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АНОТАЦІЯ 

 

Гусак О. С. Принципи судочинства в системі принципів права: теоретико-

правові аспекти. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

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

правових учень». – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. – Київ, 2017. 

У дисертаційній роботі здійснено комплексне наукове дослідження 

теоретико-правових аспектів принципів судочинства в системі принципів 

права. Здобувачем досліджено історію розвитку наукових поглядів на питання 

природи та сутності принципів права і принципів судочинства, що дозволило 

розкрити закономірності зародження та розвитку їх світоглядного і наукового 

пізнання. Охарактеризовано сучасний стан наукового пізнання принципів 

судочинства та їх особливостей в системі принципів права, обґрунтована 

доцільність структуризації сучасного розуміння принципів права та принципів 

судочинства на окремі напрями, а також визначено перспективи наукового 

дослідження принципів судочинства. На основі аналізу функціональних 

можливостей філософсько-світоглядних, загальнонаукових та спеціально-

наукових методів дослідження, беручи за основу встановлені особливості 

теоретико-правових аспектів принципів судочинства в системі принципів 

права, визначено методологічні основи їх наукового пізнання та розкрито 

переваги методологічних підходів і методів наукового дослідження.  

В роботі обґрунтовано місце принципів судочинства в системі понятійно-

категоріального апарату юридичної науки, встановлено та охарактеризовано 

зміст їх ознак, на підставі чого уточнено розуміння поняття «принципи 

судочинства». Аналіз практики судочинства в України дозволив з’ясувати 

значення принципів судочинства, що було розкрито в межах комплексу 

виокремлених і обґрунтованих аспектів. Значення принципів судочинства 
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автором розкрито в межах: акумулятивного, регулятивного, охоронного, 

захисного, системоутворюючого, правозастосовного, правотлумачного,  

правотворчого, правоінформативного та контрольно-наглядового аспектів. 

Доведено системний характер принципів судочинства, особливості якого були 

визначені шляхом формулювання комплексу критеріїв їх класифікації, на 

підставі яких виокремлено і охарактеризовано різновиди принципів 

судочинства. Запропоновано в якості критеріїв класифікації принципів 

судочинства виокремити: мету судочинства, сутність судочинства, характер 

юридичної діяльності, зміст принципів судочинства та інші, які закладено в 

основу їх подальшої характеристики. Відзначаючи неоднозначність наукового 

розуміння співвідношення принципів права та принципів судочинства, а також 

відсутність усталеної практики їх реалізації в судочинстві, розкрито 

співвідношення між принципами права та принципами судочинства шляхом 

виокремлення спільних і відмінних ознак та положень, що відображають 

взаємодію між ними. Визначено особливості реалізації принципів права та 

принципів судочинства в діяльності Конституційного Суду України, а також 

узагальнено характеристику їх взаємозв’язку.  

На підставі аналізу норм чинного законодавства України та судової 

практики України, доведено, що в практиці судочинства судів загальної 

юрисдикції України принципи права та принципи судочинства становлять 

основу судочинства; використовуються як при тлумаченні норм права, так і при 

їх застосуванні, забезпечуючи при цьому уніфікованість та стабільність 

судочинства; застосовуються шляхом їх усвідомлення суб’єктами судочинства 

та втілення в судовій діяльності і актах судочинства. Обґрунтовано положення, 

які стосуються узагальнення стану та шляхів вдосконалення реалізації 

принципів права та принципів судочинства в Україні.  

Результати, які отримані за наслідками проведеного наукового дослідження, 

надали змогу виробити комплекс нових підходів до вирішення теоретичних та 

практичних проблем наукового пізнання, правового забезпечення та реалізації 

принципів судочинства в системі принципів права. Висновки та рекомендації, 
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які обґрунтовані автором за результатами проведеного дослідження, можуть 

бути застосовані в: науково-дослідній роботі для подальшого розвитку 

теоретико-правових знань юридичної науки, які стосуються проблем принципів 

права і принципів судочинства, проблем їх реалізації; правотворчій діяльності – 

щодо вдосконалення правового забезпечення принципів права і принципів 

судочинства в Україні; діяльності органів судочинства України – для 

поліпшення роботи Конституційного Суду України, судів загальної юрисдикції 

в частині вдосконалення реалізації принципів права та принципів судочинства; 

викладацькій діяльності – при підготовці підручників і навчальних посібників, 

а також при підготовці навчально-методичного забезпечення відповідних 

навчальних дисциплін. 

Ключові слова: судочинство, принципи судочинства, принципи права, 

судова система України, Конституційний Суд України, суди загальної 

юрисдикції України.  

 

ANNOTATION 

 

Gusak O.S. Principles of proceedings at law in system of law principles: 

theoretical and legal aspects. – Qualification scientific work on rights for a 

manuscript. 

The dissertation for obtaining scientific degree of candidate for juridical science 

at speciality 12.00.01 «Theory of State and Law; History of Political and Law 

doctrine». – Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2017. 

In this dissertation it has been made a complex scientific research of theoretical 

and legal aspects of principles of proceedings at law in system of law principles. It 

has been investigated history of development of scientific views to question of nature 

and essence of law principles and principles of proceedings at law by an author of 

this work. And it has let the author open regularities of formation and development of 

their world outlook and scientific cognition. It has been described modern state of 

scientific cognition of principles of proceedings at law and their peculiarities in 
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system of law principles, it has been proved expediency of structurerisation of 

modern understanding of law principles and principles of proceedings at law into 

separate directions and also it has been determined perspectives of scientific research 

of principles of proceedings at law. According to analysis of functional possibilities 

of philosophical and out-looking, general scientific and special scientific methods of 

researching, when it is based on determined peculiarities of theoretical and legal 

aspects of principles of proceedings at law in system of law principles, it has been 

determined methodological bases of scientific understanding of them and it has been 

opened advantages of methodological approaches and methods of scientific research.  

The author has proved the place of principles of proceedings at law in system of 

conceptual and categorical setting of juridical science in her work. It has been 

determined and described the content of features of principles of proceedings at law. 

In accordance with that it has been specitied understanding of concept  «principles of 

proceedings at law». Analysis of practical experience of proceedings at law in 

Ukraine has let the author understand meaning of principles of proceedings at law. 

And it has been opened in limits of complex of separated and grounded aspects. The 

author has opened meaning of principles of proceedings at law in limits of: 

accumulative, regulating, guarding, protective, system forming, law using, law 

iterpretive, law making, law informative and control supervision aspects. System 

character of principles of proceedings at law has been proved and its special features 

have been opened by formulating of complex of criterions of their classification. 

According to these criterions the kinds of principles of proceedings at law have been 

separated and characterized. As the criterions of classification of principles of 

proceedings at law the author has offered: the aim and the essence of proceedings at 

law, the character of juridical activity, the content of   principles of proceedings at 

law and others criterions which are set in base of their future characteristics. The 

author of this work admits ambiguity of scientific understanding of correlation of law 

principles and principles of proceedings at law. Also she admits absence fixed 

practice of its realization in proceedings at law, she opens correlation of law 

principles and principles of proceedings at law by separating of common and 

http://www.lingvo.ua/uk/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bd%d0%b0%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%96&translation=in%20accordance%20with&srcLang=uk&destLang=en
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different features and principles which represent interaction between them. It has 

been determined peculiarities of realization of law principles and principles of 

proceedings at law in activity of Constitutional Court of Ukraine and also it has been 

generalized characteristics of their interaction. 

To base on analysis of standards of valid legislation of Ukraine and judicial 

practical experience of Ukraine it has been proved that in law proceedings practical 

experience of law courts of general jurisdiction of Ukraine law principles and 

principles of proceedings at law are the base of law proceedings; they are used as for 

enterpretation of standards of law as for using them, providing commonality and 

stability of law proceedings; are used by realization of subjects of law proceedings 

and in judicial activity personification and acts of law proceedings. Regulations has 

been based. They refer to summing up the state and ways of improvement of 

realization of law principles and principles of proceedings at law in Ukraine. 

The results of this scientific research have given ability to make complex of new 

ways for solution of theoretical and practical problems of scientific understanding, 

legal ensuring and realization of principles of proceedings at law in system of law 

principles. Conclusions and recommendations, which have been grounded to results 

of researching of the author of this work, could be used in: scientific and researching 

work in future development of theoretical and law knowledge of juridical science. 

They refer to problems of law principles and principles of proceedings at law, 

problems of their realization; law-making activity about improvement of law 

ensuring of law principles and principles of proceedings at law in Ukraine; activity of 

organs of legal proceedings of Ukraine for improvement of activity of Constitutional 

Court of Ukraine, courts of general jurisdiction as a part of improvement of 

realization of law principles and principles of proceedings at law; teaching activity 

with preparation of textbooks and manuals, and also with preparation of providing of 

educational and methodical guarantee of corresponding educational subjects. 

Key words: proceedings at law, principles of proceedings at law, law principles, 

judicial system of Ukraine, Constitutional Court of Ukraine, courts of general 

jurisdiction of Ukraine. 
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(м. Кривий Ріг, 28 жовтня 2016 р.). Кривий ріг: ДЮІ МВС України, 2016. С. 

286–290. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Поточне реформування системи судочинства 

в Україні, що відбувається у відповідності до положень Закону України «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 року 

№ 1401-VIII [55] та Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в 

Україні від 08.04.2014 року № 1188-VII [54], визначає доцільність активізації 

наукових досліджень проблем функціонування системи судочинства в Україні 

та вироблення ефективних шляхів його удосконалення. Важливим аспектом 

функціонування системи судочинства є система принципів судочинства, котрі 

становлять основу його здійснення, виступають критеріями якості, 

ефективності та результативності його функціонування. В умовах 

реформування системи судочинства його принципи становлять ключовий 

напрям (сферу) реформування. Це потребує належного наукового підґрунтя в 

частині аналізу закономірностей принципів судочинства, з одного боку, як 

самостійного явища, а з іншого боку, як засобу реалізації вказаного 

реформування. Тому актуальність теми дисертації насамперед зумовлена 

необхідністю наукового забезпечення процесу реформування системи 

судочинства в Україні, в тому числі і в частині удосконалення функціонування 

принципів судочинства.  

Принципи судочинства становлять систему ідей, правил, положень 

здійснення судочинства, котрі знаходяться в органічному зв’язку із 

принципами права, які в свою чергу так само впливають на зміст і результат 

практики судочинства. Фактично, принципи судочинства є явищем системного 

плану, що забезпечують формування та функціонування системи вихідних ідей, 

правил, положень в правовій сфері. Вони взаємопов’язані з принципами права, 

оскільки мають єдину методологічну основу утворення і функціонування, 

вихідний, основоположний характер, функціонують в органічному поєднанні та 

націлені на забезпечення відповідності юридично значимої діяльності єдиним 

усталеним вимогам. З огляду на існуючий взаємозв’язок між принципами права 

http://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/1401-19/paran6#n6
http://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/1401-19/paran6#n6


13 

 

та принципами судочинства, в науковому плані високий ступінь наукової 

актуальності набувають теоретико-правові закономірності системних зв’язків 

між принципами права та принципами судочинства, що мають об’єктивно 

зумовлений характер та потребують свого наукового дослідження в частині їх 

синхронного виникнення, розвитку, функціонування та удосконалення.  

Актуальність теми дисертаційної роботи підтверджує поточний стан 

практики здійснення судочинства в Україні, що відзначається суттєвими 

недоліками, які пов’язані в тому числі і з порушенням принципів права та 

принципів судочинства. Це обумовлює високий ступінь недовіри українського 

суспільства до функціонування органів судової влади, широкий спектр судових 

актів, котрі прийняті із порушенням принципів права і принципів судочинства. 

Вказане доводить доцільність ґрунтовної наукової розробки принципів права та 

принципів судочинства з точки зору практики їх реалізації в процесі 

судочинства, вироблення науково обґрунтованих шляхів удосконалення їх 

функціонування. Посилює актуальність теми дисертації і існуючі недоліки 

правового забезпечення принципів судочинства в Україні, які виявляються в 

непослідовності їх закріплення в положеннях різних нормативно-правових 

актів, неузгодженості принципів між собою, абстрактності правового 

регулювання механізму їх реалізації, відсутності єдиного нормативно-

правового акту, в положеннях якого було б комплексно закріплено принципи 

судочинства, механізм їх реалізації тощо.  

Проте, в сучасній юридичній літературі не вироблено єдиних підходів до 

характеристики теоретико-правових аспектів принципів судочинства в системі 

принципів права, що зумовлює дефіцит відповідних наукових досліджень, а 

також породжує недоліки в практиці судочинства.   

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

Дисертаційне дослідження здійснене в межах наступних тем науково-дослідної 

роботи юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка: «Механізм адаптації законодавства у сфері прав громадян 

України до законодавства Європейського Союзу» (№ 06БФ042-01, номер 
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державної реєстрації 0101U003579); «Доктрина права в правовій системі 

України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 11БФ042-01, номер державної 

реєстрації 0111U008337) та відповідно до затвердженої Вченою радою 

юридичного факультету теми дисертації (протокол №8 від 27 червня 2014 р.). 

Мета і завдання дослідження. Виходячи з теми дисертації, її метою є 

комплексний аналіз теоретико-правових аспектів принципів судочинства в 

системі принципів права, їх характеристика та обґрунтування практичних 

рекомендацій щодо удосконалення реалізації принципів права і принципів 

судочинства в Україні. Відповідно до мети дослідження автором визначено та 

виконано наступні завдання:  

- здійснити аналіз історії становлення та розвитку пізнання принципів 

судочинства; 

- визначити і структуризувати сучасне розуміння принципів права та 

принципів судочинства; 

-  з’ясувати науково-дослідний потенціал теоретико-правових аспектів 

принципів судочинства в системі принципів права; 

- встановити методологічні основи наукового дослідження принципів 

судочинства;  

- обґрунтувати місце принципів судочинства в системі понятійно-

категоріального апарату юридичної науки; 

- обґрунтувати авторське визначення поняття «принципи судочинства»; 

- з’ясувати та охарактеризувати значення принципів судочинства; 

- удосконалити критерії класифікації принципів судочинства і 

охарактеризувати їх різновиди; 

- узагальнити характеристику взаємозв’язку принципів права та 

принципів судочинства в діяльності Конституційного Суду України; 

- з’ясувати стан реалізації принципів права та принципів судочинства в 

діяльності судів загальної юрисдикції;  

- обґрунтувати шляхи вдосконалення реалізації принципів права та 

принципів судочинства в Україні. 
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Об’єктом дисертаційного дослідження є принципи права та принципи 

судочинства як явища правової дійсності. 

Предметом дисертаційного дослідження є теоретико-правові аспекти 

принципів судочинства в системі принципів права. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить 

сукупність принципів наукового пізнання, методологічних підходів, 

філософських (світоглядних), загальнонаукових та спеціально-наукових 

методів. Центральне місце в науковій роботі займають методологічні підходи, 

які надали можливість сформувати загальну стратегію наукового дослідження. 

За основу було взято системний підхід, завдяки якому принципи судочинства 

розкриті, з одного боку, в органічній єдності з системою принципів права, а з 

іншого боку – як системне явище, що складається з комплексу самостійних 

взаємопов’язаних елементів. 

Використання діалектичного методу дозволило розкрити принципи 

судочинства в контексті закономірностей їх зародження та розвитку як 

самостійного явища і як об’єкту світоглядного пізнання (підрозділ 1.1). У 

процесі дослідження застосовано історико-правовий метод, який надав змогу 

визначити і структуризувати сучасне розуміння принципів права та принципів 

судочинства, узагальнити науково дослідний потенціал теоретико-правових 

аспектів принципів судочинства, а також охарактеризувати становлення і 

розвиток правового забезпечення принципів судочинства в Україні 

(підрозділи 1.1; 3.2; 3.3). За допомогою формально-логічного методу 

виокремлено та обґрунтовано самостійність поняття «принципи судочинства», 

розкрито його ознаки, на підставі чого уточнено визначення (підрозділ 2.1). 

