний Суд України» [109]).  

Так само в частині недоліків правового забезпечення діяльності судів слід 

відзначити положення статей процесуальних кодифікаційних актів, які 

закріплюють вимогу до суду про те, що у випадку, якщо суд доходить 

висновку, що закон чи інший правовий акт суперечить Конституції України, 

суд не застосовує такий закон чи інший правовий акт, а застосовує норми 

Конституції України як норми прямої дії. У такому випадку суд після 

ухвалення рішення у справі звертається до Верховного Суду для вирішення 

питання стосовно внесення до Конституційного Суду України подання щодо 

конституційності закону чи іншого правового акта, вирішення питання про 

конституційність якого належить до юрисдикції Конституційного Суду України 

(ч. 6 ст. 10 ЦПК, ч. 4 ст. 7 КАС України, ч. 6 ст. 11 ГПК України [63; 186; 454]). 

Вважаємо, що це положення не отримало всебічного правового закріплення, 

оскільки не визначено правові наслідки, що можуть наставати у випадку, коли 

суд дійшов висновку, що закон чи інший правовий акт суперечить Конституції 

України. В результаті не застосував такий закон чи інший правовий акт, 

застосував норми Конституції України як норми прямої дії, звернувся до 

Верховного Суду для вирішення питання стосовно внесення до 

Конституційного Суду України подання щодо конституційності закону чи 

іншого правового акта, вирішення питання про конституційність якого 

належить до юрисдикції Конституційного Суду України, а Верховний Суд не 

встановив підстав для внесення до Конституційного Суду України зазначеного 

подання, і відповідно до нього не звернувся. Або Верховний Суд вніс 

відповідне подання до Конституційного Суду України, проте, Конституційний 

Суд України не визнав цей закон чи інший правовий акт або їх окреме 

положення таким, що не відповідає Конституції України, тобто підтвердив їх 

відповідність Конституції України. Практика діяльності Конституційного Суду 

України ще не містить таких прикладів рішень, водночас з метою оптимізації 

судочинства в Україні, варто було б внести відповідні уточнення до 
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законодавства України щодо зупинення провадження у випадку звернення до 

Верховного Суду для вирішення питання стосовно внесення до 

Конституційного Суду України подання щодо конституційності закону чи 

іншого правового акта, вирішення питання про конституційність якого 

належить до юрисдикції Конституційного Суду України.  

Окремо варто зазначити і про недоліки правового забезпечення 

особливостей провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових 

актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних повноважень 

(ст. 264 КАС України). Насамперед мова іде про відсутність законодавчого 

визначення терміну «нормативно-правові акти», що призводить до 

невизначеності чіткого кола тих актів, котрі можуть бути оскаржені. Так само і 

правова доктрина не дає однозначного визначення поняттю «нормативно-

правовий акт» та характеристики кола актів, що відносяться до системи 

нормативно-правових. Також, якщо мова в положеннях вказаної статті кодексу 

іде про оскарження нормативно-правових актів як актів правотворчості, то 

потрібно було б законодавчо уточнити коло документів, які можуть бути 

оскаржені до адміністративного суду в порядку адміністративного судочинства. 

Зокрема, остаточно не зрозумілим є питання щодо можливості оскарження 

нормативного договору як акту правотворчості. Так само термінологічна 

невизначеність присутня і в положеннях Закону України «Про Конституційний 

Суд України», який у п. 1 ч. 1 ст. 7 вказує, що Конституційний Суд України 

вирішує питання про відповідність Конституції України (конституційність) 

«правових актів Верховної Ради України», «актів Президента України», «актів 

Кабінету Міністрів України», «правових актів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим». Тобто мова іде в одному випадку про «акти», а в іншому 

випадку про «правові акти». Аналогічно і в наступних положеннях вказаного 

Закону України вживається термін «нормативно-правових актів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим» (п. 8 ч. 1 ст. 7, п. 8 ч. 2 ст. 32) та ін. Вказана 

термінологічна невизначеність так само, як і щодо Верховного Суду, зумовлює 



 188

неоднозначність розуміння відповідних положень Закону України «Про 

Конституційний Суд України».  

Слід окремо відзначити і недоліки правового забезпечення провадження у 

справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, 

Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (ст. 266-

267 КАС України). Знову ж звертаємо увагу на те, що мова іде про ті акти, дії 

чи бездіяльність, які мають правотворчий характер. Відзначаючи 

неоднозначність як доктринального, так і законодавчого термінологічного 

визначення поняття «акти Верховної Ради України», невизначеність їх кола, на 

нашу думку, законодавець невиправдано виключив з цього переліку такого 

суб’єкта як Кабінет Міністрів України. Найбільш принциповою категорією 

справ є оскарження бездіяльності Кабінету Міністрів України в частині 

невиконання перехідних і прикінцевих положень законодавчих актів, якими 

покладається обов’язок на Кабінет Міністрів України прийняти відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти на виконання положень законодавчого 

акту, внести відповідні законодавчі пропозиції до Верховної Ради України, 

привести власні нормативно-правові акти у відповідність до положень закону 

тощо. Не беручи до уваги політичної складової цього питання, значної 

завантаженості Кабінету Міністрів України в плані нормативного забезпечення 

своєї діяльності та реалізації функцій в сфері законопроектування, слід 

відзначити, що до ухвалення КАС України в чинній редакції, в порядку 

адміністративного судочинства досить активно розглядались справи про таку 

бездіяльність в сфері правотворчості Кабінету Міністрів України. Наприклад, 

розглядаючи справу № 826/15758/16 в порядку адміністративного судочинства 

Велика Палата Верховного Суду залишила в силі Постанову Окружного 

адміністративного суду міста Києва від 21.12.2016 р., ухвалу Київського 

апеляційного адміністративного суду від 30.03.2017 р.  за позовом до Кабінету 

Міністрів України, якими було: 
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‒ визнано протиправною бездіяльність Кабінету Міністрів України 

стосовно непідготування та неподання на розгляд Верховної Ради України 

пропозицій щодо приведення Житлового кодексу Української PCP від 

30.06.1983 р. № 5464-Х [97] у відповідність до Закону України «Про 

кооперацію» від 10.07.2003 р. № 1087-IV [111] (положеннями якого було 

надано доручення Кабінету Міністрів України: підготувати та подати на 

розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих 

актів у відповідність із цим Законом, а також привести свої нормативно-правові 

акти у відповідність із цим Законом, в тому числі привести Примірний статут 

житлово-будівельного кооперативу, затвердженого постановою Ради Міністрів 

Української PCP від 30.04.1985 р. № 186 [325], у відповідність до цього ж 

Закону; 

‒ зобов’язано Кабінет Міністрів України підготувати та подати на 

розгляд до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення Житлового 

кодексу УPCP у відповідність до Закону України № 1087-IV [308]. 

В результаті розгляду вказаної судової справи було ухвалено відповідні 

правотворчі наслідки щодо визнання протиправною бездіяльності Кабінету 

Міністрів України в частині: а) не здійснення підготовки та подання на розгляд 

Верховної Ради України відповідних законодавчих пропозицій; б) не 

приведення Примірного Статуту житлово-будівельного кооперативу, 

затвердженого Постановою Ради Міністрів Української PCP від 30.04.1985 р. 

№ 186, у відповідність до Закону України «Про кооперацію» від 10.07.2003 р. 

№ 1087-IV. Також було зобов’язано Кабінет Міністрів України: 1) підготувати 

та подати на розгляд до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення 

Житлового кодексу Української PCP від 30.06.1983 р. № 5464-Х у відповідність 

до Закону України «Про кооперацію» від 10.07.2003 р. № 1087-IV; 2) привести 

Примірний Статут житлово-будівельного кооперативу, затверджений 

Постановою Ради Міністрів Української PCP від 30.04.1985 р. № 186, у 

відповідність до Закону України «Про кооперацію» від 10.07.2003 р. № 1087-

IV. Безумовно така практика дублювань доручень вказаного Закону України 
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Кабінету Міністрів України у змісті судових рішень не є позитивною, тим 

більше це не призводить до якихось конкретних правових санкцій за таку 

бездіяльність, водночас такі справи є прикладом участі Верховного Суду у 

розгляді справ, які стосуються здійснення безпосередньої правотворчості 

іншими суб’єктами.  