Застосування системно-функціонального методу забезпечило встановлення 

функціональних можливостей методологічних підходів і методів наукового 

дослідження принципів судочинства (підрозділ 1.2), з’ясування значення 

принципів судочинства (підрозділ 2.2), визначення взаємозв’язку принципів 

права та принципів судочинства в діяльності Конституційного Суду України 

(підрозділ 3.2), розкриття стану реалізації принципів права та принципів 
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судочинства в діяльності судів загальної юрисдикції (підрозділ 3.3). Системно-

структурний метод дозволив удосконалити критерії класифікації принципів 

судочинства і охарактеризувати їх різновиди (підрозділ 2.3), а також 

встановити особливості взаємозв’язку принципів права та принципів 

судочинства, розкрити їх співвідношення в контексті наявності їх спільних і 

відмінних ознак та положень, які визначають їх взаємодію (підрозділ 3.1).  

Теоретико-методологічна та емпірична база дослідження. 

Багатоаспектний характер проблеми принципів права та судочинства 

обумовлює її дослідження у різних сферах наукових знань. Вона була 

предметом наукового пошуку представників різних наукових напрямків, а 

саме: теоретико-правові аспекти принципів судочинства та їх взаємозв’язку з 

принципами права епізодично досліджено у працях В. М. Баранова, 

С. В. Бобровник, М. М. Вопленка, Ж. О. Дзейко, О. В. Зайчука, М. І. Козюбри, 

А. М. Колодія, В. В. Копєйчикова, С. Ю. Лавруся, В. В. Лазарева,  

І. Л. Невзорова, П. О. Недбайла, В. В. Оксамитного, Н. М. Оніщенко, 

Н. М. Пархоменко, В. В. Пашутіна, О. В. Петришина, О. О. Петришина, 

С. П. Погребняка, П. М. Рабіновича, С. П. Рабіновича, В. Ф. Сіренка, 

О. Ф. Скакун, Г. П. Тимченка та інших.  

Деякі аспекти принципів судочинства в системі принципів права розкрито 

в роботах представників галузевих юридичних наук. Так, окремі аспекти 

принципів судочинства в системі принципів права розкрито представниками 

наук конституційного права (О. Ф. Андрійко, Н. А. Мяловицька, 

В. Л. Федоренко), кримінального процесуального права (П. П. Андрушко, 

О. О. Кваша, О. М. Костенко), адміністративного права (В. Б. Аверьянов, 

В. М. Бевзенко, І. С. Гриценко, О. В. Кротюк, Р. О. Куйбіда, Д. М. Лук’янець, 

Р. С. Мельник, А. А. Пухтецька), цивільного процесуального права 

(Г. П. Тимченко, С. Я. Фурса, М. Й. Штефан) та ін.  

Емпіричну базу дослідження складають літературні джерела, міжнародні 

договори, нормативно-правові акти України та іноземних держав, 

законопроектна документація, матеріали офіційної статистики.  
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Наукова новизна отриманих результатів зумовлена тим, що дисертація 

є одним із перших у сучасній вітчизняній науці загально-теоретичним 

монографічним дослідженням теоретико-правових аспектів принципів 

судочинства в системі принципів права. Наукова новизна отриманих 

результатів розкривається у висновках та рекомендаціях, які відображають 

науковий доробок здобувача: 

уперше: 

- обґрунтовано доцільність структуризації сучасного розуміння 

принципів права та принципів судочинства на три напрямки: 1) світоглядне 

розуміння, згідно з яким принципи права та принципи судочинства мають 

самостійне значення та являють собою комплекс ідей, правил, положень, 

переконань про основи функціонування права та судочинства, які засновані на 

загальному сприйнятті явищ і процесів всесвіту; 2) наукознавче розуміння, що 

розкриває принципи права та принципи судочинства як явища пізнавального 

характеру, зумовлені закономірностями свого зародження, виникнення, 

розвитку та функціонування в сфері права та судочинства, становлять 

самостійний об’єкт наукового пізнання; 3) правове розуміння, відповідно до 

якого принципи права та принципи судочинства є явищами правового 

характеру, закріплені за допомогою правових норм, визначають основи 

функціонування права і судочинства, а також забезпечують реалізацію функцій 

правового характеру; 

- узагальнено характеристику взаємозв’язку принципів права і 

принципів судочинства в діяльності Конституційного Суду України та 

встановлено, що вказані принципи виконують регулятивну та охоронну 

функції, забезпечуючи стабільність та результативність діяльності 

Конституційного Суду України;  

- доведено, що в практиці судочинства судів загальної юрисдикції 

України принципи права та принципи судочинства: а) становлять основу 

судочинства, на яких засноване судове провадження, відповідні судові акти, а 

також правові наслідки, які породжуються в результаті здійснення 
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судочинства; б) реалізуються в практиці діяльності судів загальної юрисдикції 

в органічному поєднанні між собою як явища системного плану; 

в) використовуються як при тлумаченні норм права, так і при їх застосуванні, 

забезпечуючи при цьому уніфікованість та стабільність судочинства; 

г) застосовуються шляхом їх усвідомлення суб’єктами судочинства та втілення 

в судовій діяльності і актах судочинства; 

удосконалено:  

- визначення поняття «принципи судочинства», яке ще не було 

предметом теоретичних досліджень, як внутрішньо узгодженої системи 

загальнообов’язкових, формально виражених положень, що визначають 

характер та зміст функціонування судочинства, відображаючи його соціальну 

цінність і призначення, регламентують умови та порядок здійснення 

судочинства; 

- характеристику ознак принципів судочинства, до яких віднесено 

наступні: а) стосуються судочинства як особливого правового явища; 

б) визначають умови та порядок здійснення судочинства; в) мають 

загальнообов’язковий характер, поширюються на невизначене коло суб’єктів 

права та гарантуються державою; г) за змістом являють собою внутрішньо 

узгоджену систему положень, що визначають характер та зміст 

функціонування судочинства; д) мають об’єктивно зумовлений характер, 

оскільки походять від судочинства як явища об’єктивного плану; 

є) закріплюються в положеннях міжнародних та внутрішньодержавних актів; 

ж) впливають на розвиток правового регулювання судочинства;   

- положення про наслідки реалізації принципів права та принципів 

судочинства, які виступають в якості критерію для визначення законності, 

справедливості, обґрунтованості та об’єктивності судових рішень, результатом 

чого є: а) відмова у задоволенні скарги (заяви) про оскарження судового 

рішення у випадку не підтвердження фактів порушення (недотримання) 

принципів права або принципів судочинства; б) повне чи часткове задоволення 

скарги (заяви) про оскарження рішення у випадку встановлення фактів 
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порушення (недотримання) принципів права або принципів судочинства із 

відповідними наслідками (скасування рішення, ухвалення нового, повернення 

справи на повторний розгляд); 

дістали подальшого розвитку:  

- уявлення  про значення принципів судочинства, що розкрито в 

межах: акумулятивного аспекту як здатності поєднати, узагальнити та 

накопичити систему ідей, положень, правил, які стосуються питань сутності, 

змісту, форми судочинства; регулятивного аспекту щодо здатності принципів 

судочинства до врегульовування суспільних відносин в сфері здійснення 

судочинства; охоронного аспекту як націленість принципів судочинства на 

недопущення порушень прав, свобод і законних інтересів суб’єктів права; 

захисного аспекту, згідно з яким принципи судочинства націлені на 

забезпечення захисту прав, свобод та інтересів кожного в розумні строки 

незалежним, безстороннім і справедливим судом; системоутворюючого 

аспекту щодо побудови процесу та змісту судочинства як системного явища; 

правозастосовного аспекту як здатності принципів до визначення умов та 

порядку поширення норм права на конкретних суб’єктів права та на конкретні 

життєві ситуації в процесі розгляду судових справ; правотлумачного аспекту, 

відповідно до якого принципи судочинства становлять основу з’ясування та 

подальшого роз’яснення норм права; правотворчого аспекту як засобу 

визначення перспектив розвитку правового регулювання судочинства; 

правоінформативного аспекту, що виявляється у здатності принципів 

судочинства впливати на формування професійної свідомості суб’єктів в сфері 

юридичної діяльності; контрольно-наглядового аспекту щодо встановлення 

відповідності чи невідповідності процесу та/або результату судочинства 

вимогам принципів; 

- критерії класифікації принципів судочинства, які доповнені 

наступними: мета судочинства (охоронні та захисні принципи); сутність 

судочинства (принципи верховенства права, законності, справедливості, 

гуманізму, публічності, рівності, забезпечення права на захист, незалежності і 
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неупередженості суддів, об’єктивності, професійності); характер юридичної 

діяльності (загальні, спеціальні та галузеві принципи); правове закріплення 

принципів судочинства (конституційні, міжнародні та законодавчі принципи); 

зміст принципів судочинства (інституціональні, функціональні, організаційні 

принципи), призначення принципів судочинства (дозвільні, забороняючі, 

зобов’язуючі принципи), різновиди судочинства (принципи цивільного, 

кримінального, адміністративного, господарського судочинства); 

- шляхи вдосконалення реалізації принципів судочинства як елементу 

системи принципів права в Україні, серед яких виокремлено: 1) посилення 

фундаментальних наукових досліджень принципів права і принципів 

судочинства; 2) вдосконалення правового забезпечення принципів права та 

принципів судочинства, закріпивши їх у єдиному нормативно-правовому акті; 

3) законодавче закріплення положень про співвідношення принципів права і 

принципів судочинства міжнародного та національного рівнів; 4) активізація 

здійснення Конституційним Судом України офіційного тлумачення положень 

законодавства, якими закріплено принципи права та принципи судочинства; 5)  

правове закріплення вимоги до суб’єктів правотворчої діяльності про 

недопустимість прийняття правотворчих актів всупереч закріпленим 

принципам права та принципам судочинства без попередньої зміни положень 

законодавства, якими закріплені ці принципи; 6) підвищення рівня 

професійності суддів, в тому числі і в питаннях реалізації принципів права та 

принципів судочинства; 7) запровадження в навчальний процес вищих 

навчальних закладів України юридичного профілю та в навчальний процес 

юридичних факультетів вищих навчальних закладів відповідних навчальних 

дисциплін (наприклад, «Принципи права», «Принципи судочинства»). 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

можуть бути використані у:  

- науково-дослідній роботі – для подальшого розвитку теоретико-правових 

знань юридичної науки з проблем принципів права і принципів судочинства;  
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- правотворчій діяльності – щодо вдосконалення правового забезпечення 

принципів права і принципів судочинства в Україні;  

- діяльності органів судочинства України – для удосконалення діяльності 

Конституційного Суду України, судів загальної юрисдикції в частині 

вдосконалення реалізації принципів права та принципів судочинства;  

- викладацькій діяльності – з метою ініціювання запровадження в 

навчальний процес таких дисциплін, як «Принципи права», «Принципи 

судочинства», а також при підготовці їх навчально-методичного. 

Апробація матеріалів дисертації. Окремі висновки, положення та 

рекомендації, які обґрунтовані автором за результатами дисертаційної роботи, 

обговорювались на наступних міжнародних і всеукраїнських науково-

теоретичних і науково-практичних конференціях: Міжнародна науково-

практична конференція «Право, держава та громадянське суспільство в умовах 

системних реформ на шляху до євроінтеграції» (м. Дніпропетровськ, 21-22 

листопада 2014 р.); ХІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих 

вчених «Від громадянського суспільства – до правової держави» (м. Харків, 24 

квітня 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Діяльність 

органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки 

суспільства» (м. Суми, 21-22 травня 2015 р.); Міжнародна Інтернет-

конференція «Антикорупційна політика України: актуальні проблеми 

забезпечення ефективності» (м. Київ, 29 травня 2015 р.); Міжнародна науково-

практична конференція, присвячена Дню науки юридичного факультету 

«Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 22 травня 2015 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 90-річчю юридичного 

факультету БДУ «Теоретико-методологічні і конституційні основи стабільного 

развитку національної правової системи в умовах глобальних і регіональних 

процесів в контексті захисту прав людини та побудови правової держави» 

(м. Мінськ, 19−20 жовтня 2015 р.); ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в 

країнах Європи» (м. Луцьк, 11 грудня 2015 р.); ІІІ Науково-практична 
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конференція «Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія 

та практика» (м. Київ, 18 березня 2016 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція, присвячена Дню науки юридичного факультету «Актуальні 

питання державотворення в Україні» (м. Київ, 20 травня 2016 р.); ХІІІ 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

реформування правової системи» (м. Луцьк, 24-25 червня 2016 р.); VІІІ 

Всеукраїнська наукова конференція молодих учених, присвячена Дню прав 

людини «Правова система держави: проблеми формування та перспективи 

розвитку» (м. Одеса, 11 грудня 2015 р.); Всеукраїнська наукова конференція 

«Людина – суспільство – держава. Права та обов’язки: історія питання та 

сучасний стан» (м. Кривий Ріг, 28 жовтня 2016 року). 

Публікації. За результатами проведеного дослідження опубліковано 17 

наукових праць, серед них 5 статей у фахових юридичних виданнях, в тому 

числі 1 стаття в іноземному науковому виданні, і 12 тез у збірниках матеріалів 

наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації визначаються метою та завданнями 

дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що містять вісім 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

становить 224 сторінки, з них 31 сторінка – список використаних джерел, що 

складається з 287 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ   

НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ   

 

1.1 Історія розвитку та сучасний стан наукового пізнання принципів 

судочинства 

Принципи судочинства як наукознавча проблематика не є новою в 

юридичній науці. Вказана проблематика має історію свого зародження і 

розвитку, яка обумовлена історичними закономірностями появи судочинства, 

факторами, що вплинули на становлення принципів судочинства тощо. Все це в 

подальшому обумовило формування принципів судочинства як явища 

наукознавчого плану, яке має конкретний  ступінь своєї наукової розробки, 

якому притаманні прогалини, недоліки, здобутки і перспективи. Враховуючи 

те, що принципи судочинства, як юридичне явище та як об’єкт наукового 

пізнання мають історичні закономірності свого виникнення та розвитку, 

характеризуються відповідним ступенем свого наукового пізнання, ми можемо 

говорити про те, що, здійснюючи дослідження теоретико-правових аспектів 

принципів судочинства в системі принципів права, доцільно розкрити питання  

стану наукової розробки даної проблематики. Це надасть змогу визначити 

здобутки наукового дослідження принципів судочинства, а також встановити ті 

аспекти предмету наукового дослідження, що потребують подальшої своєї 

наукової розробки і переосмислення.  

Вивчення історіографічних закономірностей дослідження принципів 

судочинства має об`єктивно зумовлену потребу і пов`язується не лише з 

формальними вимогами, які ставляться до дисертаційних робіт, але і 

обумовлене тим, що ця проблематика розкрита в юридичній науці 

фрагментарно. Водночас, вона потребує глибинного переосмислення, 

вироблення нових підходів до розуміння теоретико-правових аспектів 

принципів судочинства в сучасних реаліях розвитку і функціонування судової 

системи України. Хотілося б відзначити, що принципи судочинства як елемент 
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системи принципів права в цілому відіграють фундаментальну роль, тобто є 

основою функціонування права, та, відповідно основою функціонування 

судової влади, забезпечують стабільність, непохитність та відповідний рівень 

якості і ефективності здійснення судочинства. Зміст принципів є таким, що 

формувався історично, апробовувався та вдосконалювався під впливом 

розвитку суспільства, зміни його потреб у правовому регулюванні та 

судочинстві. Тому і вивчення історіографічних аспектів наукового пізнання 

принципів судочинства надасть змогу простежити динаміку становлення 

уявлень про них, що відображатиме і послідовність становлення принципів як 

явищ практичного плану. Відповідно, наукові дослідження принципів 

судочинства носитимуть фундаментальний характер, оскільки закладатимуть 

основу не лише розуміння теоретико-правових аспектів даного явища, але і 

основу науково обґрунтованих положень, які стосуватимуться вдосконалення їх 

функціонування в сучасних умовах розвитку правової системи і державності, 

зокрема і на прикладі України. 