Також слід окремо зазначити і про те, що здійснення провадження у 

справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої 

влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування та інших суб’єктів владних повноважень досить часто несе за 

собою не лише скасування відповідного нормативно-правового акту, але і 

відновлення дії інших нормативно-правових актів, які були скасовані 

нормативно-правовим актом, що становить предмет розгляду в порядку 

адміністративного судочинства. Законодавчо це питання абсолютно не 

регламентоване, немає однозначної відповіді з приводу цього і в юридичній 

науці. Резонансним прикладом тут може бути розгляд справи та визнання 

нормативно-правового акту протиправним (незаконним чи таким, що не 

відповідає правовому акту вищої юридичної сили) та нечинним повністю або в 

окремій його частині, який стосується встановлення норм споживання 

природного газу побутовими суб’єктами. Так 27.11.2018 р. Верховний Суд як 

суд касаційної інстанції за позовом Публічного акціонерного товариства 

«Хмельницькгаз» до Кабінету Міністрів України, третя особа - Громадська 

спілка «Асоціація газового ринку України» про скасування Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про норми споживання природного газу населенням у разі 

відсутності газових лічильників» від 23.03.2016 р. № 203 [313] та пункту 1 

переліку постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни 

до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 409 та 

визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 

України» від 23.03.2016 р. № 204 [312], ухвалив Постанову за касаційною 

скаргою Кабінету Міністрів України на рішення Окружного адміністративного 
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суду м. Києва, яка визначає, що рішенням Окружного адміністративного суду 

м. Києва від 30.05.2018 р., залишеним без змін постановою Київського 

апеляційного адміністративного суду від 09.08.2018 р., адміністративний позов 

задоволено частково, зокрема: визнано протиправною та нечинною Постанову 

Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 203 «Про норми 

споживання природного газу населенням у разі відсутності газових 

лічильників»; визнано протиправним та нечинним пункт 1 переліку постанов 

Кабінету Міністрів України, що втратили чинність, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 204 [307]. Таким чином 

результатом такого рішення стало поновлення дії Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження норм споживання природного газу 

населенням у разі відсутності газових лічильників» від 08.06.1996 р. № 619 

[319], а це призвело до повернення старих, значно більших, норм споживання 

природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників, тим самим 

до необґрунтовано високих платежів за комунальні послуги населення. Така 

сама ситуація стосується і прийняття Рішень Конституційним Судом України 

про неконституційність того чи іншого правотворчого акту або окремих його 

положень. Наприклад, приймаючи Рішення у справі за конституційним 

поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) Закону України «Про всеукраїнський референдум» 

від 26.04.2018 р. Конституційний Суд України визнав таким, що не відповідає 

Конституції України (є неконституційним), Закон України «Про всеукраїнський 

референдум» від 06.11.2012 р. № 5475-VI зі змінами, який втратив чинність з 

дня ухвалення цього Рішення [361]. Водночас, Закон України «Про 

всеукраїнський референдум» від 06.11.2012 р. № 5475-VI [104] визнавав з дня 

офіційного оприлюднення цього Закону таким, що втратив чинність, Закон 

України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 03.07.1991 р. 

№ 1286-ХІІ [105]. Тому постало питання, чи поновлюється дія  Закону України 

«Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 03.07.1991 р. № 1286-ХІІ у 

зв’язку визнанням неконституційним Закону України «Про всеукраїнський 
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референдум» від 06.11.2012 р. № 5475-VI. Чинне законодавство так само не дає 

конкретної відповіді на це питання, водночас, виходячи з даних Веб-сайту 

Верховної Ради України «Законодавство України» Закон України «Про 

всеукраїнський та місцеві референдуми» від 03.07.1991 р. № 1286-ХІІ є таким, 

що втратив чинність на підставі Закону N 5475-VI ( 5475-17 ) від 06.11.2012 

[105]. 

Окрему групу недоліків правового забезпечення правотворчості 

Верховного Суду становлять питання закріплення особливостей дії його актів 

правотворчості. Перш за все варто звернути увагу на те, що в законодавстві 

України порушуються вимоги закріплення особливостей дії норм права, як тих 

які вже є чинними, так і тих, які будуть прийматись, змінюватись або 

скасовуватись на підставі положень нового законодавчого акту. Так, 

законодавством України встановлено, що висновки щодо застосування норм 

права, які закріплені у Постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх 

суб’єктів публічної влади та такими, що мають бути враховані судами нижчих 

інстанцій (ч. 5 та 6 ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» 

[115]). Водночас правова «доля» правових позицій колишнього Верховного 

Суду України, який припинив здійснення правосуддя 15 грудня 2017 року, що 

були викладені у його постановах, а також їх поточний статус, як джерела 

права, чинним законодавством України не визначено. Хоча кількість таких 

правових позицій Верховного Суду України є значною, їх ніхто не скасовував, і 

у попередніх редакціях процесуальних кодифікаційних актів України [63; 158; 

186; 454] такі правові позиції також мали враховуватися іншими судами 

загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права. Водночас, буквальний 

аналіз положень чинного законодавства України доводить, що жодним 

законодавчим положенням правові позиції колишнього Верховного Суду 

України не визначені як такі, що є обов’язковими до застосування або мають 

бути враховані при здійсненні правосуддя чи будь-якої іншої правозастосовної 

діяльності. Лише у перехідних положеннях КПК України, ГПК України, ЦПК 

України та КАС України закріплено, що суд, який розглядає справу в 
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касаційному порядку у складі колегії суддів або палати (об’єднаної палати), 

передає справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо така колегія 

або палата (об’єднана палата) вважає за необхідне відступити від висновку 

щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в 

раніше ухваленому рішенні Верховного Суду України [63; 158; 454; 102]. 

Таким чином законодавством України не закріплено статус їх обов’язковості 

або факультативності, водночас закріплено можливість відступити від правових 

позицій Верховного Суду України лише на етапі касаційного провадження, за 

умови встановлення судом касаційної інстанції необхідності відступити від 

раніше викладеної правової позиції Верховного Суду України та шляхом 

передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати чи Великої палати 

Верховного Суду України. Судова практика доводить, що суди все ж таки 

використовують позиції Верховного Суду України та роблять на них посилання 

у своїх рішеннях шляхом посилання на відповідні його правові позиції 

(Наприклад, акти судів різних інстанцій по справам № 911/462/17; 361/6143/17; 

910/973/16; 766/10678/17; 642/6009/17 та ін. [306; 439; 298; 314; 315]. Водночас 

судова практика доводить, що також є акти суду, в яких взагалі зазначається 

про неможливість використання (врахування) правових позицій Верховного 

Суду України (наприклад, акти судів різних інстанцій по справам № 809/109/18; 

809/1855/17; 809/280/18; 809/24/18 та ін. [356; 357; 358; 359]. 

Ще одним недоліком буде законодавча невизначеність дії висновків щодо 

застосування норм права, викладених в Постановах Верховного Суду, в часі та 

за суб’єктами ухвалення. Мова іде про ті випадки, коли положення висновків 

щодо застосування норм права, закріплених в Постановах Верховного Суду, є 

такими, що суперечать один одному і вони викладені в різних Постановах, 

ухвалених одним і тим самим структурним підрозділом Верховного Суду 

(наприклад, Вищою палатою Верховного Суду), або ухвалені різними 

структурними підрозділами Верховного Суду (наприклад, колегією суддів і 

Вищою палатою Верховного Суду). Вказане підтверджують і судді Верховного 

Суду. Зокрема, суддя Верховного Суду В. І. Крат в одному зі своїх виступів 
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поставив питання про те, «як діяти тоді, коли змінюється правова позиція 

Верховного Суду»? Прийняття одного судового рішення, де була висловлена 

певна позиція Верховного Суду, впливає на сотні подібних справ. На 

переконання судді, «навряд чи може бути застосований до висновків Вищої 

палати Верховного Суду такий підхід, як для вирішення темпоральної колізії 

норм, коли має застосовуватися норма, яка прийнята останньою. Адже будь-

яких законодавчих та доктринальних передумов для цього немає. Більше того, 

якщо б існувала як теоретична, так і практична можливість для його 

застосування, то вочевидь не виникала би проблема неоднакової судової 

практики, тому що потрібно було б керуватися саме останнім висновком. Тому 

якщо правова позиція змінюється, вона має застосовуватися на майбутнє і для 

цього потрібно внести відповідні зміни до процесуального законодавства» 

[280]. Дійсно в якості прикладу можливо навести рішення Верховного Суду у 

справі 317/3272/16-ц, де суддями детально аналізуються різні правові позиції 

Верховного Суду [295]. Що стосується особливостей правового забезпечення 

дії Рішень Конституційного Суду України, то тут також є певні недоліки. 

Законодавством України, так само як і щодо актів Верховного Суду не 

визначено пріоритетність тієї чи іншої юридичної позиції Суду, що є 

відмінними між собою. Прикладом тут можуть бути юридичній позиції Суду в 

питанні тлумачення положення ст. 155 Конституції України щодо «наступної 

чергової сесії Верховної Ради України». Зокрема, Рішенням Конституційного 

Суду України від 15.03.2016 р. № 1-рп/2016 [366] суд надав тлумачення 

положенню «наступна чергова сесія», яке закріплено в ст. 155 Конституції 

України. Зокрема, вказав на те, що під наступною черговою сесією необхідно 

розуміти будь-яку сесію, що відбудеться після сесії, де парламент попередньо 

розглянув зміни до Конституції України. Водночас у попередньому Рішенні 

Конституційного Суду України від 17.10.2002 р. № 17-рп/2002 [367] 

Конституційний Суд України прийшов до висновку, що наступною черговою 

сесією є не сесія, яка відбувається послідовно, тобто одразу після сесії, де 

парламент попередньо розглянув зміни до Конституції України, а чергова сесія 
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парламенту, яка має відбутися відповідно до Конституції України і на якій 

законопроект про внесення змін до Конституції України, попередньо схвалений 

більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, вважатиметься 

прийнятим як закон. 