Актуальність вивчення історіографії наукового дослідження принципів 

судочинства в системі принципів права обумовлюється також тим, що 

принципи судочинства і сьогодні характеризуються певним рівнем свого 

світоглядного розуміння, наукового пізнання, що може бути досліджено з 

метою встановлення тих прогалин, які існують в юридичній науці, та 

з’ясування конкретних перспективних напрямів їх наукового пізнання. 

Тому, підсумовуючи вищевикладене, слід наголосити на тому, що наукове 

дослідження закономірностей історіографії зародження, становлення, розвитку 

зазначеної проблематики насамперед надає змогу: 

- простежити закономірності зародження та розвитку уявлень про 

принципи судочинства та про принципи права в цілому;  

- визначити динаміку становлення поглядів, здійснити їх 

структуризацію та періодизацію відповідно до системи критеріїв; 

- встановити сучасний стан наукового дослідження проблематики 

принципів судочинства в системі принципів права;  
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- визначити тенденції та перспективи розвитку наукового пізнання 

принципів судочинства; 

- підсумувати стан взаємодії науки та практики в частині 

функціонування принципів права та принципів судочинства. Зроблені висновки 

сприятимуть виробленню шляхів посилення цієї взаємодії та впровадження 

науково обґрунтованих пропозицій у практику функціонування принципів 

права і судочинства в частині розбудови правової системи нашої держави. 

З огляду на зазначене вище, враховуючи особливості предмету цієї 

дисертаційної роботи, в межах цього підрозділу наукового дослідження, який 

має важливе значення в історико-методологічному плані, доцільним є 

виконання наступних задач: 

- по-перше, дослідити закономірності зародження та розвитку 

світоглядних і наукових уявлень про принципи права і судочинства; 

- по-друге, критично проаналізувати сучасний стан наукової розробки 

принципів судочинства в системі принципів права, визначивши переваги, 

недоліки, прогалини існуючого дослідження проблематики принципів 

судочинства; 

- по-третє, з`ясувати наукознавчий потенціал теоретико-правових 

аспектів принципів судочинства в системі принципів права, що надасть змогу в 

подальшому окреслити коло питань, які потребують свого наукового 

дослідження або переосмислення. 

Категорія «принципи» в наукознавчому плані визначається як сукупність 

вихідних засад, ідей, положень, основ, на яких має бути заснована діяльність 

людей. Таке розуміння принципів трансформується і на розуміння принципів 

права і принципів судочинства, які додають до загального розуміння принципів 

таку характеристику як правовий характер та втіленість у зміст судової 

діяльності. Це свідчить про те, що принципи права і принципи судочинства 

мають багатоаспектну сутність, оскільки вони розкриваються в контексті: 

1) основ здійснення певної юридично значимої діяльності, засновуючись на 

конкретних засадах і правилах, які є непорушними; 2) системи вимог, які 
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висуваються безпосередньо до поведінки суб`єктів права; 3) системи ціннісних 

положень, які формувалися історично і на сьогоднішній момент досягли 

певного рівня свого розвитку; 4) засобів забезпечення соціальної цінності 

людини, її інтересів, потреб, свобод, які мають бути засвідчені і забезпечені в 

правовому середовищі тощо.  

Таке багатоаспектне розуміння принципів не є випадковим, а має 

насамперед історично зумовлений характер. В залежності від того, як 

розвивається суспільство, розвивається правова система, державність, так само 

розвивається й уявлення про принципи як про вихідні засади, які функціонують 

в межах права, правової системи, реалізуючи власне функціональне 

призначення тощо. З огляду на вказане вище важливо з`ясувати і встановити ті 

історичні передумови світоглядного розуміння принципів у праві, як явища, яке 

має об`єктивний характер виникнення, отримало своє наукове осмислення на 

конкретному історичному етапі розвитку.  

Основою світоглядного розуміння принципів права і принципів 

судочинства стали погляди і вчення мислителів Античності, які вперше 

поставили питання про вимоги (критерії) юридичної діяльності, діяльності 

суддів, правителів тощо. Насамперед слід відзначити наявність міфологічних 

уявлень про вимоги (критерії) юридичної діяльності, які сформувалися в міфах 

Стародавньої Греції. В образах міфологічних божественних істот було розкрито 

ряд характеристик, які становили тогочасне світоглядне уявлення про основи 

правового життя суспільства. В міфологічних уявленнях богиня правосуддя 

Стародавньої Греції Феміда розкрита як божественна істота, яка забезпечує 

справедливість і правду в суспільстві, є особою неупередженою, в якої зав`язані 

очі, і у якої в одній руці знаходиться меч, а в іншій руці – ваги, на яких вона 

об’єктивно визначає, кого карати і кого не карати [84, с. 276-279]. Саме ідеї 

справедливості, неупередженості, об’єктивності відображені в образі самої 

богині. Націленість на відновлення справедливості закладено в основу її 

діяльності щодо здійснення правосуддя. Справедливість, об`єктивність і 

неупередженість розгляду відповідної справи, які є основою будь-якого 
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судочинства в держави, вже на той час відображено в межах міфологічних 

уявлень. Незважаючи на те, що поняття принципів права і принципів 

судочинства ще не виокремлені і не сформовані, проте вже наявними є 

передумови для їх подальшого виокремлення в поглядах мислителів, вчених 

наступних історичних періодів. З аналогією можливо говорити і про головну 

божественну істоту Стародавньої Греції – Зевса, який стояв на чолі Олімпу та 

всіх давньогрецьких богів, забезпечував захист всіх знедолених, скривджених, 

тим самим забезпечував справедливість, гарантував законність і благо для 

суспільства [84, с. 195-201]. Знову ж таки в основу характеристики Зевса і його 

діяльності закладаються ідеї, які становлять передумову сучасного розуміння 

принципів справедливості, законності, неупередженості судочинства, 

об`єктивності розгляду судової справи тощо.  

У подальшому в історії правових вчень розвиваються так звані 

раціоналістичні уявлення про право і правові явища, які вже не пов`язували їх 

із божественними створіннями й міфологічними істотами. У своїх поглядах 

мислителі Стародавньої Греції намагаються більш раціонально осмислити і 

пояснити явища правової дійсності, в тому числі й ті явища, які становлять 

основу функціонування правової системи в цілому. Однак, у поглядах 

мислителів Стародавньої Греції відсутні ідеї щодо виокремлення і 

однозначного розуміння принципів права і принципів судочинства як 

юридичних категорій, проте було сформовано ряд ідей, які в подальшому були 

закладені в основу розуміння принципів судочинства. Піфагор та його 

послідовники (учні) – піфагорійці, з точки зору раціонального осмислення 

життєдіяльності суспільства зробили спробу розкрити зміст положень, які 

визначаються як основоположні і життєдайні. Зокрема ними розроблена ідея 

щодо засад рівності в суспільстві, яка має забезпечити баланс інтересів всіх 

суб`єктів у різноманітних сферах: економіці, сфері забезпечення, сфері 

культурного життя суспільства тощо. Саме ці засади рівності всіх суб’єктів та 

рівномірності розподілу матеріальних благ і їх споживання визнавалися 

мислителями як такі, що є основою життєдіяльності суспільства, забезпечують 
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відплату кожному рівним за рівне і, таким чином вони зрівнюють у 

стражданнях як потерпілого, так і злочинця. Такі вимоги мають природний 

характер, вони відповідають природі людини і природі суспільства, мають 

становити основу будь-якої діяльності у сфері права, в тому числі й правосуддя 

[65, с. 45-47]. В даному випадку основоположні ідеї визначаються мислителем 

як такі, що мають об`єктивно зумовлений, природний характер, вони 

відповідають природі людини, її потребам, уявленням про добро і зло, 

справедливе і несправедливе, правду і неправду. Відповідно, державі слід ці 

засади виявляти, засвідчувати, гарантувати і охороняти в подальшому. Варто 

наголосити на тому, що в ідеях Фразімаха, який одним із перших в античній 

правовій думці зробив спробу охарактеризувати судочинство, відображено 

мету судочинства, що фактично виступає його принципом. В основу сутності 

судочинства мислитель закладає ідею щодо забезпечення встановлення міри 

відповідальності такою, що співрозмірна шкоді і тому злу, яке було нанесене 

безпосередньо самим порушником [113, с. 405-415]. У даному випадку мова 

йде про вихідні засади судочинства, мету, до якої воно має прагнути, оскільки в 

іншому випадку судочинство не буде сприйматися суспільством, буде ним 

категорично заперечуватися, отже, буде відсутній потрібний від судочинства 

соціальний ефект. Враховуючи цей приклад, ми можемо говорити, що 

розкривається такий аспект принципів права і принципів судочинства, як їх 

структуризація, тобто вони сприймаються не лише як загальні засади 

життєдіяльності суспільства, а як взаємопов’язані правові засади, що 

забезпечують досягнення правових результатів від функціонування 

судочинства.  

Варто наголосити на поглядах Сократа, який був учителем Платона і 

багато в чому вплинув на подальші його ідеї. У своїх поглядах мислитель був 

прибічником концепції справедливості й суспільства рівноправних людей. Він 

вбачав розвиток суспільства як такий, що має носити не хаотичний, а певний 

організований і послідовний характер. В його поглядах зароджуються ідеї, які 

характеризують основоположні правила життєдіяльності суспільства, 
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функціональним призначенням яких є протидія хаосу, неорганізованості, 

свавіллю, беззаконню, несправедливості тощо [112, с. 34-35]. 

Платон у своїх працях піднімає питання про те, що життя в суспільстві і 

життя в державі має бути засноване на конкретних ідеях, правилах рівності, 

доброчинності, добросусідства, які становлять основу гармонічного розвитку 

суспільства, його стабільності, непорушності і благополуччя. Відповідно до цих 

ідей Платон критикує тогочасне суспільство, говорячи про те, що в ньому панує 

несправедливість. Враховуючи те, що суспільству притаманні ознаки нерівності 

(майнової та соціальної), таке суспільство, на його переконання, приречене на 

деградацію, а отже потребує реформування. Процес реформування мислитель 

вбачає в побудові так званої «ідеальної держави», в якій існує суспільство 

рівних людей, створення суспільства, де панує закон і справедливість, і саме ці 

засади визнаються основою безпеки самого суспільства. Досягнення і 

забезпечення такого рівня розвитку суспільства покладається на державу, яка 

характеризується як ідеальна. Платон також визначає закон як такий, що 

наділяється загальнообов`язковим статусом, в результаті він набуває пануючого 

значення в цій державі. Закон поширюється на всіх, не допускається 

можливість порушення його положень. У випадку порушення вимог закону 

повинна наставати юридична відповідальність і винні особи мають бути 

притягнуті до відповідальності [121, с. 44-48]. Враховуючи такі ідеї, можемо 

підсумувати, що саме в поглядах Платона розкриваються положення, які 

сьогодні характеризуються як конкретні принципи судочинства. Ми можемо 

говорити про зародження таких ідей в сучасному їх розумінні як «верховенство 

права» і «верховенство закону», ідеї «законності» і «справедливості», «принцип 

відплатності за правопорушення», «невідворотності відповідальності» тощо.  

Вагомий внесок у розвиток правових і політичних вчень в цілому, в тому 

числі і тих, що стосуються принципів права і принципів судочинства, зробив 

Аристотель, який обґрунтовує ідеї, так званого, узгодженого управління в 

суспільстві і зробив спробу розкрити свої пропозиції, які стосуються 

вдосконалення тогочасної життєдіяльності суспільства і державно-правового 
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апарату. Частково філософ повторює ідеї справедливості, законності і 

об`єктивності, які обґрунтовувалися ще раніше Сократом і Платоном, водночас, 

він говорить про те, що суспільство і держава мають взаємодіяти між собою на 

засадах гармонії, їх функціонування має відповідати ідеям справедливості, 

положенням закону. Все це має бути спрямовано на забезпечення гармонії в 

суспільстві. Важливе місце в такій взаємодії займає судочинство, яке гарантує 

законність і справедливість, які в свою чергу забезпечують гармонію 

взаємовідносин суспільства і держави; баланс інтересів в суспільстві, соціальну 

справедливість, соціальну рівність, можливість гармонійно функціонувати всім 

людям [12, с. 75].  

Вперше поняття принципів права та принципів здійснення судочинства 

застосовують римські юристи. У своїх працях Цицерон розкрив питання 

принципів права через розуміння принципу дії закону, який мав загальний 

всеосяжний вплив на життєдіяльність суспільства, забезпечував стабільність і 

дієвість системи судочинства. Мислитель всебічно розкриває принципи 

гарантування положень закону зі сторони держави, також вимоги, яким має 

відповідати закон: бути авторитетним, загальнообов’язковим, результативним, 

забезпечувати справедливість і захищати приватну власність. Мислитель 

окремо зупиняється і на принципах здійснення судочинства, яке функціонує 

заради дієвості і ефективності закону. До таких принципів мислитель відносить 

принцип компетентності суддів, відповідності їх діяльності виключно закону, 

неупередженості, виконання судових рішень [256, с. 138-140]. В свою чергу 

судочинство відігравало ключову роль у забезпеченні дієвості законів і ці 

принципи мають бути покладені в основу судочинства, чим має керуватися 

суддя при розгляді питання дієвості закону (його порушення, виконання, або 

нехтування) [257, с. 59-62]. Надані ним характеристики, безумовно, зберігають 

свою актуальність і сьогодні, тож ми можемо говорити, що це були ті 

положення, які безпосередньо характеризували закон, визначали особливості 

його поширення на суспільні відносини і стосуються дієвості і реальності 

законодавчих положень. Інші римські юристи також зробили вагомий внесок у 
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розвиток розуміння принципів судочинства. Зокрема в ідеях Ульпіана 

закладено основу здійснення судочинства. Юрист наголошує на тому, що 

судочинство має бути здійснено виключно судом у встановленому порядку та 

відповідно до закону [262, с. 97-98]. В свою чергу Папініан обґрунтував вимоги 

щодо незалежності суддів, їх підкореності виключно закону, недопущення 

впливу на суддю під час судового процесу. Юрист Гай вказує на 

невідворотність покарання винних, виконуваність судових рішень, що 

забезпечує авторитетність та повагу до судочинства [115, с. 76; 116, с. 89-90]. 

Свій внесок у розвиток світоглядного розуміння принципів судочинства зробив 

Фома Аквінський, який вперше поставив питання про роль Всевишнього, який 

здійснює Божий суд. Проте мислитель визнає і людський суд, який має 

функціонувати для забезпечення порядку в суспільстві. Так само має 

функціонувати і церковний суд, який вирішує питання діяльності церкви та 

питання «богоугодних справ». В основі здійснення судочинства мислитель 

вбачає канони християнської релігії. Ф. Аквінський розкриває так звані вихідні 

засади судочинства, зміст яких становлять і божественні закони, що походять 

від Всевишнього [3, с. 234-236]. Слід відзначити і ідеї Марсилія Падуанського, 

який в цілому підтримує теологічні погляди, не заперечує доктрин 

Християнства, проте критикує діяльність церкви, яка в період Середньовіччя 

була досить-таки неоднозначною і наголошує на тому, що слід неухильно 

дотримуватися тих канонів, які мають божественний характер. Вони мають 

становити основу всього, що є на Землі, і саме від них має походити світське 

право, а також на них має бути засноване судочинство, здійснюватись правове 

регулювання суспільних відносин [64].  