Правове закріплення інституту юридичної позиції Конституційного Суду 

України в положеннях ст. 92 Закону України «Про Конституційний Суд 

України» безумовно є прогресивним фактом, однак, таке правове закріплення 

не є повним та всебічним. Слід відзначити те, що законодавством України не 

визначено обов’язковий характер юридичної позиції Конституційного Суду 

України, незрозуміло, чим тоді юридична позиція Суду, яка викладається у 

змісті рішення Суду відрізняється за статусом від інших частин Рішення, яке 

взагалі є обов’язковим, остаточним і не може бути оскарженим. Так само варто 

позитивно відзначити законодавчо закріплене право за Конституційним Судом 

України розвивати і конкретизувати юридичну позицію Суду у своїх наступних 

актах, а також змінювати її. Водночас законодавчо залишилось 

неврегульованим питання порядку закріплення в актах правотворчості Суду 

таких змін юридичної позиції, окрім того, не врегульовано питання як змінена 

юридична позиція, розвинена або конкретизована співвідноситься із 

попередньо закріпленою юридичною позицією, чи має право Конституційний 

Суд України скасувати свою юридичну позицію? Ця невизначеність 

притаманна і правовому забезпеченню правових позицій Верховного Суду та 

потребує усунення шляхом внесення відповідних змін і доповнень до чинного 

законодавства України, про що ми будемо говорити у наступному підрозділі 

дисертації.  
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3.2 Перспективи розвитку взаємозв’язку правотворчості Верховного 

Суду та Конституційного Суду України 

 

Встановлення перспектив розвитку та шляхів вдосконалення предмету 

наукового дослідження, з точки зору методології наукового пізнання, завжди 

мають високий рівень актуальності наукового вивчення та переважно 

завершують будь-яку наукову роботу. Проблематика співвідношення 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України в 

юридичній науці має особливе значення в частині удосконалення системи 

вітчизняного правосуддя. З огляду на стан її наукової розробки, правового 

забезпечення та практики здійснення вона потребує окремого дослідження 

перспективи розвитку взаємозв’язку між ними, що дозволить в цілому 

узагальнити проведену нами науково дослідну роботу, а також визначити 

перспективні напрями наукового дослідження, правового забезпечення та 

практики здійснення зазначеними суб’єктами правотворчості. 

Актуальність наукового дослідження перспектив розвитку взаємозв’язку 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України, як 

завершальної частини загальної проблематики, що вивчається в межах цієї 

дисертації, зумовлюється насамперед особливостями поточного реформування 

судової системи та механізму правотворчості в Україні. Таке реформування 

потребує побудови нових системних зв’язків між суб’єктами державної влади, 

їх правотворчими повноваженнями, практикою їх діяльності та правотворчими 

актами, що становитимуть невід’ємну частину законодавства України, 

визначатимуть його системність, узгодженість та несуперечливість. Будь-яке 

реформування державно-правових інституцій супроводжується посиленням 

безсистемності суспільних зв’язків, стрімкою трансформацією форми і змісту 

відповідних суспільних відносин, які належать до сфери реформування. Будь-

який якісний перехід явища чи процесу, які реформуються, з одного стану в 

інший супроводжується зміною відповідних соціальних зв’язків. В цьому плані 

варто погодитись з ідеями В. П. Горбатенка та І. О. Бутовської, які справедливо 
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відзначають той факт, що державно-правові явища перехідного типу є явищами 

т.зв. змішаного типу, що виявляється у їх проміжному стану між колишнім та 

майбутнім (бажаним). Такі явища поступово набувають ознак майбутнього 

(бажаного) стану та поступово втрачають ознаки попереднього (колишнього). 

Такий процес реформування і забезпечує зміну типу суспільного розвитку, типу 

держави [61, с. 34-35], зокрема механізму правотворчості. – Прим авт. У 

контексті цього, прийнятною є позиція вченого, що реформа правосуддя в 

Україні є не одномоментним фактом, а тривалим процесом переходу від одного 

типу до іншого, поступової втрати попередніх властивостей та набуття нових. 

Це стосується і правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 

України, яка набуває нового значення, нових форм прояву та змісту з 

урахуванням загальної зміни сутності та ролі судової системи та системи 

судочинства в Україні. І такі зміни спрямовані насамперед на посилення 

взаємозв’язку правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 

України. Отже, наукове дослідження перспектив розвитку взаємозв’язку 

правотворчості зазначених суб’єктів є невід’ємною складовою наукового 

забезпечення судової реформи, забезпечення набуття нових властивостей 

системи вітчизняного судочинства, де важливе значення відводиться їх 

правотворчості як елементу загального правового впливу, що здійснюється 

суб’єктами правосуддя. Окрім того, актуальність наукового пізнання 

перспектив розвитку взаємозв’язку правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України визначається:  

1) станом їх наукового дослідження, що має епізодичний та 

розпорошений характер, обумовлений неоднозначністю розуміння судової 

правотворчості як елементу вітчизняного механізму правотворчості, а також 

плюралізмом положень типів і шкіл праворозуміння, що зумовлюють натомість 

плюралізацію наукових досліджень правових явищ, зокрема й правотворчості 

як діяльності широкого кола суб’єктів. Питання перспектив розвитку 

правотворчості, загалом, та правотворчості Верховного Суду і Конституційного 

Суду України були предметом наукових досліджень багатьох вітчизняних 
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учених – теоретиків права, зокрема: С. В. Бобровник, О. В. Богачової, 

Ж. О. Дзейко, В. І. Журавського, А. П. Зайця, О. В. Зайчука, В. С. Ковальського, 

В. С. Ковальського, М. І. Козюбри, Ю. С. Шемшученка, О. І. Ющика та інших. 

Однак, більшість цих досліджень об’єднує спільна риса. Досить часто 

публікації у зазначеній сфері мають вигляд теоретичних розробок з описом 

окремих недоліків правотворчості зазначених суб’єктів, уникаючи відповідей 

на питання перспектив розвитку правотворчості зазначених суб’єктів та 

посилення взаємозв’язку між ними у процесі здійснення правотворчості. 

Натомість науковим працям бракує аналізу методичних та практичних аспектів 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України, що 

доцільно здійснити крізь призму попереднього вивчення теоретико-правових 

аспектів співвідношення правотворчості різних суб’єктів, крім того, 

відчувається дефіцит наукових розробок шляхів посилення такого 

взаємозв’язку; 

2) недоліками правового забезпечення правотворчості Верховного Суду 

та Конституційного Суду України, що виявляється у помилках законодавчого 

закріплення їх правового статусу як суб’єктів правотворчості, недосконалості 

регламентації процесу їх правотворчості, неузгодженості її здійснення, 

неоднозначності законодавчого визначення обов’язковості актів 

правотворчості, їх поширеності на суспільні відносини; 

3) практикою правотворчості Верховного Суду і Конституційного Суду 

України, яка має неусталений та подекуди суперечливий характер, результатом 

чого є недоліки правотворчих положень і актів, їх колізійність та пробільність, 

а це свідчить про недосконалість наявної системи їх розробки, прийняття та дії 

в часі і за колом осіб. Такі недоліки стосуються як процесу здійснення 

правотворчості, так і форми, змісту, структури та реквізитів актів 

правотворчості. Існуюча практика правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України доводить наявність значної кількості помилок, 

що виникають внаслідок порушення процедур здійснення ними правотворчої 

діяльності, а також через невизначеність форм виразу правотворчих актів, їх 
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обов’язковості, неусталеність їх структурної будови, правил їх дії тощо. 

З урахуванням високого рівня актуальності дослідження питань 

перспектив розвитку взаємозв’язку правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України, вважаємо за доцільне в цьому підрозділі 

дисертації провести: 

1) аналіз наукових поглядів, представлених в юридичній літературі, що 

стосуються перспектив розвитку взаємозв’язку правотворчості Верховного 

Суду та Конституційного Суду України, провести їх узагальнення; 

2) обґрунтувати та охарактеризувати зміст напрямів посилення 

взаємозв’язку правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 

України. 