В своїх ідеях Ян Гус наголошує на справедливості закону і рівності всіх 

суб`єктів. Він розглядав ці засади як такі, що могли подолати класові 

протиріччя і соціальне розшарування, яке в той час було в суспільстві, а також 

подолати деструктивні соціальні явища, які існували в тогочасний період 

пізнього феодалізму [183]. В такому контексті питання принципів судочинства 

розкривалися через призму справедливості і рівності як основи загального 
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суспільного благополуччя. Слід наголосити, що важливий внесок у розвиток 

доктрини принципів права та принципів судочинства зробив Ніколо 

Макіавеллі, під якими він розумів основи життєдіяльності держави, і ця 

життєдіяльність держави виявляється в судочинстві, здійсненні карної 

діяльності і реалізації економічної функції держави. Принципи він розглядає як 

такі, що мали б забезпечити взаємодію між суспільством і державою, повинні 

були бути закріплені в суспільному договорі, який становив основу взаємодії 

суспільства і держави. Філософ говорить так само і про судочинство як про 

монопольне право держави, яке має відповідати конкретним принципам. В 

якості принципів судочинства мислитель називає: невідворотність покарання, 

забезпечення страху як основи стримування людей від протиправної поведінки, 

забезпечення повної відповідності законодавству заходів покарання, а також 

підтримання спокою та порядку в суспільстві за допомогою встановлення 

загальної справедливості [97, с. 436-439].  

Слід звернути увагу і на погляди Гуго Гроція. Філософ у своїх ідеях 

наголошує на наявності, так званих вихідних засад, на яких має базуватися 

правова система і функціонувати право в цілому. Основу такого розуміння 

становить принцип загальної свободи, що забезпечує індивідуальність людини, 

гарантує можливість реалізовувати її інтереси, забезпечувати її потреби. 

Принцип загальної свободи має бути покладений в основу діяльності держави, 

він не міг бути порушений з боку держави і фактично забезпечує свободу 

поведінки і недоторканість самої людини [40, с. 243-246]. Тут, безумовно, 

спостерігається вплив ідей, так званого, правового гуманізму, який в основу 

розуміння вихідних положень і засад функціонування права закладає ідею 

соціальної цінності людини, інтереси якої становлять основу життєдіяльності 

держави і функціонування права. У свою чергу Бенедикт Спіноза продовжує ці 

ідеї в ключі гуманізму. Він вказує, що принципи є основою функціонування 

держави, яка має забезпечити й гарантувати свободу індивіда. Держава ж 

підтримує зі свого боку індивіда шляхом надання йому певних матеріальних 

ресурсів, політичної підтримки тощо [197, с. 133-136]. У своїх поглядах 
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Дж. Локк так само розглядає вихідні засади права в контексті своєї доктрини 

правової держави і ці принципи він характеризує в аспекті характеристики 

держави. Філософ наголошує на принципі верховенства права, закону, на 

принципі справедливості права. Власний підхід до характеристики правової 

держави філософ засновує на тому, що в такій державі буде гармонійно 

функціонувати суспільство, забезпечуватися інтереси і потреби самої людини 

[92, с. 344-346]. Вказані вище погляди мислителів більше стосуються питання 

функціонування держави, проте, беручи до уваги, що судочинство є 

прерогативою держави, можемо їх трансформувати на площину діяльності 

суб’єктів судочинства, яка має бути заснована на системі принципів.  

Ш.-Л. Монтеск`є так само наголошує на принципах як вихідних засадах 

будь-якої діяльності. Найґрунтовніше мислитель розробив такий принцип, як 

принцип законності. Він розглядається як такий, що забезпечує рівність та 

справедливість серед людей, їхню свободу. Принцип законності є 

універсальним, всезагальним і націленим на забезпечення підкореності всіх 

людей єдиним вимогам закону, як результат - формується стан рівності між 

людьми, стабільності і свободи. Діяльність судів так само потребує правового 

закріплення системи вимог (порядність, авторитетність, професійність). Також 

мислитель веде мову і про вимоги до самої діяльності в сфері судочинства, до 

них відносить законність, неупередженість, об’єктивність, умотивованість [107, 

с. 354].  

Клод Гельвецій зазначає, що основою життєдіяльності суспільства є 

рівність між людьми. Ця рівність мала виявлятися в правах і свободах, а також 

рівності всіх перед законом. Така рівність походить від природи людини, від її 

інтересів, забезпечує стабільність суспільства, створює умови протидії 

конфліктам та кризам. Вони мають закріплювалися в суспільному договорі, де 

передбачалися також і засади здійснення судочинства [33, с. 442-448]. Ж.-Ж. 

Руссо в своїх працях обґрунтовує ідею суспільного договору, який має 

слугувати основою функціонування держави, в тому числі і механізму держави. 

У змісті суспільного договору повинні бути закріплені основи, фундаментальні 
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засади, які мали характеризувати саму державу. В такій державі повинна 

панувати законність, справедливість, і за таких умов відбувається виконання 

положень суспільного договору, тим самим досягається благополуччя і 

справедливість у самому суспільстві [184, с. 87-90].  

Важливу роль у розвитку вчень про принципи права і судочинства 

відіграють погляди вчених і мислителів ХІХ ст., які розглядають принципи 

права і принципи судочинства як явища складні і багатоаспектні. Слід 

відзначити посилення тенденції до плюралізація думок мислителів та вчених. 

Принципи розглядаються як вихідні засади чого-небудь, які мають об`єктивно 

зумовлений характер і походять від рівня розвитку суспільства. Варто 

відзначити погляди мислителів дореволюційного періоду, особливо наголосити 

на поглядах Є. М. Трубецького, який принципи права розглядає як вимоги, які 

встановлені для створення і функціонування норм права; вони мають 

загальнообов`язковий характер та забезпечують відповідність правових вимог 

праву природному. Відповідно, принципи є такими, що походять від 

природного права та забезпечують безпосереднє поширення тих ідей і засад 

природного права на конкретні суспільні відносини [209, с. 58-60]. Так само слід 

звернути увагу і на погляди І. В. Михайловського, який розглядає принципи 

права й принципи судочинства з позиції дієвості законів і говорить про те, що 

саме принципи визначають умови дії законів, висувають критерії та вимоги до 

суб`єктів права, а також оцінюють їх поведінку і застосовують санкції до 

суб’єктів. Вчений наголошує, що єдиним принципом в сфері права є 

недопустимість порушення законів, оскільки це є величезним злом. Принципи 

права забезпечують дієвість законодавчих актів і законність як режим 

життєдіяльності самого суспільства, а принципи судочинства походять від 

принципів права і конкретизують вимоги до діяльності органів судової влади 

[106, с. 227]. Також розуміння принципів права розкривається і через їх 

здатність до обмеження держави в особі державних органів та громадян у їх 

поведінці. В даному випадку принципи слугують певним мірилом законності 
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діяльності органів держаної влади та безпосередньо пересічних громадян [106, 

с. 229]. 

Так само слід говорити і про погляди Г. Ф. Шершеневича, який 

проблематику принципів права розглядає з позиції гарантування державної 

влади. Принципи права в даному випадку виступають засобом створення 

системи вимог і положень, які будуть протидіяти свавіллю державної влади і не 

допускати порушення тих меж, які встановляють принципи в частині її 

поширення. Ідея обмеження державної влади, в тому числі і судової влади, 

знаходиться в основі розуміння принципів права. Принципи визначаються як 

вихідні засади і положення, які не допускають надмірного поширення 

державної влади [267, с. 39-42]. Подібною є точка зору Б. М. Чичеріна, який 

виходить із того, що за своєю сутністю державна влада прагне до безмежжя, до 

отримання верховенства, однак, в той же час, вона знаходить свої межі в 

принципах права. Принципи права є тими критеріями, які забезпечують 

обмеженість державної влади, недопущення свавілля державної влади та її 

безмежного характеру впливу [264, с. 60].  

Можна також звернути увагу на ідеї М. М. Коркунова, який розглядає 

принципи в цілому як форму забезпечення правомірності поведінки суб`єкта. 

Саме принципи лежать в основі діяльності суб’єктів в сфері права, 

забезпечуючи її принциповість, об`єктивність, добросовісність тощо. Тобто в 

основу розуміння принципів закладається ідея активної поведінки суб’єктів, яка 

скеровується свідомістю, відповідним рівнем правової культури, забезпечуючи 

при цьому конкретну правомірну або неправомірну поведінку суб’єктів 

[75, с. 17-21]. Незважаючи на те, що вчений не виокремлює і не розглядає 

принципи судочинства, слід підкреслити, що вказане розуміння принципів в 

цілому характеризує і принципи судочинства як вимоги до діяльності суб’єктів 

судочинства.   

Ф. В. Тарановський засновує свої ідеї на працях римських юристів і 

пов’язує розуміння принципів права із певним обов’язком громадянина перед 

суспільством і перед державою [203, с. 275-280]. Є. В. Васьковський говорить 
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про конкретні вимоги, які висуваються до юридично значимої діяльності, 

зокрема, наголошуючи на питанні правотворчості, він говорить про те, що тут є 

вимоги або принципи щодо буквальності викладення смислу закону, щодо його 

внутрішнього розуму та відображення мети дії закону, забезпечення його 

доступності. У свою чергу, говорячи про правозастосування, вчений наголошує 

на таких принципах, як законність, принцип максимальної відповідності 

волевиявлення законотворцю, а також забезпечення рівня розвитку суспільних 

відносин відповідним потребам, які закріплені в законодавчих актах [20, с. 37-

39]. Є. В. Васьковський також піднімає проблему не лише принципів права, але 

і принципів судочинства, що визначають характер юридично значимої 

діяльності. Вчений наголошує на тому, що принципи судочинства є такими, що 

забезпечують основні вимоги до діяльності суб’єкта, який застосовує конкретні 

положення закону. Ці вимоги стосуються того, якою має бути поведінка 

суб’єктів правозастосування та результат правозастосовної діяльності [20, с. 89]. 

Так само цікавими є ідеї М. І. Палієнка, який говорить про принципи, як 

про певні абстрактні явища, які в цілому надають змогу виявити сутність 

соціальних явищ та відобразити в межах них характер регулюючої норми. Тут 

ми можемо говорити про те, що саме принципи забезпечують в цілому 

розуміння законотворчих вимог і виявлення їх справжнього змісту [123, с. 322-

328]. Принципи судочинства вченим розкриваються з позиції вимог до суддів 

щодо підстав, порядку та змісту здійснення судочинства [123, с. 329] 

Що стосується іноземних вчених, то цікавими є погляди Перельмана, який 

розглядає принципи як загальні засади, які забезпечують регулювання 

більшості сфер суспільних відносин, в основі цих принципів знаходяться ідеї 

справедливості. Серед принципів права вчений виділяє і принципи 

судочинства, до складу яких відносить принцип рівності всіх суб`єктів, 

забезпеченість позитивних вчинків суб`єктів, гарантування непорушності 

соціального та правового статусу, гарантування кожному можливості реалізації 

його потреб [124, с. 217-219]. В основу своїх ідей мислитель закладає ідею 

справедливості суспільства, що є природною, об`єктивно зумовленою 
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потребою, і в межах цієї справедливості мають бути визначені принципи, які 

характеризують поширеність права на конкретні суспільні відносини, в тому 

числі і здійснення судочинства. Цікавими також є ідеї Г. Радбруха, 

представника німецької правової доктрини, який розглядає проблему 

реальності принципів права, яка забезпечується функціонуванням судової 

системи. Вчений говорить про те, що принципи – це не віртуальні, а конкретні 

положення, які націлені на регулювання суспільних відносин, які, зокрема 

мають свої форми втілення, і однією з таких форм є судова діяльність, яка 

покликана втілювати законність у суспільних відносинах. Г. Радбрух відносив 

сюди також ідеї рівності між людьми, справедливості тощо. Саме ці засади 

мають знаходитись в основі судочинства, як підстави забезпечення 

справедливості в самому соціумі [65, с. 654]. 

Також можна наголосити і на ідеях Дж. Роулза, який з соціологічної точки 

зору виокремлює базисні засади суспільства. До складу цих засад вчений 

відносить систему положень або принципів, які характеризуються як основи 

функціонування в суспільстві органів, що здійснюють правосуддя. В межах 

таких положень вчений знову ж таки називає ідеї справедливості, законності, 

добросовісності, істинності тощо [182, с. 87-89]. М. Оріу у своїх поглядах 

зазначає, що суспільство завжди потребує правового регулювання, оскільки має 

соціально-неоднорідний характер. Відповідно правове регулювання має 

змінюваний характер, і в таких умовах принципи, які відображають вихідні 

засади правового регулювання, є стабільними і загальнопоширеними в 

суспільстві, в результаті забезпечують реальність і ефективність 

функціонування суспільства [122, с. 19-21]. 

Доктринальне розуміння принципів права в ХХ ст. докорінно змінюється. 

Ті соціально-політично перетворення, які відбувалися в той час у країнах 

Європи, в тому числі й в аспекті виникнення і становлення СРСР, побудови 

радянської системи судочинства, безпосередньо впливають на розвиток 

доктринального розуміння принципів права й принципів судочинства. 

Відбувається штучний поділ правової доктрини на радянську та західну правові 
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доктрини. Відповідно, за цими двома напрямами і відбувається подальший 

розвиток наукового розуміння принципів права та судочинства. Відправною 

точкою такого поділу доктринального розуміння стала так звана «жовтнева 

революція 1917 р.» та формування радянської держави. Це фактично заклало 

основу для ідеологічної критики буржуазних традицій розуміння державно-

правових явищ, у тому числі і таких явищ як принципи права та принципи 

судочинства. Створюється і в подальшому розвивається так звана «радянська 

юридична доктрина», яка у зміст наукових положень вкладала ідеологічні 

засади розвитку суспільно-політичного життя, спостерігається поширення 

нормативістських засад розуміння права, і відповідно таких правових явищ і 

процесів, як принципів права і принципів судочинства крізь призму їх 

нормативно-правової регламентації. Тому спробуємо більш детально 

проаналізувати доктринальні підходи до розуміння принципів права і 

принципів судочинства, які склалися в радянській та західній юридичній науці, 

встановити засади їх поляризації та конкуренції між собою. Початок ХХ ст. 

ознаменувався революційними подіями, утворенням СРСР, результатом чого 

стала поява і поширення правового нігілізму, свавілля радянської влади, яка на 

той час знаходилася ще на стадії становлення. На практиці в той час 

створювалися нові радянські суди, і, відповідно, це потребувало побудови 

відповідної системи принципів судочинства, на яких мала бути заснована 

діяльність радянських судів. Проте до поч. 20-х рр. ХХ ст. ми спостерігаємо, 

що, фактично, відбувається певне свавілля в судовій системі: створюються 

революційні трибунали або трійки, яким надається досить таки широке коло 

повноважень, які не були обтяжені жодними принципами права, закріпленими в 

законодавстві. В цей час, фактично, відбувається знищення, так званого, 

буржуазного права та судочинства і проголошувалася нова пролетарська 

революційна законність, яка вважалася основою, принципом здійснення будь-

якої діяльності в радянській державі, в тому числі й при здійсненні 

судочинства. 
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Слід відзначити, що в 1918 р. Наркомюст оголосив, що революційні 

трибунали не пов`язані будь-якими обмеженнями, за винятком тих випадків, 

коли в законі виражена міра покарання, не нижча за певний рівень. Таким 

чином закріплювалося повне свавілля діяльності революційних трибуналів, які 

були пов`язані лише одними вимогами щодо нижньої «планки» міри покарання 

[199, с. 109]. В основі діяльності органів судочинства того часу знаходилася так 

звана соціалістична правосвідомість, яка відігравала роль головного джерела 

права на той час, і, фактично, революційна доцільність стала основою 

революційної законності, і будь-яка діяльність органів влади, фактично, 

визнавалася такою, що відповідає засадам революційної доцільності [86, с. 98]. 

До 20-х рр. ХХ ст. відбувається певне руйнування класичних буржуазних ідей, 

які стосуються принципів права і принципів судочинства, та вироблення 

єдиних підходів до розуміння так званої революційної законності як єдиного 

засадничого принципу, який характеризує будь-що в правовій сфері 

життєдіяльності суспільства і забезпечує відповідне досягнення конкретних 

результатів заради цілей тогочасної революції.  