З огляду на наявність недоліків правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України в юридичній науці зроблено низку спроб 

обґрунтувати пропозиції та рекомендації щодо усунення недоліків та посилення 

рівня якості і ефективності їх правотворчості. Окремі з цих пропозицій 

стосуються і питання посилення взаємозв’язку між правотворчістю Верховного 

Суду та Конституційного Суду України. Зокрема, вчені акцентують загалом на 

посиленні якості та підвищенні рівня ефективності правотворчості, в тому числі 

шляхом її оптимізації з діяльністю у сфері правозастосування. Ключова роль у 

процесі посилення якості та підвищення рівня ефективності правотворчості 

відводиться удосконаленню правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України, які потенційно спроможні посилити 

взаємозв’язок правотворчості та правозастосування, оптимізувати діяльність 

всіх суб’єктів правотворчості. Зокрема, в юридичній літературі наголошується 

на посиленні системності всіх різновидів юридичної практичної діяльності. Це 

має сприяти їх узгодженості, усуненню недоліків у них шляхом 

взаємодоповнення та взаємозаміни [453, с. 266]. Такі ідеї засновані на концепції 

субсидіарності судової правотворчості, яку на думку вчених, слід сприймати як 

допоміжний засіб творення права в тій частині, де є прогалини та недоліки 

правового регулювання, встановленого за допомогою класичних різновидів 
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(форм) правотворчості [215, с. 35]. В такому ж напрямі в юридичній літературі 

висловлюється думка про те, що наявні недоліки законодавства України 

можливо усунути шляхом розширення меж судової правотворчості, 

використання її регулятивного потенціалу, закріплення за актами судової 

правотворчості самостійного місця в системі джерел права, а також 

застосування регулятивного потенціалу аналогії закону як специфічного 

способу прийняття юридичного рішення у разі виявлення недоліків у 

законодавстві по відношенню до конкретного правового випадку [99, с. 335] 

тощо. Досить поширеними в юридичній літературі є погляди вчених, які 

розкривають перспективи розвитку взаємозв’язку правотворчості Верховного 

Суду та Конституційного Суду України крізь призму окремих шляхів або 

напрямів удосконалення правотворчості в цілому або діяльності вказаних 

суб’єктів. Так, вченими наголошується на необхідності удосконалення 

правового забезпечення їх діяльності [257, с. 87, 119], посилення наукового 

підґрунтя реформування системи судочинства та судоустрою [324, с. 107-108; 

237, с. 95], вироблення єдиних концептуальних підходів до реформування 

діяльності Верховного Суду та Конституційного Суду України [170, с. 19; 444, 

с. 74-75; 482, с. 187-188] тощо.  

У цій частині варто погодитись з вченими в тому, що дійсно, класичний 

підхід до формування механізму правотворчості шляхом закріплення 

правотворчих повноважень за суб’єктами законодавчої та виконавчої влади є 

таким, що не відповідає вже поточним умовах розвитку суспільства. Сьогодні, з 

одного боку, все більше актуалізується питання залучення суб’єктів 

громадянського суспільства та всього народу держави до здійснення 

правотворчості, що забезпечить посилення демократичності правотворчості, не 

допустить її узурпації виключно суб’єктами державної влади, а з іншого боку – 

потребує посилення взаємозв’язку між різновидами правотворчості, а також з 

іншими видами юридичної практичної діяльності, що дозволить посилити 

системність законодавчої бази та удосконалити дієвість права крізь призму 

органічного поєднання процесів його творення, тлумачення та реалізації.  
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Важливою складовою процесу розширення кола суб’єктів правотворчості, 

посилення системності різновидів правотворчості, а також правоінтерпретації 

та правореалізації, є наукове переосмислення участі Верховного Суду і 

Конституційного Суду України в правотворчості, посилення взаємозв’язку при 

здійсненні ними правотворчої діяльності та між актами правотворчості. Тому в 

якості самостійного напряму посилення взаємозв’язку правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України вважаємо за доцільне 

виокремити ідеолого-доктринальний, змістом якого є наукове переосмислення 

ролі та участі Верховного Суду та Конституційного Суду України у вітчизняній 

системі правотворчості, виокремлення та обґрунтування концептуальних 

уявлень щодо шляхів його розвитку та удосконалення. Складовими ідеолого-

доктринального напряму посилення взаємозв’язку правотворчості Верховного 

Суду та Конституційного Суду України є:  

1) дослідження особливостей історії становлення та розвитку уявлень 

вітчизняних і зарубіжних вчених про судову правотворчість та її здійснення 

судами конституційної юрисдикції і вищими судовими інстанціями в системі 

судів загальної юрисдикції. Такий вектор наукового дослідження має 

методологічний характер, оскільки дозволить встановити особливості еволюції 

уявлень про судову правотворчість, з’ясувати наступність розвитку таких 

уявлень, визначити стан її наукової розробки, уточнити зміст судової 

правотворчості як наукознавчої проблеми, а також в подальшому визначити 

переваги існуючих наукових досліджень для становлення вітчизняної системи 

судової правотворчості, участі в ній Верховного Суду і Конституційного Суду 

України, встановити особливості вітчизняних політико-правових уявлень крізь 

призму впровадження судової правотворчості у вітчизняну правову систему; 

2) аналіз історії становлення та сучасний стан правового забезпечення 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України, результати 

якого дозволять встановити фактори, які вплинули на зародження та розвиток 

правового забезпечення, визначити його переваги та недоліки, з’ясувати 
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тенденції розвитку та окреслити перспективи удосконалення такого правового 

забезпечення;  

3) вбачається важливим продовжити розробку методологічної основи 

наукового пізнання теоретико-правових та практичних аспектів співвідношення 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України, що 

сприятиме посиленню пізнавальної основи дослідження, конкретизації 

методологічної перспективності наукової розробки предмету дослідження, та 

подальшої концептуалізації вітчизняних теорій правотворчості, складовою яких 

є правотворчість Верховного Суду та Конституційного Суду України крізь 

призму їх співвідношення та взаємозв’язку; 

4) удосконалення понятійно-категоріального апарату юридичної науки в 

частині категоріального аналізу правотворчості Верховного Суду та 

правотворчості Конституційного Суду України, як явищ, що належать до 

правової сфери життя суспільства, походять з правового статусу зазначених 

суб’єктів, матимуть термінологічне значення для удосконалення правового 

забезпечення їх правотворчості. Дослідження правотворчості Верховного Суду 

та Конституційного Суду України як елементу понятійно-категоріального 

апарату юридичної науки, насамперед потребує встановлення їх властивостей, 

на підставі яких доцільно удосконалити їх понятійне визначення та 

термінологічне закріплення у змісті чинного законодавства України, надавши 

правовому забезпеченню правотворчості Верховного Суду та правотворчості 

Конституційного Суду України повноцінного характеру, усунувши існуючу 

правову невизнаність наявної правотворчої складової в діяльності зазначених 

суб’єктів; 

5) вивчення процесуальної складової правотворчості Верховного Суду та 

правотворчості Конституційного Суду України сприятиме з’ясуванню 

специфіки їх взаємозв’язку в процесуальній площині їх діяльності, тим самим, 

забезпечить синхронність та узгодженість їх діяльності в сфері правотворчості, 

посилить системність їх діяльності в сферах творення права, його тлумачення 

та застосування;   
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6) важливого значення для посилення концептуальності дослідження 

теоретико-правових та практичних аспектів співвідношення правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України мають правотворчі акти як 

результат здійснення ними правотворчості. Дослідження сутності, змісту, 

властивостей та місця актів правотворчості зазначених суб’єктів ми визначаємо 

в якості перспективної складової ідеолого-доктринального напряму 

удосконалення взаємозв’язку правотворчості Верховного Суду та 

правотворчості Конституційного Суду України, що покликане сформувати 

науково обґрунтоване положення про місце їх правотворчих актів в системі 

актів правотворчості вітчизняної правової системи, визначити співвідношення 

між ними та в подальшому це закріпити на правовому рівні, тим самим 

посиливши системність законодавства України та системність його розвитку, 

крізь призму посилення ролі судової правотворчості та актів судової 

правотворчості в цілому;  

7) з урахуванням важливості практичної складової правотворчості 

Верховного Суду та правотворчості Конституційного Суду України, 

перспективне пізнавальне значення мають питання сучасного стану практики її 

здійснення зазначеними суб’єктами, визначення недоліків такої діяльності, їх 

узагальнення, що дозволить сформувати емпіричну основу для подальшого 

визначення та наукового обґрунтування шляхів удосконалення правового, 

організаційного забезпечення правотворчої діяльності Верховного Суду та 

Конституційного Суду України, а також визначення наступних перспективних 

напрямів її наукового дослідження з урахуванням тенденцій розвитку 

правотворчої діяльності зазначених суб’єктів. 

На нашу думку, виокремлені вище складові ідеолого-доктринального 

напряму удосконалення взаємозв’язку правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України мають орієнтовний характер та націлені на 

посилення концептуальності їх дослідження, формування вітчизняних теорій 

правотворчості. Водночас, зазначені складові мають орієнтаційний характер, не 

претендують на виключність зазначеного переліку, можуть бути доповнені та 
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конкретизовані з огляду на багатоаспектність досліджуваної проблематики, а 

також змінюваність змісту правотворчості як явища практичного плану.  

Аналіз юридичної літератури засвідчує досить широкий спектр поглядів 

вчених на питання впровадження або удосконалення правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України, які стосуються або її 

правового забезпечення, або/та організації практики здійснення ними 

правотворчої діяльності. Досить принципову думку висловлюють ті вчені, які 

обґрунтовують доцільність запровадження юридичної відповідальності для 

суб’єктів правотворчості, в тому числі і судової правотворчості, які ухвалили 

правотворчий акт, що містить помилки, які ними допущені при застосуванні 

правил, прийомів, способів та засобів законодавчої техніки, та котрі призводять 

до виникнення колізій та прогалин, є результатом зловживання правом на 

здійснення правотворчості. Так, якщо дотримуватися позиції, відповідно до 

якої юридична відповідальність існує у двох проявах – позитивному і 

ретроспективному, то на суб’єктів правотворчості доцільно покласти позитивну 

юридичну відповідальність, яка полягає в обов'язку ухвалювати правотворчі 

акти такими, що відповідають нормам Конституції України, принципу 

верховенства права і іншими принципами, закріпленими в Конституції України 

[76, с. 296-297]. Так само і деякими іншими вченими наголошується на тому, 

що при наданні правотворчих повноважень суб’єктам судової системи, 

необхідно одночасно запровадити юридичну відповідальність за порушення 

процесу правотворчості [255], вихід за межі повноважень в сфері 

правотворчості [194, с. 145], допущення недоліків актів правотворчості, 

особливо колізій, прогалин, недоліків юридичної техніки оформлення 

правотворчих актів [250, с. 15] тощо. Окремо варто звернути увагу і на 

наявність проблеми зловживання правом на здійснення правотворчості, ризик 

якого досить високий як для судової правотворчості, так і для інших різновидів 

(форм) правотворчості. В цьому плані слід погодитись з думкою вчених про те, 

що сьогодні в Україні сформувались сприятливі умови для зловживань в сфері 

правотворчості, навіть вчинення корупційних діянь, причиною чого стали 
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низький рівень правової культури громадян, їх пасивність в сфері утворення 

права тощо [79, с. 402]. В цілому слід підтримати думки вчених про те, що, 

надаючи Верховному Суду та Конституційному Суду України правотворчі 

повноваження, важливо встановити так звані правові «запобіжники» з метою 

мінімізації ризиків зловживання правом на правотворчу діяльність, уникнення 

недоліків при здійсненні правотворчості. Важливо створити гарантії та засоби 

забезпечення законності правотворчості Верховного Суду та Конституційного 

Суду України, водночас якщо ж дотримуватися реалістичнішої позиції, яка 

фактично домінує в сучасному житті суспільства і держави, відповідно до якої 

юридична відповідальність може покладатися лише за вчинене 

правопорушення, то у такому аспекті юридична відповідальність у зазначених 

випадках не може бути покладена на суб’єкта правотворчості. Існуюча ситуація 

пояснюється тим, що: 

 по-перше, підставою для притягнення суб’єкта до ретроспективної 

юридичної відповідальності обов’язковим є склад правопорушення, який 

передбачений нормами права. Однак, далеко не завжди має місце пряме та 

повне закріплення підстав та порядку здійснення правотворчості Верховним 

Судом та Конституційним Судом України, правил, прийомів, способів та 

засобів законодавчої техніки актів судової правотворчості. Як показує практика 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України, широке 

коло особливостей процесу здійснення ними правотворчості, змісту 

взаємозв’язку між їх правотворчою діяльністю, вимоги юридичної техніки актів 

правотворчості зазначених суб’єктів переважно закріплені на доктринальному 

рівні (статус правової доктрини як джерела права в Україні є невизначеним. – 

Прим. авт.), а також у традиціях у сфері створення і систематизації 

правотворчих актів тощо; 

 по-друге, правові норми, які регламентують питання здійснення 

правотворчості Верховним Судом та Конституційним Судом України, вимоги 

юридичної техніки оформлення їх актів правотворчості, як правило, не 

закріплюють санкцій за їх порушення, не передбачають відповідні правові 
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наслідки як для суб’єктів правотворчості, так і для їх актів правотворчості, тим 

більше не встановлюють процедуру притягнення суб’єктів правотворчості до 

юридичної відповідальності. Покласти ж ретроспективну юридичну 

відповідальність на правотворця на основі аналогії закону, а тим більше 

аналогії права у реальному житті практично неможливо. Вказане підтверджує у 

своїх дослідженнях і О. Е. Лейст, стверджуючи про те, що норма права, як вона 

виражена у тексті закону, є «альфою і омегою» відповідальності за 

правопорушення [260, с. 593]. 

Крім того, потрібно враховувати і той факт, що далеко не завжди 

допущення помилок при здійсненні правотворчості Верховним Судом та 

Конституційним Судом України має умисний характер та спричиняє пряму 

дійсну шкоду. Норми права, в тому числі і ті, що є результатом судової 

правотворчості, можуть бути недієвими, ігноруватися суб’єктами реалізації 

норм права тощо. Тобто недосягнення позитивної ефективності норм права 

може бути проявом допущення помилок при їх тлумаченні та/або застосуванні 

в подальшому. Зміна правової позиції Верховного Суду або юридичної позиції 

Конституційного Суду України, скасування постанови Верховного Суду у 

випадках, що передбачені чинним законодавством України, які мали недоліки, 

звичайно ж, не можна однозначно розглядати як одну із підстав юридичної 

відповідальності суб’єктів правотворчості. Адже будь-які норми права, як 

правило, змінюються внаслідок постійних змін у суспільному житті і його 

неперервне оновлення у розумних межах є закономірним явищем. 

Окремо слід відповісти на питання щодо можливості покладення 

юридичної відповідальності на державу за недоліки правотворчості, що 

здійснюється суб’єктами державної влади, в тому числі і Верховним Судом та 

Конституційним Судом України. В даному випадку про відповідальність 

держави потрібно говорити лише у разі завдання шкоди особі внаслідок 

реалізації неякісних норм права (тих, що мають прогалини, колізії тощо). Так 

само не можемо повністю погодитись і з думкою вчених про те, що творення 

права Верховним Судом та Конституційним Судом України є формою 
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політичної відповідальності тих суб’єктів правотворчості, які прийняли 

неконституційний, незаконний, неякісний правотворчий акт. Незважаючи на те, 

що справи, які стають предметом розгляду судів, дедалі більше політизуються 

[164, с. 3-7], все ж таки рішення Верховного Суду та Конституційного Суду 

України про визнання правотворчого акту незаконним або неконституційним, 

може визначатись в якості факту юридичного визнання і усунення недоліків 

правотворчості суб’єктів, які прийняли такі правотворчі акти, помилок 

юридико-технічного плану, прогалин, колізій правових норм тощо. 

Враховуючи зміст конституційних норм і принципів, у тому числі 

проголошення України правовою державою, закріплення принципу 

верховенства права, є необхідність відшкодування державою завданої особі 

шкоди внаслідок реалізації норм права, які містять помилки. Вказане 

підтверджується тим, що:  

1) ґрунтуючись на принципі верховенства права, закріпленого у 

Конституції України, правотворчі акти повинні прийматися на основі 

Конституції України і відповідати їй. Тому однією із підстав визнання 

законодавчих актів Конституційним Судом України неконституційними може 

бути порушення законодавцем норм і принципів права, закріплених у 

Конституції України при здійсненні правотворчості, застосуванні правил, 

прийомів, способів і засобів створення чи систематизації законів. Завдана 

шкода, яка була спричинена прийняттям і реалізацією відповідних норм права, 

у випадку визнання правових положень, що їх закріплюють, 

неконституційними, повинна бути відшкодована державою особі на підставі 

норм і принципів права, закріплених у Конституції України, зокрема у ст. 1, 3, 

8, 21, 22 та ін. [166]. Адже саме норми права, закріплені у Конституції України, 

повинні бути критерієм дотримання правотворцем вимог до правотворчої 

діяльності та правотворчих актів, а у випадку їх порушення – підставами 

відшкодування завданої шкоди. Теж саме стосується і визнання незаконними 

актів правотворчості суб’єктів державної влади та місцевого самоврядування в 

порядку адміністративного судочинства;   
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2) закріплення у Конституції України норм про визначеність змісту і 

спрямованості діяльності держави правами і свободами людини і громадянина 

та їх гарантіями логічно передбачає обов’язок держави відшкодувати людині чи 

громадянину завдані нею збитки в особі будь-якого органу державної влади, у 

тому числі і Верховного Суду та Конституційного Суду України. 

Опосередковано про обов’язок держави нести відповідальність за свої діяння 

свідчить практика виконання рішень Європейського Суду з прав людини у 

справах проти України, яким визнано порушення Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, відповідно до Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» від 23.02.2006 р. № 3477-ІV, що здійснюється за рахунок коштів 

Державного бюджету України [100]. Можна підсумувати, що йдеться про 

рішення у справах проти України, тобто певної держави, однак не того чи 

іншого конкретного органу державної влади. Про відшкодування за рахунок 

держави матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, 

діями чи бездіяльністю органів державної влади йдеться також у ст. 56 

Конституції України [166]. На нашу думку, саме людина має бути основною 

цінністю у державі, яка має надавати людині управлінські послуги. Держава 

повинна бути вторинною у відносинах із суспільством. Реальна, однак не 

декларована відповідальність держави, у тому числі Верховного Суду та 

Конституційного Суду України, перед особою повинна стати однією із гарантій 

прав і свобод людини і громадянина; 

3) відшкодування державою завданої шкоди у зазначеному випадку 

повинно стати проявом реалізації принципу розподілу влади, оскільки навряд 

чи можна ствердно говорити про наявність ефективно діючого механізму 

стримувань і противаг, якщо один із органів державної влади у певних 

випадках не несе юридичної відповідальності за свої діяння. 