Починаючи з поч. 20-х рр. ХХ ст., коли завершується період «військового 

комунізму», відбувається певне наукове переосмислення змісту засад 

революційної законності та революційної доцільності. Тогочасна правова 

система потребувала створення системи принципів, які б відображали 

положення радянської ідеології, і які б мали становити основу юридичної 

діяльності, яка здійснюється в радянській державі. Відбувається певне 

переосмислення юридичної діяльності, у тому числі, судової діяльності, 

зокрема наголошується на тому, що вона вже віджила своє функціональне 

призначення. На початку 20-х рр. формуються нові економічні відносини, які 

вимагають переосмислення та вдосконалення правової системи, необхідно 

забезпечити судову діяльність за допомогою норм-принципів. Спостерігається 

посилення протиріч між радянською юридичною доктриною та доктриною 

буржуазного права, робиться спроба здійснити подолання цієї суперечності та 

адаптувати класичні підходи до розуміння принципів права та судочинства до 
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потреб тогочасної радянської держави, яка розвивається у вказаний нами період 

[62, c. 101-102]. Тому в літературі абсолютно справедливо зазначається, що в 

цей період відбувається часткова реабілітація традиційних правових теорій та 

інститутів, у тому числі й інституту принципів права. Це обґрунтовується 

становленням концепції «соціалістичної законності», важливістю створення в 

країні єдиного правового простору, єдиної правової бази та системи 

судочинства [109, c. 35]. 

У цей період основою розуміння принципів права і судочинства стала 

концепція П. І. Стучки, який пов’язав явища «пролетарського суду» та 

«буржуазного права» шляхом розмежування принципів, які закріплені в 

законодавстві, та, так званими, загальними принципами, які походять від 

сутності радянського законодавства [62, c. 99]. До розуміння принципів 

судочинства вчений підійшов, виходячи з позитивістських традицій 

праворозуміння, наголосивши на тому, що саме законодавство є засобом 

визначення основних принципів здійснення будь-якої діяльності, у тому числі, 

й здійснення судочинства. І лише в тому випадку, коли конкретної відповіді на 

правове питання в законодавстві немає, суд може керуватися, так званими, 

загальними принципами. Ці загальні принципи вчений пов`язує не із 

принципами права, які випливають із права, а лише з тими принципами, які 

закріплені в радянському законодавстві. 

Таким чином, відбувається певна адаптація соціалістичної реальності, 

реальності радянської судової системи до потреб тогочасного радянського 

суспільства. В той же час, наявною є певна трансформація класичних 

буржуазних ідей щодо розуміння принципів права й принципів судочинства. 

Професор С. Є. Віцин розглядав питання змісту судово-слідчої практики та 

вважає, що вона має відповідати системі вимог, які за своїм змістом 

відповідають розумінню принципів. Ця практика має бути такою, щоб не 

протирічити законам, а у випадку, коли діяльність цих органів є такою, що 

протирічить соціалістичній законності, необхідно шукати відповідь у тому, чи 

відповідає положенням законодавства їхня діяльність. Вчений підкреслював, 
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що за своєю сутністю органи судочинства здійснювали свавілля, але за своєю 

формою вони були абсолютно законними і мали цілком законний характер [63, 

c. 17-24]. Так само слід наголосити на тому, що принципи як такі 

розробляються з позиції відходу від ідей революційної законності та переходу 

до положень соціалістичної законності. Змістом соціалістичної законності є 

певний різновид тоталітарної моделі даного явища. Як наслідок, своє юридичне 

закріплення отримують такі принципи, як принцип авторитетності держави, 

який втілився в державних законах; принцип жорсткого партійно-класового 

контролю за діяльності правоохоронних органів; принцип державного 

управління з використанням методів адміністративного або судового свавілля, а 

також політичного терору; широкого застосування аналогій права та закону в 

усіх галузях права. [109, c. 37]. 

Отже, у період першої половини ХХ ст. в радянській юридичній науці 

закладаються основи, так званого, позитивістського розуміння принципів 

права, які ототожнювалися з принципами законодавства. Вони розглядалися 

лише як такі, що закріплюють основи правової системи і діяльності в 

радянській державі, і які в подальшому визначають основи діяльності судових 

органів, які мали бути засновані на законодавстві, відповідно, тлумачити їх 

слід, виходячи з позицій загальних засад законодавчої бази.  

Починаючи з другої половини ХХ ст. доктринальне розуміння принципів 

права та судочинства в радянській юридичній науці розвивається шляхом 

виокремлення різних напрямків у межах єдиної позитивістської концепції 

розуміння права. Переважна більшість вчених дотримується єдиного підходу 

про те, що принципи права і принципи судочинства отримують відповідний 

статус принципів лише за умови їх закріплення в законодавстві, тобто надання 

їм певної конкретної форми вираження. Проте наголошують на тих або інших 

аспектах, які характеризують індивідуальність принципів права або принципів 

судочинства. Одразу хотілося б зазначити, що принципи права і принципи 

судочинства вивчаються в органічній єдності. Це пов’язано з тим, що принципи 

права та принципи судочинства насамперед є явищами правовими. Вони 
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характеризують за своєю сутністю єдині вихідні положення й вихідні засади 

конкретного правового явища або процесу і мають єдине функціональне 

призначення: забезпечити стабільність, виваженість, результативність 

конкретної діяльності або функціонування відповідного явища, сприяти 

досягненню відповідного результату. Тому і наш аналіз історіографії 

дослідження саме в цей період стосуватиметься аналізу розуміння принципів 

права та принципів судочинства, які розглядаються в органічній єдності. 

Найбільш типовими підходами до розумінням принципів права і принципів 

судочинства в радянській юридичній науці були ті, що засновані на певних 

аспектах принципів, до яких відносились наступні: система основних 

положень, які виражають загальну націленість та найбільш суттєві риси змісту 

правового регулювання суспільних відносин [5, с. 17-18]; керівні засади 

правового регулювання, які визначають його характер [265, с. 67-68]; система 

нормативних засад позитивного права, система абстрактних понять, які 

виражають сутність держави й права в їх основі [110, с. 118]; юридичні гаранти 

правильного застосування правових норм і здійснення суб’єктивних прав 

громадянина. Їх функціонування націлене на забезпечення правомірності 

вчинків суб’єктів права, зміцнення законності і правозастосування [111, с. 450-

462] тощо. 

В цей період розвивається і розуміння принципів права в юридичній науці 

так званого «буржуазного» або «західного» типу наукового розуміння 

принципів права і принципів судочинства». Вони визначаються в межах того чи 

іншого типу праворозуміння. Тут ми можемо говорити, що у західній 

юридичній літературі поширюється з початку ХХ ст. так зване плюралістичне 

розуміння права, що поєднує ідеї декількох типів (шкіл) праворозуміння. Це 

відображається і на розумінні принципів права та принципів судочинства. Ми 

можемо говорити про те, що в західній юридичній науці в ХХ ст. принципи 

права і принципи судочинства розглядаються: 

- по-перше, як явища, що мають соціальний характер, відображають 

характер розвитку суспільства, закріплюють у своєму змісті основні 
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загальнолюдські цінності, які забезпечують потреби людей [275, с.140-147; 276, 

с. 21-40]; 

- по-друге, принципи права мають історичне коріння, є історично 

сформованими, розвиваються, досягають конкретного рівня свого розвитку і в 

подальшому вдосконалюються [287, с. 47-74; 280, с. 89-105]; 

- по-третє, принципи права і судочинства є явищами об’єктивними, які 

зумовлені об’єктивними процесами розвитку суспільства, і відображають 

об’єктивні закономірності функціонування права та розвитку судочинства як 

особливого різновиду юридичної діяльності [285, с. 889-929; 283, с. 251-252]; 

- по-четверте, принципи права і принципи судочинства є такими, що 

закладають основу розвитку правової системи, забезпечують стабільність і 

справедливість функціонування правової системи, націленість її на 

забезпечення справедливості і порядку в суспільстві [279; 281; 286]; 

- по-п’яте, принципи права та судочинства розглядаються як 

основоположні керівні ідеї, положення і поняття, які характеризують той чи 

інший вид юридичної діяльності і тим самим забезпечують її стабільність, 

авторитетність та неупередженість [277, с. 357-368; 282, с. 191-212] тощо. 

Враховуючи проведене нами дослідження особливостей розуміння 

принципів права та принципів судочинства, що відображені в поглядах 

мислителів, державних діячів та науковців минулого, хотілося б зупинитися на 

окремих положеннях, які відображають загальні висновки в питанні, що 

стосується історіографії наукового дослідження.  

По-перше, слід вказати, що в період Античності в поглядах мислителів 

зароджуються перші уявлення про наявність та необхідність ідей, положень, 

переконань в сфері судової діяльності, дотримання яких є основою 

справедливості і законності як природних основ життєдіяльності суспільства. 

Вважаємо, що передумовами становлення принципів судочинства як правового 

та наукознавчого явища стали світоглядні уявлення мислителів Античності про 

основоположні ідеї, які походять від природних потреб суспільства та людини у 

справедливому судові, діяльність якого відповідає закону. 
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По-друге, перші ідеї про поняття та зміст принципів судочинства були 

сформовані в поглядах юристів Стародавнього Риму, що засновувались на 

загальноприйнятих уявленнях про правду і неправду, справедливість і 

несправедливість, добро і зло тощо. 

По-третє, світоглядні уявлення про вихідні (основоположні) засади 

функціонування права та здійснення судочинства мають наступницький 

характер та отримують свою подальшу розробку в поглядах мислителів 

періодів Середньовіччя, Просвітництва та Новітнього часу, доповнюючи їх 

розуміння як явища божественного походження, засобу забезпечення гармонії в 

суспільстві, реалізації інтересів і потреб людини тощо. Їх погляди становлять 

світоглядну основу для подальшого наукового розуміння принципів права та 

принципів судочинства, а також основу для їх правового закріплення як 

вихідних основоположних ідей, на яких має бути засноване функціонування 

правової та судової системи.  

По-четверте, розуміння принципів права та судочинства відображають 

конкретний етап розвитку суспільства, акумулюючи в собі систему соціальних 

цінностей, положень, правил, які вироблені суспільством, і в подальшому 

забезпечують відповідне регулювання суспільних відносин. Визначення 

принципів права та судочинства засноване на ідеях природного права, які 

визнають людину найвищою соціальною цінністю, і, відповідно, націлені на те, 

щоб забезпечити інтереси і потреби людини. 

По-п’яте, плюралізація розуміння принципів права та принципів 

судочинства має історичні передумови, що пояснюється різними течіями в 

праворозумінні, які сформувалися історично. 

Характеризуючи сучасний стан наукової розробки принципів права та 

судочинства, важливо зупинитися на наступних ключових положеннях, які 

відображають особливості наукової розробки вказаної проблематики. 

По-перше, в основу розуміння принципів судочинства закладена ідея 

розуміння принципів в цілому як соціального явища, які мають 

багатоаспектний характер та визначають основу будь-чого (явища, діяльності, 
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процесу тощо) і за змістом являють собою систему ідей, засад, цінностей, 

положень, які мають фундаментальний характер, є основою відповідних явищ, 

процесів або діяльності; 

По-друге, сучасне розуміння принципів права та судочинства можливо 

структурувати на три напрямки: 

1) розуміння принципів як явища світоглядного плану, що являють 

собою систему підходів, положень і уявлень, які засновані на загальному 

розумінні явищ і процесів всесвіту та характеризують принципи як особливий 

феномен, який займає самостійне місце в системі елементів соціальної 

реальності; 

2) розуміння принципів як явища наукознавчого плану, що мажуть бути 

досліджені з наукової точки зору, мають соціальний характер, є елементами 

соціальної реальності та досліджуються суспільними науками; 

3) розуміння принципів як явища правового плану, що закріплені за 

допомогою правових норм, наділені власними правовими особливостями, 

забезпечують реалізацію відповідних функцій правового характеру та 

досліджуються суто юридичними науками, оскільки є елементами правової 

системи,. 

По-третє, ключовий напрямок наукового пізнання принципів права і 

судочинства становлять правові дослідження, оскільки принципи права та 

судочинства є правовими явищами, мають відповідну правову природу, 

сутність та функціональне призначення.  

По-четверте, принципи права та судочинства мають міждисциплінарний 

характер наукового юридичного дослідження. По суті вони вивчаються 

історико-теоретичними юридичними науками, де аналізуються закономірності 

виникнення, становлення, розвитку, функціонування та вдосконалення 

принципів права та судочинства як явищ юридичних. Окрім того, вони 

вивчаються в межах галузевих юридичних наук, характеризуючи особливості 

функціонування конкретних галузей права або здійснення судової діяльності в 

рамках господарського, адміністративного, кримінального, цивільного 
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судочинства. Так само вивчення принципів судочинства матиме важливе 

значення і в межах спеціальних юридичних наук, що надасть змогу встановити 

особливості їх прояву в межах судочинства як юридичної практичної 

діяльності.  

По-п’яте, ми можемо говорити про те, що ключову роль у системі 

наукових досліджень принципів права та судочинства відіграють теоретико-

правові дослідження, які характеризують вказані явища як такі, що мають 

закономірності свого зародження, становлення, розвитку та функціонування. 

Відповідно, ті положення, які розробляються в результаті здійснення 

теоретико-правових досліджень, мають міждисциплінарний характер та 

становлять методологічну базу для здійснення подальших наукових досліджень 

галузевого та спеціально-юридичного плану. 

По-шосте, принципи права та судочинства як об’єкти наукового 

дослідження вивчаються як окремо одне від одного, так і в контексті їх 

взаємозв’язку. Це надає змогу розглянути зазначені явища, як такі, що мають 

самостійний характер, і як такі, що взаємопов’язані між собою. Сьогодні 

особливе значення мають порівняльно-правові дослідження, котрі надають 

змогу порівняти принципи права та принципи судочинства, виявити ті 

закономірності, які характеризують їх взаємозв’язок і взаємодію, та в 

подальшому виробити систему положень, які сприяли б удосконаленню судової 

діяльності в контексті взаємодії принципів права та принципів судочинства.  

По-сьоме, слід зазначити, що принципи права та принципи судочинства 

мають досить-таки потужний наукознавчий потенціал, оскільки сьогодні 

залишається ряд аспектів, які є малодослідженими або є взагалі 

недослідженими в межах юридичної науки. До таких аспектів слід віднести 

питання методологічної основи наукового пізнання принципів права і 

принципів судочинства, вивчення їх категоріальних аспектів, можливості їх 

класифікації, аспектів взаємозв’язку та взаємодії, проблематики місця та ролі 

принципів права і судочинства, питання порівняння принципів права і 
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судочинства як явищ національного та міжнародного права, аспекти цінності 

принципів права та судочинства тощо; 

По-восьме, сучасний стан наукової розробки принципів права та 

судочинства потребує наукового переосмислення з огляду на тривалий період 

впливу радянської правової доктрини на розуміння принципів права та 

судочинства, надмірної ідеологізації наукових досліджень, наявності системи 

положень, які мають, так зване, «пострадянське» розуміння принципів права та 

судочинства. В наукових дослідженнях необхідно врахувати особливості 

сучасного процесу трансформації суспільства, специфіку реформування 

вітчизняної правової і судової систем тощо. Все це обумовлює необхідність 

глибинного переосмислення принципів права та судочинства як ключових 

інституцій, які забезпечують дієвість права й ефективність функціонування 

правової і судової систем в цілому. 

По-дев’яте, слід наголосити на тому, що принципи права та судочинства 

потребують свого наукового дослідження не лише як явищ теоретико-

правового плану, але і як практичного феномену. Насамперед принципи права 

та принципи судочинства є практичними явищами, що забезпечують правовий 

вплив на функціонування права та судової системи.  

Слід зауважити, що в сучасній юридичній науці в межах доктринального 

розуміння принципів права та судочинства спостерігається певний дуалізм їх 

пізнання [253, с. 41-42]. З одного боку, принципи права характеризуються як 

явище, яке є загальним по відношенню до принципів судочинства. Це 

обумовлено тим, що принципи права мають більш абстрактний характер та 

конкретизуються в межах такого виду діяльності як судочинство у вигляді 

принципів судочинства. Вони відображають особливості функціонування права 

в цілому, у т.ч. й у сфері судочинства. Тим самим пояснюється те, що принципи 

судочинства характеризуються особливими ознаками, але так само наділені й 

загальними ознаками, що є притаманним принципам права. З іншого боку, 

характеристика принципів судочинства здійснюється як явища самостійного, 

що взаємопов’язане з принципами права. Принципи судочинства є такими, що 
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відображають особливості юридичної діяльності в сфері судочинства, 

відповідно, вони наділені характеристиками як принципів права, так і 

принципів юридичної діяльності в цілому. Тому в їх змісті є особливість, яка 

обумовлена специфікою судочинства, що надає змогу говорити про 

самостійність поняття «принципи судочинства» в системі понятійно-

категоріального апарату.  

Підсумовуючи стан наукової розробки принципів права та судочинства, ми 

можемо структурувати існуючі наукові погляди на проблематику розуміння 

принципів права та судочинства на два самостійні напрямки: 

- вузьке (нормативне) розуміння принципів права та принципів 

судочинства як таких, що являють собою основоположну систему ідей, 

положень, правил, які мають свою власну структуру, тобто поділяються на 

різновиди, і можуть вважатися принципами лише тоді, коли вони мають свою 

зовнішню форму вираження у вигляді конкретного положення законодавства. 

Такий підхід більше розроблено і обґрунтовано радянською юридичною 

наукою, в якій панують ідеї нормативістського підходу до розуміння права. 

Таке розуміння принципів права зберігається і в окремих сучасних наукових 

роботах, які розвивають так звані «пострадянські» традиції юридичної науки; 

- широке розуміння принципів права і судочинства, які розглядають їх 

через уявлення про систему основоположних ідей, засад, підходів і положень, 

які мають соціально обумовлений характер і відображають особливості уявлень 

про правову систему, про право, про співвідношення права й держави, про 

специфіку функціонування судової влади тощо. Тому і в межах широкого 

підходу розуміння принципів права і судочинства вказані явища розглядаються 

як такі, що мають ціннісний характер, обумовлені закономірностями розвитку 

суспільства. 

На завершення нашого дослідження хотілося б звернути увагу на проблему 

перспектив наукової розробки теоретико-правових аспектів принципів права та 

судочинства, які обумовлені історією становлення їх наукового дослідження, а 

також сучасним станом їх наукової розробки. Враховуючи вказане вище, 
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можемо говорити про те, що сьогодні в наукознавчому плані потребують 

ґрунтовного дослідження та переосмислення наступні теоретико-правові 

аспекти принципів права та принципів судочинства: 

По-перше, потребує узагальнення історіографія наукового дослідження 

принципів права та судочинства з метою визначення закономірностей розвитку 

уявлень про вказані явища, встановлення сучасного стану їх доктринального 

розуміння, а також виокремлення тих проблем наукового пізнання принципів 

права та судочинства, що висуваються практикою функціонування правової 

системи. 

По-друге, потребує переосмислення та наукового обґрунтування 

функціональний потенціал методологічних підходів та методів дослідження 

принципів права і судочинства, які здатні всебічно, об’єктивно та достовірно 

отримати інформацію про принципи права та судочинства як явища, які 

взаємодіють між собою, характеризуються особливостями свого розвитку. 

Необхідно виробити відповідний комплекс методологічних підходів та методів 

дослідження, що нададуть змогу отримати достовірну, всебічну і об’єктивну 

наукову інформацію про досліджуване явище.   

По-третє, важливе значення має здійснення системно-структурних 

досліджень принципів права та судочинства, що надасть змогу їх пов`язати між 

собою, здійснити порівняння, визначити аспекти, які відображають особливості 

їх взаємозв’язку та взаємодії, розглянути принципи права і судочинства як 

самостійні явища, які займають окреме місце в системі правової реальності, а 

також визначити внутрішню будову принципів права та судочинства.  

По-четверте, важливе значення має визначення понятійних аспектів 

принципів права та судочинства з метою вироблення єдиних уніфікованих 

підходів до характеристики вказаних явищ як самостійних понять; визначення 

їх місця в системі понятійно-категоріального апарату, а також встановлення 

ознак, які характеризують дані явища й надають змогу визначити їхні понятійні 

особливості. 
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По-п’яте, потребують наукового дослідження питання місця та ролі 

принципів судочинства в системі принципів права, вивчення яких надасть 

змогу розкрити системність досліджуваних явищ, встановити їх приналежність 

до явищ більш широкого формату, а також визначити їх вплив на інші явища 

правової реальності.  

По-шосте, важливим аспектом є встановлення спільних та особливих ознак 

принципів права та судочинства, що надасть змогу відобразити їх спільну 

правову природу та правову сутність, в той же час, охарактеризувати 

особливості їх функціонування.  

По-сьоме, потребують наукового дослідження питання вдосконалення 

практики взаємодії принципів права та судочинства, здійснення відповідних 

наукових розробок, які стосуються питання вдосконалення дієвості принципів 

судочинства та права, визначення шляхів покращення їх функціонування, а 

також характеристики тих засобів, які б сприяли підвищенню ефективності 

принципів права та судочинства в сучасних умовах розбудови державності та 

правової системи України [251, с. 475-477].  

 

1.2 Методологічні основи наукового дослідження 

 

Методологія наукового дослідження теоретико-правових аспектів 

принципів судочинства в системі принципів права насамперед обумовлена 

предметом дослідження, який має складний характер. Складність теоретико-

правових аспектів принципів судочинства в системі принципів права в 

пізнавальному плані потребує застосування широкого кола принципів, 

методологічних підходів та методів наукового пізнання, обумовлених 

специфікою  предмету дослідження. Як було зазначено у попередньому 

підрозділі, принципи судочинства мають складний, багатоаспектний характер 

та відзначаються складною правовою природою і сутністю, мають системний 

характер, входять до складу більш широких систем. Усі ці вказані особливості 

обумовлюють специфіку методологічного інструментарію, який має бути 

застосований у процесі проведення самого дослідження.  
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Сьогодні в юридичній літературі відсутні одностайні підходи до розуміння 

методології. А. Ф. Черданцев розглядає методологію виключно як сукупність 

методів, прийомів та методик, які використовуються для того, щоб дослідити 

всі або більшість аспектів, явищ чи процесів, які становлять предмет самого 

дослідження [260, с. 30-36]. Тобто в даному випадку сформувався так званий 

інструментальний підхід, який розглядає методологію через систему прийомів, 

способів та засобів дослідження і надають змогу їх поєднати таким чином, щоб 

забезпечити всебічність, об’єктивність та повноту дослідження самого явища. 

Трансформуючи таке розуміння на площину методології вивчення принципів 

судочинства, вважаємо, що методологія їх пізнання являє собою систему 

прийомів, способів, засобів дослідження, які використовуються з метою 

отримання знань про принципи судочинства як явище соціального і правового 

плану, тим самим охарактеризувавши ті або інші аспекти принципів 

судочинства (в тому числі і їх місце в системі принципів права) відповідно до 

конкретного методу, який застосовується. Таке розуміння безумовно має 

інструментальний характер, відображає практичну здатність дослідника до 

вивчення принципів судочинства шляхом застосування пізнавальних прийомів, 

способів і засобів. 

М. М. Марченко розглядає методологію не лише як сукупність прийомів, 

способів та засобів дослідження відповідних явищ та процесів, але і визначає її 

як особливу науку, яка вивчає вказані засоби, прийоми та способи дослідження, 

виробляє технології та методики їх застосування, характеризує можливості їх 

поєднання при здійсненні дослідження та забезпечує формування єдиних 

підходів і правил їх застосування. Такий підхід надає можливість 

охарактеризувати методологію вивчення теоретико-правових аспектів 

принципів судочинства в системі принципів права як вироблені юридичною 

наукою прийоми, способи та засоби дослідження вказаних аспектів, відповідні 

технології і методики, а також правила по застосуванню цих прийомів, способів 

та засобів. А. Д. Машков зазначає, що методологія не є простим механічним 

поєднанням методів, прийомів, методик і т.п. пізнання. На його думку, 
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методологія – це певним чином упорядкована логічна система взаємозв'язку і 

взаємодії феноменів, що її формують [103, с. 146]. Щодо методології юридичної 

науки, вчений визначає її в двох аспектах: в онтологічному розумінні – систему 

методологічних принципів, прийомів, способів, засобів, методів та методик 

наукового пізнання, яка використовується для отримання даних в процесі 

дослідження державно-правової дійсності в контексті завдань юридичної 

практики; у гносеологічному розумінні – науку про методологічні принципи, 

прийоми, способи, засоби, методи та методики наукового пізнання, що 

використовуються в юриспруденції [103, с. 154-155].  

Що стосується методології вивчення теоретико-правових аспектів 

принципів судочинства в системі принципів права, виходячи з ідей вченого, то 

вона розглядається як система принципів, прийомів, способів, засобів та 

методів, що вироблені наукою та які використовуються для отримання нових 

знань про практику реалізації принципів судочинства. П. М. Рабінович розуміє 

під методологією систему філософсько–світоглядних підходів 

(матеріалістичних, ідеалістичних, діалектичних, метафізичних), методів 

(загальнонаукових, групових та спеціальних) та засобів науково – юридичного 

дослідження (емпіричні та теоретичні), а також вчення про їх використання в 

пізнанні право-державних закономірностей [162, с. 7]. Методологія юридичної 

науки загалом визначається як система принципів і способів організації і 

побудови теоретико-пізнавальної діяльності в галузі дослідження державно-

правової дійсності, а також вчення про цю систему [8, с. 32]. Таким чином, 

методологію вивчення теоретико-правових аспектів принципів судочинства 

слід розглядати як частину вчення про використання філософсько-світоглядних 

підходів, методів та засобів науково-юридичного дослідження.  

Т. І. Фулей робить одну з небагатьох спроб визначити методологічну 

основу дисертаційного дослідження, де вона вивчає питання загально 

соціальних принципів права. Вчена виокремлює ключові методи, які будуть 

застосовані в дисертаційній роботі (при чому слід зауважити, що у частині 

вступу роботи «методи дослідження» вчена називає значно ширше коло 
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методів, які застосовано в роботі – прим. авт.), а також зазначає на необхідності 

виокремлення методологічної основи дослідження [234, с. 36-38]. 

А. М. Колодій також досить детально розкриває методологічну основу 

наукового пізнання принципів права України відповідно до тематики його 

дисертаційної роботи. Вчений вказує на те, що методологічну основу вивчення 

принципів права мають становити закони і категорії діалектики. Особливо 

мають бути застосовані такі категорії діалектики, як можливість і дійсність (при 

дослідженні, наприклад, загальносоціального і юридичного права), форма і 

зміст (при дослідженні проблеми поняття, ознак і форм виразу принципів 

права), сутність і явище, простір і час, ціле й частина та ін. Мають бути 

використані також ряд законів діалектики: про єдність і боротьбу протиріч; про 

перехід кількісних змін у якісні; про заперечення заперечення і т. ін. Окрім того 

в процесі дослідження варто застосувати: 

- порівняльний метод, під яким розуміють процес відображення і 

фіксації відношень тотожності і протилежності в державно-правових явищах, у 

тому числі на рівні різних країн (наприклад, при вивченні принципів 

публічного і приватного права);  

- спеціально-юридичний метод, сутність якого полягає у фіксації 

державно-правової практики, норм і принципів і т. ін., для встановлення 

зовнішніх ознак правових явищ, їх відмінності одне від одного, відпрацювання 

визначень про них, застосовано при висвітленні проблеми поняття і ознак 

принципів права;  

- системно-функціональний метод має бути застосовано для розуміння 

місця і ролі принципів права у правовій системі, правоутворенні, 

правореалізації і правоохороні; 

- статистичний метод, сутність якого полягає у вивченні кількісних змін 

в розумінні сутності принципів права і обробці цих числових спостережень для 

наукових та інших цілей. Актуальним також є використання історичного і 

логічного методу, методу сходження від абстрактного до конкретного і т. ін. 

[72, с. 9-11]. 
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Тобто в основі методології дослідження знаходяться ті положення, які 

характеризують предмет дослідження, що в свою чергу обумовлює і систему 

методів, які відповідно мають бути застосовані. Проте вказані нами вище 

підходи до характеристики методології мають авторський характер. З метою 

уніфікації розуміння методології наукового пізнання теоретико-правових 

аспектів принципів судочинства в системі принципів права слід узагальнити 

існуючі підходи до доктринального розуміння методології наукового пізнання 

та обґрунтувати найбільш оптимальний підхід для характеристики 

функціональних можливостей методології наукового пізнання в межах 

предмету цієї наукової роботи. Доктринальне розуміння методології наукового 

пізнання можливо структурувати за трьома підходами: так званий, вузький 

підхід, який ототожнює методологічну основу з системою філософських 

напрямів дослідження або методами наукового пізнання правової реальності 

[89, с. 15; 102, с. 21; 6, с. 15; 98, с. 155]; наукознавчий, відповідно до якого 

методологія являє собою цілісну та узгоджену системи способів пізнання, що 

включає загальні філософські підходи та методи пізнання [52, с. 26; 2, с. 95; 

164, с. 24; 90, с. 48] а також процедуру пізнання [4, с. 26]; комплексний підхід, 

який розглядає методологічну основу як сукупність методологічних підходів, 

принципів пізнання та методів дослідження, що обумовлюються предметом 

дослідження [102, с. 22; 95, с. 13; 192, с. 10-11; 45, с. 17].  

Відповідно до такої структуризації, вважаємо за доцільне врахувати 

особливості предмету наукового дослідження цієї роботи та встановити 

функціональні можливості принципів наукового пізнання, методологічних 

підходів та методів наукового дослідження. З огляду на специфіку теоретико-

правових аспектів принципів судочинства в системі принципів права, варто 

наголосити на тому, що ключовими методологічними підходами в процесі 

здійснення дослідження будуть наступні. По-перше, слід говорити про 

важливість такого методологічного підходу як феноменологічний, 

використання якого, фактично, може надати змогу дослідити принципи 

судочинства як особливий суспільний феномен, який має об’єктивні 
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закономірності свого виникнення, розвитку, функціонування й вдосконалення. 

У результаті, вказаний підхід сприятиме розкриттю принципів судочинства як 

особливого феномену правової реальності, який має об’єктивний характер 

виникнення і розвитку, знаходиться під впливом різноманітних соціальних 

факторів, і, у свою чергу, він так само впливає на суспільні явища й процеси, 

забезпечуючи відповідний рівень їх розвитку та функціонування.  

Окремо слід зупинитися і на функціональних можливостях системного 

підходу, який розкриє особливості принципів судочинства як явища системного 

плану. Принципи судочинства є складним явищем, яке має системні 

характеристики, поділяється на елементи, які між собою взаємодіють і є 

взаємозалежними. Окрім того принципи судочинства є самостійним елементом 

більш широких правових явищ і процесів (правової системи). Тому і наукове 

пізнання принципів судочинства може бути здійснене шляхом структуризації їх 

на окремі елементи, встановлення особливостей цих елементів, а також 

визначення специфіки взаємозв’язку між елементами принципів судочинства та 

принципів судочинства  з іншими явищами правової реальності.  

У контексті особливостей предмету дисертаційного дослідження слід 

говорити й про важливе значення функціонально-інструментального 

методологічного підходу. У методологічному плані цей підхід може 

забезпечити з`ясування функціональної ролі та призначення принципів 

судочинства. Результатами такої роботи стане з`ясування ролі, яку виконують 

принципи судочинства в рамках системи принципів права та їх вплив 

безпосередньо на якість та результативність функціонування судової системи 

України.  