Водночас визнання правотворчого акту неконституційним або незаконним 

не можна розглядати як міру політичної відповідальності суб’єктів 

правотворчості, так само не можна вважати правотворчість Верховного Суду та 
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Конституційного Суду України в якості засобу удосконалення правотворчості 

суб’єктів законодавчої та виконавчої влади, суб’єктів місцевого 

самоврядування тощо. Юридична відповідальність на правотворця у 

зазначеному випадку також не покладається.  

Аналіз представлених в юридичній літературі поглядів вчених на питання 

впровадження або удосконалення правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України засвідчує, що більшість з них мають досить 

різновекторний характер, представлені переважно у вигляді окремих 

авторських поглядів тих або інших вчених. Окрім того, з урахуванням досить 

нетривалого проміжку часу, що пройшов з моменту створення Верховного 

Суду (з грудня 2017 року) та суттєвої зміни повноважень Конституційного 

Суду України (від липня 2017 року), вказані погляди ще не мають масштабного 

характеру, не є узагальненими та не формують єдиного концептуального 

уявлення про проблему удосконалення правового забезпечення та практики 

здійснення правотворчості зазначеними суб’єктами. Водночас, на нашу думку, 

питання удосконалення правового забезпечення Верховного Суду та 

Конституційного Суду України, підвищення рівня організації практики її 

здійснення вказаними суб’єктами має нагальний характер, оскільки це 

безпосередньо впливає на якість правового регулювання, системність 

правотворчих актів в Україні. Чим тривалішим є період безсистемного, 

хаотичного, неузгодженого здійснення правотворчості будь-яким суб’єктом, в 

тому числі і Верховним Судом та Конституційним Судом України, тим 

складнішою буде проблема удосконалення законодавчої бази в цілому, 

усунення безсистемності, колізійності, пробільності в їх положеннях.  

З огляду на вказане вище, в якості ще одного самостійного напряму 

посилення взаємозв’язку правотворчості Верховного Суду та Конституційного 

Суду України, з урахуванням проведеного аналізу недоліків правового 

забезпечення та практики здійснення правотворчості Верховним Судом та 

Конституційним Судом України вважаємо за доцільне виокремити 

організаційно-правовий, змістом якого є удосконалення правового 
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забезпечення правотворчості Верховного Суду і Конституційного Суду України 

та організації практики її здійснення. Правовий та організаційний елементи 

вказаного напряму посилення взаємозв’язку правотворчості вказаних суб’єктів 

є органічно пов’язаними між собою, оскільки належне правове забезпечення 

правотворчості потребує відповідної організації здійснення правотворчості, що 

заснована на правових засадах. Тому вважаємо за доцільне їх розкрити у 

поєднанні між собою, а також провести їх аналіз крізь призму відповідного 

взаємозв’язку між правовим та організаційним забезпеченням правотворчості 

зазначених суб’єктів. Складовими організаційно-правового напряму посилення 

взаємозв’язку правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 

України є наступні. 

1. У попередньому підрозділі дисертації ми зазначали про те, що як 

суб’єкт правотворчості законодавством України не визнаний ні Верховний Суд, 

ні Конституційний Суд України. Взагалі практика правового забезпечення 

правотворчості в Україні в цілому засвідчує те, що той або інший суб’єкт не 

закріплюється в якості суб’єкта правотворчості, а закріплюються лише його 

повноваження щодо прийняття тих або інших актів правотворчості (наприклад, 

повноваженнями Кабінету Міністрів України в тому числі є: видання постанов, 

які є обов’язковими до виконання (ст. 117 Конституції України [166]), на основі 

та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, 

постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та 

законів України та мають нормативний характер (ч. 1, 2 ст. 49 Закону України 

«Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 р. № 794-VII [107]). 

Повноваженнями Президента України так само є видання указів та 

розпоряджень на основі та на виконання Конституції і законів України, які є 

обов'язковими до виконання на території України (ч. 3 ст. 106 Конституції 

України [166]) тощо. Така практика, на нашу думку, в цілому не є досконалою, 

оскільки, фактично, правотворчість виступає виключно в якості інструменту, 

який використовує той або інший суб’єкт з метою реалізації інших функцій 

(наприклад, в сфері управління, економіки, соціального забезпечення тощо). 
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Однак, такий підхід до правового забезпечення правотворчості того чи іншого 

суб’єкта не дає можливості підійти системно, закріпити систему суб’єктів 

правотворчості, тим самим визначити в подальшому і систему законодавства 

України. Ускладнює цю ситуацію і відсутність Закону України «Про 

нормативно-правові акти» та Закону України «Про закони і законодавчу 

діяльність», проекти яких вже більше п’ятнадцяти років розробляються та 

розглядаються парламентом [332; 333; 334; 335; 336; 337]. Однак і зазначений, 

не зовсім досконалий підхід до правового забезпечення правотворчості також 

не був застосований і щодо Верховного Суду та Конституційного Суду 

України. Законодавець лише визначив обов’язковий або преюдиційний 

характер висновків щодо застосування норм права, викладених у постановах 

Верховного Суду (ст. 2, 5, 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

[115]) та юридичних позицій Конституційного Суду України, що зумовлено 

загальнообов’язковим статусом його рішення (ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 

Конституційний Суд України» [109]). В плані посилення організаційної 

складової правотворчої діяльності Верховного Суду та Конституційного Суду 

України варто було б забезпечити в організаційному плані аналіз та 

узагальнення висновків Верховного Суду та юридичних позицій 

Конституційного Суду України, їх моніторинг на предмет виявлення 

неузгодженостей та застарілостей.  

2. Враховуючи встановлені нами недоліки правового забезпечення 

режиму обов’язковості висновків щодо застосування норм права, які викладені 

у постановах Верховного Суду, які, з одного боку, є обов’язковими для всіх 

суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності 

нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права (ч. 5 ст. 13 

Закону України «Про судоустрій та статус суддів»), а з іншого боку, 

враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права (ч. 6 ст. 13 

Закону України «Про судоустрій та статус суддів» [115], а також 

неузгодженість в частині: а) використання термінів: «застосування нормативно-

правового акту» ч. 5 ст. 13 та «застосування норми права» (ч. 6 ст. 13); 
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б) закріплення норм права в інших джерелах (формах) права, окрім 

нормативно-правового акту, що якої Верховний Суд постановив висновок та 

закріпив його у своїй постанові, вважаємо за доцільне викласти ч. 5 ст. 13 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в наступній новій редакції:  

5. Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах 

Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм 

права та є обов’язковими для всіх інших суб’єктів владних повноважень, які 

застосовують у своїй діяльності відповідну норму права. 

Відповідно ч. 6 ст. 13 Закону України виключити, та привести у 

відповідність до вимог структурної побудови законодавчого акту нумерацію 

інших частин ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».  

Теж саме стосується і удосконалення правового закріплення інституту 

юридичної позиції Конституційного Суду України в положеннях ст. 92 Закону 

України «Про Конституційний Суд України», оскільки вони не визначають 

обов’язковий характер юридичної позиції в цілому та не встановлюють коло 

суб’єктів, на яких вона поширюється.   

В плані організаційного забезпечення вказаної складової вважаємо за 

доцільне активізувати роботу Верховного Суду в частині аналізу судової 

статистики та узагальнення судової практики, забезпечення однакового 

застосування норм права судами різних спеціалізацій у порядку та спосіб, 

визначених процесуальним законом; підвищення рівня забезпечення 

апеляційних та місцевих судів методичною інформацією з питань 

правозастосування; участі Верховного Суду в сфері законопроектування, 

особливо з питань надання висновків на проекти законодавчих актів, які 

стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових 

рішень та інших питань, пов’язаних із функціонуванням системи судоустрою 

тощо. 

3. Враховуючи наявність законодавчо закріпленої вимоги до судів, які 

мають «врахувати» висновки щодо застосування норм права, викладені у 

постановах Верховного Суду, при застосуванні таких норм права та 
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відзначаючи незавершеність такого правового закріплення зазначеної вимоги в 

частині того, що суд має: по-перше, бути ознайомлений із висновком щодо 

застосування норм права, по-друге, здійснити його аналіз, по-третє, усвідомити 

його зміст та значення, і саме головне – по-четверте, мати можливість 

погодитись із зазначеним висновком або не погодитись, відповідно, відійти від 

висновку Верховного Суду. Це випливає з того, що суд має обов’язок врахувати 

висновок, а не обов’язок його застосувати. Тому вважаємо за доцільне 

закріпити в чинному законодавстві України право суду відступити від правової 

позиції, викладеної Верховним Судом, тільки з одночасним наведенням 

відповідних мотивів, відповідно ч. 6 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» викласти в наступній новій редакції:  

«Суд має право відступити від правової позиції, викладеної Верховним 

Судом, тільки з одночасним наведенням відповідних мотивів».  

Враховуючи зазначене, необхідно внести відповідні зміни і доповнення до 

положень ч. 6 ст. 368 КПК України, ч. 4 ст. 236 ГПК України, ч. 4 ст. 263 ЦПК 

України, ч. 5 ст. 242 КАС України, які фактично дублюють положення чинної 

редакції ч. 6 ст. 13 вказаного Закону України. 