Також слід звернути увагу і на один з нових методологічних підходів, що 

вироблені наукою, який має назву «герменевтичний». Він, фактично, надає 

змогу розкрити місце принципів судочинства в системі категорій правової 

реальності, а також забезпечує тлумачення тих положень права, в яких 

закріплюються принципи судочинства. На підставі такого тлумачення є 

можливість визначити особливості їх закріплення, гарантування та 
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забезпечення зі сторони держави. Не менш важливу роль у дослідженні 

принципів судочинства відіграють принципи наукового пізнання, які є 

елементом методологічної основи здійснення наукових досліджень, 

забезпечуючи єдині засади наукової розробки предмету наукового пізнання. 

Принципи наукового пізнання виокремлюються в юридичній літературі досить 

неоднозначно, проте ми хотіли б наголосити на найбільш ключових, які 

відіграють важливу роль у процесі дослідження теоретико-правових аспектів 

принципів судочинства в системі принципів права. Насамперед слід звернути 

увагу на принцип історизму, який забезпечує створення тієї інформаційної 

бази, яка відображає закономірності й особливості зародження принципів 

судочинства, їх становлення, вдосконалення, характеризує сучасний стан їх 

розвитку, сприяє здійсненню прогнозування подальшого розвитку принципів 

судочинства. Цей принцип є методологічною основою для вивчення не лише 

самого явища чи процесу в рамках динаміки історії його виникнення і розвитку, 

але і забезпечує аналіз закономірностей його наукового пізнання в межах 

конкретного історичного етапу розвитку світоглядних або наукових поглядів. 

Вказаний принцип, фактично, допомагає проведенню аналізу принципів 

судочинства в контексті історії їх розвитку як явища і як об’єкту світоглядного 

і наукового пізнання.  

Наступним принципом є принцип всебічності дослідження, який 

забезпечує вивчення більшості теоретико-правових аспектів принципів 

судочинства в контексті їх місця в системі принципів права. Результатом 

функціонування цього принципу є отримання відповідного масиву 

інформаційного матеріалу, що розкриває досліджуване явище, як таке, що має 

багатоаспектний характер, і ці аспекти отримають свою розробку у вигляді 

конкретного наукового знання. 

Важливе місце займає принцип системності дослідження, який визначає 

необхідність врахування вже існуючих наукових ідей і положень стосовно 

досліджуваного явища, а також їх критичного аналізу, винайдення тих аспектів, 

які мають найменший ступінь наукової розробки  або є недослідженими. З 
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методологічної точки зору результатом функціонування вказаного принципу є 

доповнення існуючих наукових положень, їх переосмислення та створення 

інформаційного наукового масиву, який має сучасний, витребуваний характер, і 

комплексно підходить до вивчення досліджуваної проблематики. Окрім того 

надає змогу розкрити системні характеристики принципів судочинства в межах 

більш широких явищ. Ключове місце в системі принципів наукового пізнання 

займає принцип гласності, який забезпечує відкритість результатів здійсненого 

дослідження, також забезпечує доступність до цієї інформації з боку 

громадськості, наукової спільноти, тим самим, надаючи змогу в подальшому 

розвивати це дослідження, переосмислювати і вдосконалювати існуючі наукові 

результати.  

Можемо так само звернути увагу й на такий принцип, як принцип 

професіоналізму, який покликаний покласти на плечі дослідників, які 

володіють відповідними знаннями й досвідом щодо здійснення наукового 

пізнання і отримання наукових знань, місію здійснити саме дослідження, 

результати якого будуть мати професійний, достовірний і об’єктивний 

характер. 

Узагальнюючи особливості методологічних підходів та принципів 

наукового пізнання, маємо звернути увагу, що важливе значення, окрім 

вказаних елементів методологічної основи роботи, відіграють методи 

наукового пізнання, які являють собою окремий набір методологічних 

інструментів, що забезпечують вивчення тих або інших аспектів 

досліджуваного явища або процесу [241, с. 79-80]. Слід зазначити, що значення 

методів дослідження як елемента методологічної основи полягає в тому, що 

вони надають можливість пізнати сутність державно-правових явищ, які мають 

складний та протирічний характер. Також вони надають можливість 

виокремити та дослідити закономірності розвитку функціонування відповідних 

явищ і процесів у юриспруденції, є засобом акумулювання та переосмислення 

об’єктивних даних, які становлять предмет дисертації. Окрім того, методи 
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надають змогу виокремити і узагальнити ознаки і встановити загальні 

закономірності досліджуваного явища або процесу.  

В юридичній літературі існують різноманітні підходи до класифікації 

методів наукового пізнання. Проте найбільш класичним підходом є 

виокремлення так званих рівнів наукового дослідження, які надають 

можливість всебічно та об’єктивно вивчити явище або процес. До таких рівнів, 

на переконання М. І. Козюбри, відносяться: філософський (світоглядний) 

рівень; загальнонауковий рівень; спеціальнонауковий рівень [69, с. 24-25]. 

Спробуємо більш детально охарактеризувати конкретні методи 

дослідження, які надають змогу всесторонньо встановити особливості 

теоретико-правових аспектів принципів судочинства в системі принципів 

права.  

Говорячи про філософський (світоглядний) рівень методології наукового 

пізнання, відзначаємо, що він забезпечує вивчення питань принципів 

судочинства на загально-світоглядному рівні за допомогою загальних прийомів 

мислення. За допомогою філософських методів принципи судочинства 

розглядаються, по-перше, у статиці, і, по-друге, у динаміці. У статиці, або в 

межах метафізичного методу є можливість вивчити принципи судочинства як 

такі, що є незмінними і на конкретний етап свого розвитку вони набувають 

сталого характеру, є наділеними автентичними властивостями. Метафізичний 

метод сприяє вивченню принципів судочинства в статиці й охарактеризувати їх 

як такі, що мають певні ознаки й займають чітко визначене місце в системі 

понятійно-категоріального апарату. За його допомогою можливо 

охарактеризувати принципи права й судочинства як категорії, які взаємодіють і 

є взаємообумовленими одні одними, розкрити особливості змісту принципів 

судочинства та права, як таких, що націлені на забезпечення стабільності, 

незмінності та непорушності судочинства й розвитку правової системи. Що 

стосується вивчення принципів судочинства в динаміці, тобто діалектичний 

метод розглядає принципи судочинства в контексті їх розвитку. Такий розвиток 

відбувається разом із принципами права, оскільки вони мають соціальний 
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характер і залежать від особливостей розвитку суспільства. В результаті 

застосування вказаного методу виокремлюються та аналізуються найбільш 

загальні закономірності й зв’язки, які розкривають становлення, розвиток, 

буття і пізнання досліджуваного явища. Тут ми можемо говорити про 

діалектику природи, суспільного життя, що являють собою вчення про закони 

розвитку суспільства та про закономірності розвитку досліджуваних явищ. 

Діалектичний метод також зможе охарактеризувати принципи судочинства як 

правове явище, які взаємодіють з іншими явищами, і така взаємодія має 

змінний характер, впливає як на розвиток безпосередньо принципів 

судочинства, так на розвиток принципів права. Він надає змогу виявити 

джерела розвитку принципів судочинства й принципів права, встановити 

протиріччя, які існують між принципами судочинства і принципами права, а 

також з`ясувати особливості збалансування розвитку й вдосконалення 

принципів судочинства та принципів права. 

Такий філософський метод як матеріалістичний, що визначає та 

характеризує відношення науковців до конкретних форм і методів 

матеріального вираження принципів судочинства, характеризуватиме 

особливості економічних відносин як базисну основу розвитку правових явищ, 

у т.ч. й принципів судочинства. Результатом його застосування є 

характеристика залежності принципів судочинства від економічних відносин, 

від рівня економічного розвитку суспільства і держави. Вказаний метод 

визначає особливості формування принципів судочинства в залежності від 

класового поділу суспільства, встановлює специфіку взаємодії судової системи 

та рівня розвитку економічних відносин, розкриває роль принципів 

судочинства в межах цієї взаємодії. Окрім того, застосування вказаного методу 

надає змогу охарактеризувати перспективи удосконалення функціонування 

принципів судочинства в залежності від рівня економічного розвитку 

конкретної держави. Окремо слід наголосити на функціональних можливостях 

ідеалістичного методу дослідження, який заснований на визнанні свідомості як 

особливої умови життєдіяльності суспільства. За його допомогою можливо 
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охарактеризувати особливості залежності суспільства від рівня розвитку 

судової системи, у тому числі прослідкувати, яку роль відіграють принципи 

судочинства в цій взаємодії; охарактеризувати процес виникнення та 

вдосконалення принципів судочинства в залежності від волі й свідомості 

окремих осіб, а також встановити характер сприйняття змісту і сутності 

принципів судочинства суб’єктами права. Також цей метод дає відповідь на 

запитання про те, яким чином принципи судочинства впливають на свідомість 

діяльності людини і безпосередньо на її участь в судовому процесі.  

Наслідком застосування комплексу філософських методів є розкриття 

принципів судочинства як самостійного юридичного явища, яке займає окреме 

місце в системі явищ правової реальності, характеризується власними, 

індивідуальними властивостями (ознаками), залежить від рівня розвитку 

суспільства, особливо, що стосується його економічної й політичної сфер 

життєдіяльності, змінюється і вдосконалюється під впливом різноманітних 

об’єктивних факторів, зумовлене станом розвитку суспільства й рівнем 

розвитку його правосвідомості.  

Складність та багатоаспектність принципів судочинства потребує 

конкретизації філософських методів дослідження за допомогою системи 

загальнонаукових методів, які забезпечують всесторонність та об’єктивність 

дослідження принципів судочинства як явища, що має наукознавчий характер 

та належить до, так званих, суспільних явищ, що можуть бути досліджені 

різноманітними суспільними науками.  

Характеризуючи загальнонауковий рівень методології дослідження, ми 

можемо говорити про те, що важливу функціональну роль у дослідженні 

теоретико-правових аспектів принципів судочинства в системі принципів права 

відіграють загальнонаукові методи. У даному випадку ми можемо говорити про 

те, що важливе значення має історико-правовий метод, який стане в нагоді для 

з`ясування особливостей становлення принципів судочинства як явищ 

об’єктивної реальності, прослідкувати закономірності їх розвитку, встановити 

закономірності сучасного стану їх функціонування, які мають історично 
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зумовлені закономірності. Окрім того вказаний метод забезпечує можливість 

встановлення особливостей зародження і розвитку світоглядного та наукового 

пізнання принципів судочинства, що становлять окремий об’єкт наукового 

пізнання.  

Важливу роль також відіграє й порівняльно-правовий метод, який 

забезпечує можливість виокремлення спільних та особливих ознак принципів 

права і судочинства, встановлення специфіки їх різновидів, з’ясування 

особливостей їх взаємодії між собою, а також обґрунтування практичних 

рекомендацій щодо посилення взаємодії принципів права та судочинства.  

Важливе значення має використання системно-структурного методу, що 

зумовлюється подвійною природою і сутністю принципів права та судочинства, 

де перші походять безпосередньо від самого права, а другі походять і втілюють 

у собі особливості судочинства. Отже, вони є самостійними категоріями, які 

мають власну структуру, і кожен із них є елементом більш широких правових 

явищ. Системно-структурний метод надає змогу встановити взаємозв’язок між 

принципами права й принципами судочинства, визначивши внутрішню будову 

цих явищ і категорій, а також встановивши аспекти взаємодії між їх 

структурними елементами.  

Наступний метод, що потенційно може бути застосовано для дослідження 

теоретико-правових аспектів принципів судочинства, це формально-логічний, 

завдяки якому можливо виокремити спільні ознаки між принципами права та 

принципами судочинства, встановити відмінності між ними, а також вивчити 

закономірності їх розвитку в подальшому.  

Важливе значення має й функціональний метод, який забезпечує пізнання 

умов функціонування принципів судочинства та права, встановлення 

закономірностей їх розвитку, динаміки зміни їх функціонального призначення, 

а також встановлення сучасних особливостей функціонального призначення 

принципів права та судочинства з огляду на поточні трансформаційні процеси, 

які відбуваються в суспільстві, державі та правовій системі в контексті 

реформування державно-правових явищ.  
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Аналіз принципів судочинства в системі принципів права потребує 

використання спеціально-наукових методів, які є результатом функціонування 

юридичних наук та можуть бути застосовані до вивчення теоретико-правових 

аспектів принципів судочинства в системі принципів права. Тут ми маємо 

говорити про функціональні можливості соціологічного методу, який 

використовується переважно в соціології, проте може бути застосований і до 

предмету нашого дисертаційного дослідження. Його використання націлене на 

вивчення соціальної обумовленості, соціальної дії та соціальної ефективності 

принципів права й принципів судочинства, а також на аналіз зворотного 

характеру дії різноманітних соціальних факторів, які впливають на становлення 

та функціонування вказаних принципів. Цей метод використовується шляхом 

проведення різноманітних соціологічних досліджень, результати яких будуть 

свідчити про характер поширеності принципів права й судочинства на суспільні 

відносини, а також особливості впливу різноманітних соціальних факторів на 

розвиток і функціонування принципів права й судочинства.  

Важливе значення має також метод правового моделювання, який 

забезпечує вивчення принципів права та судочинства як певних ідеальних 

моделей організації судочинства, функціонування принципів судочинства, їх 

структуризації, комбінування тощо. Використати цей метод доцільно для 

побудови ефективних моделей, які в подальшому можуть і мають бути 

впроваджені в процесі вдосконалення судочинства. Використання методу 

правового моделювання в контексті проблематики цієї дисертаційної роботи 

надасть змогу сформулювати і обґрунтувати модель функціонування принципів 

судочинства та права, виокремити їх різновиди, розробити ефективну модель їх 

взаємодії та функціонування з метою максимального досягнення мети 

правового регулювання й мети здійснення судочинства як такого. Метод 

правового прогнозування пов'язаний із методом моделювання і, у свою чергу, 

потенційно може надати змогу зробити різноманітні прогнози щодо перспектив 

вдосконалення функціонування принципів права та судочинства. Зокрема, він 

може бути використаний в аспекті визначення проблем та шляхів 
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вдосконалення ефективності принципів права й судочинства в Україні шляхом 

аналізу проблем, які існують на сьогоднішній день в аспекті функціонування 

цих принципів, а також тих тенденцій, які стосуються реформування та 

вдосконалення судової системи і правової системи України.  Важливу роль 

відіграє й статистичний метод. Він використовується більшістю суспільних 

наук і забезпечує вивчення кількісних змін різноманітних державно-правових 

категорій з метою вироблення певних рекомендацій для вдосконалення 

практики. Зокрема використання цього методу може бути здійснено в аспекті 

аналізу статистичних даних судової практики, що стосується характеру 

поширеності принципів права та судочинства в межах судової правозастосовної 

діяльності. В подальшому, засновуючись на аналізі статистичних даних, є 

можливість вироблення певних рекомендацій, які будуть стосуватися 

удосконалення дієвості принципів права та судочинства в сучасних умовах 

розвитку правової системи України.  

Використання, так званого формально-догматичного або спеціально 

юридичного методу слугуватиме засобом визначення понятійності явищ або 

процесів шляхом визначення конкретних ознак досліджуваного явища або 

процесу та обґрунтування його місця в системі понятійно-категоріального 

апарату. Трансформуючи функціональні можливості вказаного методу на 

предмет нашого дисертаційного дослідження, ми можемо говорити про те, що 

цей метод може бути застосований для того, щоб обґрунтувати самостійність 

принципів права та судочинства в понятійно-категоріальному апараті 

юридичної науки, для визначення їх відмінних та спільних ознак, а також 

обґрунтування уніфікованого визначення зазначених категорій. 

Підбиваючи підсумки проведеному дослідженню методологічної основи 

цієї дисертаційної роботи, ми можемо зупинитися на окремих висновках.  