В частині удосконалення організаційного забезпечення правотворчості 

Верховного Суду вважаємо за доцільне звернути увагу на доцільність 

посилення професійної підготовки, підвищення кваліфікації суддів першої та 

апеляційної інстанцій, а також помічників суддів, їх консультантів, працівників 

апаратів судів, в тому числі і в питаннях правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України, здійснення перевірки знань про правові позиції 

Верховного Суду та юридичні позиції Конституційного Суду України, 

практику їх застосування в діяльності судів першої та апеляційної інстанції 

тощо.  

4. Окрім того, в плані належного правового забезпечення формалізації 

висновків щодо застосування норм права, які закріплюються в постановах 

Верховного Суду, є необхідність внесення відповідних змін і доповнень до 

чинного законодавства України. Невизначеність місця таких висновків в 
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структурі постанови Верховного Суду, особливо в тих постановах, що 

приймаються колегіями суддів Верховного Суду (оскільки законодавством 

України визначено, що у постановах палати, об’єднаної палати, Великої Палати 

Верховного Суду має міститися вказівка (не «висновок», що свідчить про 

невідповідність термінів які вживаються у чинному законодавстві України. – 

Прим. авт.) про те, як саме повинна застосовуватися норма права) зумовлює 

доцільність у змісті ч. 1 ст. 356 КАС України, ч. 1 ст. 416 ЦПК України, ч. 1 

ст. 315 ГПК України та ч. 1 ст. 356 КПК України закріпити уніфіковану вимогу 

до Постанов Верховного Суду про те, що у змісті мотивувальної частини має 

бути зазначено висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права. 

Що стосується удосконалення організаційного забезпечення, то слід відзначити 

необхідність посилення юридико-технічного забезпечення правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України, зокрема: а) здійснити 

уніфікацію вимог юридичної техніки насамперед форми, структури, мови та 

реквізитів актів правотворчості зазначених суб’єктів, що надасть цим 

документам відповідного уніфікованого характеру, забезпечивши в 

подальшому однозначне усвідомлення їх змісту та застосування; б) розробити 

та затвердити збірник зразків Постанов Верховного Суду та Рішень і Висновків 

Конституційного Суду України, в яких уніфікувати їх форму, структуру, 

реквізити, встановити вимоги до їх змісту; в) визначити у змісті чинного 

законодавства України правові наслідки, які можуть наставати у разі розробки 

та прийняття Верховним Судом або Конституційним Судом України 

правотворчого акта, який не відповідає вимогам юридичної техніки. 

5. Варто звернути увагу і на необхідність усунення такого недоліку 

правового забезпечення правотворчості Верховного Суду, що стосується 

відсутності регламентації питання відступу Вищої палати Верховного Суду від 

власної правової позиції. Хоча, як встановлено у попередньому підрозділі 

дисертації, практика діяльності Великої палати Верховного Суду доводить, що 

Велика палата відступає від власних попередніх висновків, причинами для чого 

були вади попереднього рішення чи групи рішень (їх неефективність, неясність, 
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неузгодженість, необґрунтованість, незбалансованість, помилковість); зміни 

суспільного контексту тощо. Вважаємо за доцільне законодавчо закріпити 

право за Великою палатою Верховного Суду відступити від висновку щодо 

застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше 

ухваленому рішенні Великої палати. Так само потребує удосконалення і 

правове забезпечення права Конституційного Суду України розвивати і 

конкретизувати, змінювати власну юридичну позицію у своїх наступних актах 

(ч. 2 ст. 92 Закону України «Про Конституційний Суд України»). З огляду на те, 

що не зовсім вдалим вбачається формулювання положення, викладеного в ч. 2 

ст. 92 Закону України «Про Конституційний Суд України», в частині того, що 

словосполучення «змінювати власну юридичну позицію» за своїм значенням 

включає в себе і її розвиток та конкретизацію. Окрім того, доцільно закріпити і 

право за Конституційним Судом України на скасування власної юридичної 

позиції, наприклад у випадку правової дерегуляції тих чи інших суспільних 

відносин. З огляду на це пропонуємо ч. 2 ст. 92 Закону України «Про 

Конституційний Суд України» викласти в наступній новій редакції:  

2. Конституційний Суд може змінювати юридичну позицію Суду у своїх 

наступних актах в разі суттєвої зміни нормативного регулювання, яким 

керувався Суд при висловленні такої позиції, або за наявності об’єктивних 

підстав необхідності покращення захисту конституційних прав і свобод з 

урахуванням міжнародних зобов’язань України та за умови обґрунтування 

такої зміни в акті Суду. Конституційний Суд може скасувати юридичну 

позицію Суду у своїх наступних актах в разі правової дерегуляції суспільних 

відносин. 

6. Потребує удосконалення правового забезпечення права суду, який 

дійшов висновку, що закон чи інший правовий акт суперечить Конституції 

України, не застосовувати такий закон чи інший правовий акт, а застосовувати 

норми Конституції України як норми прямої дії. Сьогодні в такому випадку суд 

після ухвалення рішення у справі звертається до Верховного Суду для 

вирішення питання стосовно внесення до Конституційного Суду України 
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подання щодо конституційності закону чи іншого правового акта, вирішення 

питання про конституційність якого належить до юрисдикції Конституційного 

Суду України (ч. 6 ст. 10 ЦПК, ч. 4 ст. 7 КАС України, ч. 6 ст. 11 ГПК України 

[63; 158; 454]). З метою недопущення таких випадків, коли справа розглянута і 

вирішена, а Верховний Суд не встановив підстав для внесення до 

Конституційного Суду України зазначеного подання, і відповідно до нього не 

звернувся або Верховний Суд вніс відповідне подання до Конституційного 

Суду України, проте, Конституційний Суд України не визнав цей закон чи 

інший правовий акт або їх окреме положення таким, що не відповідає 

Конституції України тощо, вважаємо за доцільне внести відповідні уточнення 

до законодавства України щодо зупинення провадження у випадку звернення 

до Верховного Суду для вирішення питання стосовно внесення до 

Конституційного Суду України подання щодо конституційності закону чи 

іншого правового акта, вирішення питання про конституційність якого 

належить до юрисдикції Конституційного Суду України. В організаційному 

плані важливим є посилити взаємодію між Верховним Судом та 

Конституційним Судом України в частині визначення строків розгляду 

Конституційним Судом України подань Верховного Суду,  проведення 

правового моніторингу правотворчих актів Верховного Суду та 

Конституційного Суду України, активізувати узагальнення правових позицій 

Верховного Суду та юридичних позицій Конституційного Суду України, 

доручити Пленуму Верховного Суду активізувати роботу з підготовки та 

направлення до Конституційного Суду України відповідних подань. 

7. З огляду на існуючі та охарактеризовані нами недоліки правового 

забезпечення провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи 

бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради 

правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів (ст. 266-267 КАС України), в частині 

недоцільності виключення з переліку зазначених суб’єктів вчинення актів, дій 

чи бездіяльності, які можуть бути оскаржені, Кабінету Міністрів України, 
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вважаємо за доцільне внести відповідні зміни до змісту вказаної статті КАС 

України та включити акти, дії та бездіяльність Кабінету Міністрів України, які 

можуть мати і правотворчий характер, до складу об’єктів можливого 

оскарження в порядку адміністративного провадження. В організаційному 

плані, з огляду на наявність непоодиноких прикладів недоліків в актах, діях чи 

бездіяльності Кабінету Міністрів України, вважаємо за доцільне посилити 

контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України в сфері правотворчості, 

особливо в частині своєчасного, повного та ефективного виконання 

правотворчих доручень, закріплених за Кабінетом Міністрів України в 

перехідних та прикінцевих положеннях нових законодавчих актів, розглянути 

питання про впровадження юридичної відповідальності за ті або інші акти, дії 

або бездіяльність в сфері правотворчості.  

8. Потребує деталізації правове забезпечення правотворчості 

Верховного Суду в частині розгляду справ щодо оскарження нормативно-

правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів 

владних повноважень, а також правотворчості Конституційного Суду України в 

частині розгляду справ щодо конституційності того чи іншого правотворчого 

акту або окремих його положень. Мова іде про визначення у випадках 

визнання: а) судом нормативно-правового акту протиправним (незаконним чи 

таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили) та нечинним 

повністю або в окремій його частині; б) Конституційним Судом України 

неконституційним закону, іншого акту або його окремих положень, можливості 

або неможливості відновлення дії інших нормативно-правових актів, які були 

скасовані нормативно-правовим актом, що становить предмет розгляду в 

порядку адміністративного або конституційного судочинства. Вважаємо за 

доцільне законодавчо зобов’язати суд вирішувати питання про поновлення або 

непоновлення дії нормативно-правових актів, які були скасовані нормативно-

правовим актом, що становить предмет розгляду в порядку адміністративного 

або конституційного судочинства, а також закріпити відповідні підстави з 
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метою недопущення зловживань в цих питаннях. В організаційному плані 

важливо посилити моніторинг системності нормативно-правових актів України 

на предмет підстав їх прийняття, зміни та втрати чинності, правових наслідків, 

які вони породжують. Окрім того, важливо вжити заходів для мінімізації 

впливу політичних та інших суб’єктивних факторів на процес правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України, оскільки надмірний їх 

вплив призводить до творення норм права або поновлення дії скасованих, в 

яких відображаються ті або інші суб’єктивні, подекуди політично мотивовані 

інтереси. В цьому плані потребує також вивчення питання впровадження 

юридичної відповідальності за ефективність, об’єктивність, повноту, 

своєчасність правотворчості зазначених суб’єктів.  

9. Вважаємо також важливим ґрунтовне удосконалення правового 

забезпечення дії актів правотворчості Верховного Суду та Конституційного 

Суду України. Зокрема, а) має бути законодавчо визначено статус правових 

позицій колишнього Верховного Суду України, що були викладені у його 

постановах; б) потребують правового закріплення особливості дії висновків 

щодо застосування норм права, викладених в Постановах Верховного Суду, в 

часі та в залежності від структурного підрозділу Верховного Суду, що його 

прийняв. Подібні недоліки притаманні і правовому забезпеченню дії положень, 

що закріплюють юридичні висновки Конституційного Суду України. Так, 

потребує законодавчого визначення питання виникнення колізій між тією чи 

іншою юридичної позицією, що надана Конституційним Судом України. 

Удосконалення організаційного забезпечення правотворчості Верховного Суду 

та Конституційного Суду України в частині посилення визначеності в питанні 

дії їх актів правотворчості потребує, насамперед, наукового обґрунтування та 

усвідомлення характеру дії правотворчих актів зазначених суб’єктів, їх місця та 

співвідношення з іншими правотворчими актами. Результати такого наукового 

обґрунтування мають бути покладені в основу: а) подальшого правового 

забезпечення дії актів правотворчості; б) збалансування повноважень 

Верховного Суду та Конституційного Суду України як суб’єктів 
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правотворчості з метою протидії дублюванню правотворчості, протирічності й 

пробільності норм права, що ними приймаються, недопущення конфлікту 

повноважень у сфері творення права; в) забезпечення можливості своєчасного, 

всебічного та результативного оновлення їх правових та юридичних позицій; 

г) узагальнення судової практики; д) розробки методичних рекомендацій в 

сфері здійснення правосуддя тощо.   

10. Потребують законодавчого закріплення визначення термінів, які 

вживаються в Законах України «Про судоустрій і статус суддів», «Про 

Конституційний Суд України», Кодексі адміністративного судочинства 

України, Цивільному процесуальному кодексі України, Господарському 

процесуальному кодексі України, Кримінальному процесуальному кодексі 

України, а саме: «висновок щодо застосування норми права», «передача справ 

на розгляд палати, об’єднаної або Великої Палати Верховного Суду», 

«передача кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної або 

Великої Палати Верховного Суду», «передача справи від Сенату до Великої 

Палати», «виключна правова проблема», як підстава для передачі справи на 

розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду, 

«нормативно-правові акти», що вживається в ст. 264 КАС України, в частині 

визначення кола таких актів; «правові акти Верховної Ради України», «акти 

Президента України», «акти Кабінету Міністрів України», «правові акти 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим», що вживається у п. 1 ч. 1 ст. 7 

Закону України «Про Конституційний Суд України», в частині визначення кола 

таких актів. Організаційний компонент досліджуваного нами напряму 

посилення взаємозв’язку правотворчості Верховного Суду та Конституційного 

Суду України полягатиме в доцільності проведення моніторингу законодавчих 

термінів, які вживаються для формулювання правових положень, предметом 

регулювання яких є відносини в сфері правотворчості зазначених суб’єктів; 

здійснення критичного аналізу положень чинного законодавства України на 

предмет визначення термінів, що використовуються в його положеннях, 

посилення аналітичного узагальнення судової практики в частині розуміння 
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судами вказаних термінів; ініціювання розробки довідника термінів, що 

вживаються в положеннях Закону України «Про судоустрій і статус суддів», 

Закону України «Про Конституційний Суд України», Кодексу 

адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Господарського процесуального кодексу України, Кримінального 

процесуального кодексу України, а також розглянути питання щодо внесення 

змін і доповнень до положень чинного законодавства України з метою 

удосконалення законодавчого закріплення визначень вказаних термінів.  

 

 

Висновки до Розділу 3. 

 

1. Правове забезпечення та практика діяльності Верховного Суду і 

Конституційного Суду України в сфері правотворчості доводять, з одного боку, 

те, що правотворчість становить самостійний напрям їх діяльності, законодавчо 

визначено правотворчий статус окремих судових актів або їх частин, а з іншого 

боку, засвідчують наявність прогалин та недоліків, особливо в частині 

співвідношення їх статусу як суб’єктів правотворчості, процесу здійснення 

правотворчості та місця актів в системі актів правотворчості тощо. 

2. Виокремлено складові проблем правового забезпечення 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України, які 

узагальнено в межах проблем правового забезпечення: 1) статусу Верховного 

Суду та Конституційного Суду України; 2) процесу правотворчості Верховного 

Суду і Конституційного Суду України; 3) актів правотворчості Верховного 

Суду та Конституційного Суду України. 

3. Обґрунтовано шляхи посилення взаємозв’язку правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України, які узагальнені в межах: 

ідеолого-доктринальнального напряму, змістом якого є комплекс пріоритетних 

шляхів наукового переосмислення ролі та значення Верховного Суду та 

Конституційного Суду України у забезпеченні повноти, цілісності та 
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всебічності вітчизняної системи правотворчості, а також обґрунтування 

концептуальних уявлень щодо перспектив розвитку та удосконалення участі 

вказаних суб’єктів у правотворчості; організаційно-правового напряму, що 

являє собою комплекс шляхів удосконалення правового забезпечення 

правотворчості Верховного Суду і Конституційного Суду України та 

організації практики її здійснення. 

4. Складовими ідеолого-доктринального напряму посилення 

взаємозв’язку правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 

України є: 1) поглиблення досліджень особливостей історії становлення та 

розвитку уявлень вітчизняних і зарубіжних вчених про судову правотворчість 

та її здійснення судами конституційної юрисдикції і вищими судовими 

інстанціями в системі судів загальної юрисдикції; 2) здійснення критичного 

аналізу історії становлення та сучасного стану правового забезпечення 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України, результати 

якого дозволять встановити фактори, які вплинули на його зародження та 

розвиток, визначити його переваги та недоліки, з’ясувати тенденції розвитку та 

окреслити перспективи удосконалення такого правового забезпечення; 

3) продовження розробки методологічної основи наукового пізнання теоретико-

правових та практичних аспектів співвідношення правотворчості Верховного 

Суду та Конституційного Суду України; 4) удосконалення понятійно-

категоріального апарату юридичної науки в частині категоріального аналізу 

правотворчості Верховного Суду та правотворчості Конституційного Суду 

України; 5) вивчення процесуальної складової правотворчості Верховного Суду 

та правотворчості Конституційного Суду України сприятиме з’ясуванню 

специфіки їх взаємозв’язку в процесуальній площині їх діяльності, тим самим, 

забезпечить синхронність та узгодженість їх діяльності в сфері правотворчості, 

посилить системність їх діяльності в сферах творення права, його тлумачення 

та застосування тощо. 

5. Визначено складові організаційно-правового напряму посилення 

взаємозв’язку правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 
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України: 1) законодавче визначення Верховного Суду та Конституційного Суду 

України суб’єктами правотворчості та закріплення їх правотворчих  

повноважень, що в організаційному плані має супроводжуватись посиленням 

аналізу та узагальненням висновків Верховного Суду, юридичних позицій 

Конституційного Суду України, здійсненням їх моніторингу на предмет 

виявлення неузгодженостей та застарілостей; 2) 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 в організаційному плані потребує 

активізації роботи Верховного Суду в частині аналізу судової статистики та 

узагальнення судової практики та ін.; 3) закріпити в чинному законодавстві 

України право суду відступити від правової позиції, викладеної Верховним 

Судом, тільки з одночасним наведенням відповідних мотивів; 4) потребує 

удосконалення правове забезпечення формалізації висновків щодо застосування 

норм права, які закріплюються в постановах Верховного Суду, а також 

юридичних позицій Конституційного Суду України в частині встановлення 

місця таких висновків та позицій в структурі актів судів тощо. 
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ВИСНОВКИ 

 

Завершуючи роботу над проблематикою теоретико-правових та 

практичних аспектів співвідношення правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України, слід відзначити, що нами зроблено спробу 

здійснити аналіз правотворчості зазначених суб’єктів крізь призму її 

співвідношення шляхом виміру такого співвідношення через категорії 

спільного, схожого, відмінного та протилежного. У дисертації здійснено 

теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що полягає у 

визначенні співвідношення правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України, встановленні та характеристиці її теоретико-

правових і практичних аспектів як особливої сфери діяльності зазначених 

суб’єктів, визначенні проблем правового забезпечення її здійснення в Україні, а 

також встановленні напрямів 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-

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 
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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 його актів правотворчості та процесуальних 

засад діяльності, а сферою її здійснення є, переважно, 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 

Суду України є конституційне подання, конституційне звернення; 

конституційна скарга); форм актів правотворчості (формами актів 
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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 (в 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 
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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; 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 
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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 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 
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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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