По-перше, слід говорити про те, що особливості методології наукового 

дослідження принципів судочинства в системі принципів права в теоретико-

правовому контексті обумовлені специфікою предмету наукового пізнання, що 

потребує відповідного методологічного інструментарію. На наше переконання, 
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методологічну основу наукового дослідження теоретико-правових аспектів 

принципів судочинства в системі принципів права становлять: 

- принципи наукового пізнання, що забезпечують основу здійснення 

наукового дослідження теоретико-правових аспектів принципів судочинства в 

системі принципів права та надають змогу забезпечити статус науковості 

одержаних результатів;  

- методологічні підходи, за допомогою яких теоретико-правові аспекти 

принципів судочинства в системі принципів права розкриваються шляхом 

застосування групи однорідних методів пізнання з метою всестороннього 

визначення конкретного прояву предмету наукового дослідження;  

- методи наукового дослідження, застосування яких забезпечує 

вивчення конкретних теоретико-правових аспектів принципів судочинства в 

системі принципів права. 

Окрім того, складність принципів судочинства в системі принципів права 

обумовлює необхідність застосування широкого кола методів дослідження, які 

можливо узагальнити в межах трьох рівнів пізнання: 

- філософський (світоглядний) рівень, який характеризує принципи 

права та принципи судочинства як такі, що є об’єктом світоглядного 

сприйняття, мають самостійний та об’єктивно зумовлений характер свого 

розвитку й функціонування, характеризуються певним рівнем свого 

становлення на конкретному етапі розбудови суспільних відносин та 

відображає світоглядні позиції науковця; 

- загальнонауковий рівень, на якому акцентується увага на 

об’єктивності принципів права та принципів судочинства, історичному 

характері розвитку цих явищ, а також наявності в них формально-логічних 

властивостей, функціонального призначення, що характеризує дані явища як 

наукознавчі;  

- спеціально-науковий рівень, що розкриває наукознавчий потенціал 

принципів права та принципів судочинства як явищ правових, які потребують 

вивчення в межах юридичних наук, а науковий результат отримується шляхом 
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застосування різноманітних методів юридичних наук. В межах вказаного рівня 

здійснюється дослідження теоретико-правових аспектів принципів права та 

судочинства як правових явищ, які мають системний характер, обумовлені 

конкретним змістом, формою, можуть певним чином удосконалюватися й 

розвиватися. 

По-друге, методологічну основу аналізу теоретико-правових аспектів 

принципів судочинства в системі принципів права складає положення про те, 

що за змістом відбувається дослідження двох самостійних явищ, а саме: 

принципів права та принципів судочинства, які є багатоаспектними, в той же 

час, взаємопов’язаними. Це потребує застосування широкого кола 

методологічних підходів та методів дослідження з метою їх вивчення окремо 

одне від одного, а також у взаємозв’язку та взаємодії.  

По-третє, слід наголосити на понятійній невизначеності принципів права та 

принципів судочинства, що обумовлює необхідність наукового вироблення 

єдиних підходів до розуміння понять «принципи права» та «принципи 

судочинства», а також розкриття їх ознак.  

По-четверте, принципи судочинства доцільно відмежувати від інших 

суміжних явищ, в тому числі таких як «принципи функціонування судової 

влади», «принципи діяльності суддів» і «принципи діяльності суду», визначити 

взаємозв’язок з поняттям «принципи права», а також встановити самостійність 

даного явища як самостійного правового феномену. 

По-п’яте, з методологічної точки зору принципи судочинства мають бути 

розглянуті в системному зв’язку з принципами права, конкретніше, в межах 

принципів права, тому й принципове значення матиме системне дослідження 

місця принципів судочинства в системі принципів права шляхом визначення їх 

функціонального призначення, особливостей взаємодії, розвитку та 

вдосконалення. 

По-шосте, принципи права та принципи судочинства є явищами змінними, 

які розвиваються відповідно до особливостей розвитку суспільних відносин, 

можуть бути вдосконалені. З огляду на це особливий акцент у науковій роботі 
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слід зробити на дослідженнях прогностичного плану, які нададуть змогу 

встановити проблеми та шляхи вдосконалення дієвості принципів права та 

принципів судочинства.  

 

Висновки до Розділу 1. 

 

1. У період Античності в поглядах мислителів зароджуються перші 

уявлення про наявність та практичну витребуваність вихідних 

(основоположних) засад здійснення судочинства, дотримання яких є основою 

справедливості і законності як природних основ життєдіяльності суспільства. 

Аналіз зазначених поглядів довів, що передумовами становлення принципів 

судочинства як правового та наукознавчого явища стали світоглядні уявлення 

мислителів Античності про вихідні (основоположні) ідеї, правила, положення, 

переконання, які походять від природних потреб суспільства і людини, 

визначають основи здійснення судочинства.  

2. Перші ідеї про поняття, зміст і призначення принципів судочинства 

були сформовані в поглядах юристів Стародавнього Риму та засновувались на 

загальноприйнятих уявленнях про правду і неправду, справедливість і 

несправедливість, добро і зло тощо. 

3. Світоглядні уявлення про вихідні (основоположні) засади 

функціонування права та здійснення судочинства мають динаміку свого 

розвитку та отримують свою подальшу розробку в поглядах мислителів 

періодів Середньовіччя, Просвітництва та Новітнього часу, доповнюючись 

ідеями про їх божественне походження, призначення щодо забезпечення 

гармонії в суспільстві, створення умов для реалізації інтересів і потреб людини 

тощо. Їх погляди становлять світоглядну основу для подальшого наукового 

розуміння принципів права та принципів судочинства, а також основу для їх 

правового закріплення як вихідних (основоположних) засад, на яких має бути 

засноване функціонування правової та судової систем.  

4. Становлення розуміння принципів права та принципів судочинства 

відображає конкретний етап розвитку суспільства, акумулюючи в собі систему 
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соціальних цінностей, положень, правил, які ним вироблені, і в подальшому 

забезпечують відповідний вплив на функціонування права та судочинства. 

5. Сучасне розуміння принципів права та принципів судочинства 

можливо структурувати на три напрямки: 1) світоглядне розуміння, згідно з 

яким принципи права та принципи судочинства є явищами світоглядного 

плану, займають самостійне місце в системі елементів соціальної реальності та 

являють собою комплекс ідей, правил, положень, переконань про основи 

функціонування права та судочинства, які засновані на загальному сприйнятті 

явищ і процесів всесвіту; 2) наукознавче розуміння, що розкриває принципи 

права та принципи судочинства як явища пізнавального плану, зумовлені 

закономірностями свого зародження, виникнення, розвитку та функціонування 

в сфері права та судочинства, мають соціальний характер, становлять 

самостійний об’єкт наукового пізнання та можуть бути досліджені суспільними 

науками; 3) правове розуміння, відповідно до якого принципи права та 

принципи судочинства як явища правового плану, закріплені за допомогою 

правових норм, визначають основи функціонування права і судочинства, 

досліджуються юридичними науками та забезпечують реалізацію відповідних 

функцій правового характеру.  

6. Існуючі наукові погляди, які стосуються розуміння принципів права 

та принципів судочинства, узагальнено в межах двох напрямів: 

- вузьке (нормативне) розуміння, відповідно до якого принципи права та 

принципи судочинства являють собою комплекс вихідних (основоположних) 

ідей, положень, правил, уявлень, які мають свою власну структуру, поділяються 

на різновиди і набувають статус принципів лише за умови, коли отримують 

форму виразу у вигляді положень законодавства; 

- широке розуміння, згідно з яким принципи права і принципи 

судочинства визначаються як комплекс вихідних (основоположних) ідеї, 

положень, правил, уявлень, які характеризуються історичним ступенем свого 

становлення, є соціально обумовленими, засновані на уявленнях про сутність та 

соціальне призначення права і судочинства, не залежать від їх правового 
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закріплення, можуть мати як правове закріплення, так і можуть існувати на 

рівні загального визнання і застосування. 

7. Принципи права та принципи судочинства мають міждисциплінарний 

характер наукового юридичного дослідження, оскільки вивчаються: 

а) історико-теоретичними юридичними науками, предметом пізнання яких є 

закономірності їх зародження, виникнення, становлення, розвитку, 

функціонування та вдосконалення як правових явищ; б) галузевими 

юридичними науками, що вивчать особливості функціонування принципів 

права і принципів судочинства в межах здійснення господарського, 

адміністративного, кримінального, цивільного судочинства; в) спеціальними 

юридичними науками, які досліджують особливості функціонування вказаних 

принципів при здійсненні судочинства як різновиду юридичної практичної 

діяльності.  

8. На основі аналізу історії становлення наукового пізнання предмету 

цієї дисертаційної роботи, а також сучасного стану його наукової розробки 

визначено перспективи наукового дослідження принципів права та принципів 

судочинства, що розкрито в межах наступних напрямів: 1) потребує 

узагальнення історіографія наукового дослідження принципів права та 

принципів судочинства з метою визначення закономірностей розвитку уявлень 

про вказані явища; 2) доцільним є переосмислення та наукове обґрунтування 

функціонального потенціалу методологічних основ пізнання принципів права і 

принципів судочинства, за допомогою яких можливо всебічно, об’єктивно та 

достовірно здійснити дослідження; 3) важливе значення має дослідження 

системно-структурних аспектів принципів права та принципів судочинства, що 

надасть змогу встановити зв’язок між ними, здійснити їх порівняння, визначити 

аспекти, які відображають особливості їх взаємозв’язку та взаємодії; 

4) потребують наукового переосмислення понятійні аспекти принципів права та 

принципів судочинства з метою вироблення єдиних уніфікованих підходів до 

характеристики вказаних явищ як самостійних понять; визначення їх місця в 

системі понятійно-категоріального апарату юридичної науки, а також 



69 

 

встановлення ознак, які характеризують дані явища й надають змогу визначити 

їхні понятійні особливості; 5) доцільним є наукове дослідження питань місця та 

ролі принципів судочинства в системі принципів права; 6) потребують 

наукового вивчення питання вдосконалення практики взаємодії принципів 

права та судочинства, а також здійснення відповідних наукових розробок 

питань посилення їх дієвості, характеристики засобів, які б сприяли 

підвищенню їх ефективності.  

9. Методологію наукового дослідження теоретико-правових аспектів 

принципів судочинства в системі принципів права становлять: а) принципи 

наукового пізнання, що забезпечують основу здійснення наукового 

дослідження теоретико-правових аспектів принципів судочинства в системі 

принципів права та надають змогу забезпечити статус науковості одержаних 

результатів; б) методологічні підходи, за допомогою яких теоретико-правові 

аспекти принципів судочинства в системі принципів права розкриваються 

шляхом застосування групи однорідних методів пізнання з метою всебічного 

визначення конкретного прояву предмету наукового дослідження; в) методи 

наукового дослідження, застосування яких забезпечує вивчення конкретних 

теоретико-правових аспектів принципів судочинства в системі принципів 

права. 

10. Складність теоретико-правових аспектів принципів судочинства в 

системі принципів права обумовлює необхідність застосування широкого кола 

методів дослідження, які можливо узагальнити в межах: філософського 

(світоглядного), загальнонаукового та спеціально-наукового рівнів. 
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РОЗДІЛ 2  

ПРИНЦИПИ СУДОЧИНСТВА  

ЯК КАТЕГОРІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ 

 

 

2.1 Принципи судочинства як правова категорія: поняття та ознаки 

 

В системі наукових юридичних дослідження принципове значення має 

аналіз понятійно-категоріального апарату. Актуальність такого дослідження 

має як теоретико-правове підґрунтя, так і практичну необхідність 

доктринального пізнання, оскільки має забезпечити науково обґрунтований 

підхід до однозначного розуміння відповідних правових категорій, а в 

практичному плані має сприяти виробленню єдиних підходів до розуміння 

категорій юриспруденції з метою їх правильного і однотипного застосування в 

межах юридичної практичної діяльності. Окремим теоретико-правовим 

аспектом загальної проблематики принципів судочинства є його місце в системі 

понятійно-категоріального апарату юридичної науки, що зумовлює доцільність 

обґрунтування однозначного розуміння поняття «принципи судочинства», яке 

засноване на системі кваліфікуючих ознак. На нашу думку, актуальність 

наукової розробки понятійних аспектів принципів судочинства зумовлюється: 

- по-перше, неоднозначністю наявного доктринального визначення 

поняття «принципи судочинства», що обумовлено плюралізацією сучасного 

праворозуміння, наявністю досить широкого спектру існуючих авторських 

підходів до розуміння принципів судочинства як теоретико-правового плану, 

так і галузевого;  

- по-друге, практичними потребами у вироблені поняття «принципи 

судочинства», в якому було б відображено особливості поточного стану 

розвитку принципів судочинства як явища наукознавчого плану, як об’єкту 

правого регулювання та як явища, що отримує практичну реалізацію і має бути 

реалізоване в практиці судочинства; 
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- по-третє, неоднозначним науковим розмежуванням поняття 

«принципи судочинства» від інших суміжних понять юридичної науки, зокрема 

таких як «принципи права», «принципи юридичної діяльності» тощо; 

- по-четверте, наявністю недоліків судової практики в Україні в частині 

стану реалізації принципів судочинства, про що неодноразово наголошувалось 

у наукових колах та серед юристів-практиків.  

На підтвердження вищевикладеного в юридичній літературі неодноразово 

вченими зверталася і звертається увага на недоліки стану доктринального 

розуміння поняття «принципів судочинства», що пов’язано із:  

- нечіткістю загальнотеоретичних уявлень про принципи судочинства, 

що відбилось і на галузевих юридичних науках. Найчастіше в якості галузевих 

принципів на доктринальному рівні розглядаються і в чинному законодавстві 

закріплюються абсолютно різнопланові категорії. На переконання вчених, 

такий стан наукових досліджень спонукає до узагальнення теоретичних уявлень 

про принципи судочинства і практики їх нормативного закріплення, виявленню 

їх юридичної природи, визначенню їх ролі в нормативно-правовому 

регулюванні [188, с. 6-8]; 

- відсутністю комплексних досліджень юридичної природи загальних і 

особливих принципів з позиції загальної теорії права, теорії систем, філософії 

права, міжнародного права, конституційного права і цивільного права в рамках 

системи форм міжнародного права та національного права. В результаті 

виникли невирішені теоретичні та практичні проблеми в правотворчому та 

правореалізаційному процесах, в тому числі в межах судового 

правозастосування [49, с. 159-160]; 

- неоднозначністю розуміння точного юридичного змісту і наукового 

визначення принципів судочинства, що являють собою необхідні умови 

розвитку юридичної науки. Окрім того, тривалий час питання про принципи 

судочинства, мали багато в чому ідеологічне значення, що ускладнювало його 

розуміння і осмислення. Принципи права і принципи судочинства потрібно 

виводити з самої правової матерії, а не з ідеологічних категорій. В даний час 
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назріла необхідність їх наукового вивчення з урахуванням історії розвитку і 

нових соціально-економічних реалій [60, с. 3-5]; 

- базовим (основоположним) статусом «принципів права» та 

«принципів судочинства» в системі юридичних категорій. Тому проблема їх 

наукового визначення, а також питання побудови системи принципів, їх 

розподілу на види, характеристики окремо взятих принципів і груп принципів 

має актуальний характер. Відсутність чіткого і стабільного визначення часто 

призводить до його розчинення в інших явищах і категоріях, таких як «ідея», 

«норма», «закономірність», «властивість» [87, с. 3-6]; 

- відсутністю в правовій науці єдності методологічних підходів до 

характеристики поняття «принцип права» та «принцип судочинства». Важливо 

також визначити співвідношення принципів з іншими правовими категоріями, 

визначити їх місце в системі права і правової системи [61, с. 3-5] тощо. 

Вказаний перелік положень щодо актуальності спеціально-юридичного 

дослідження «принципів судочинства» та їх відмежування від інших суміжних 

понять і категорій не є вичерпним. В той же час, можемо зробити висновок, що 

в юридичній науці в питанні актуальності наукового дослідження поняття 

«принципів судочинства» спостерігається одностайність, чого не можна сказати 

про саме розуміння поняття «принципи судочинства» та його ознак. Ми 

повністю підтримуємо ідею вчених про необхідність наукового переосмислення 

понятійного розуміння «принципів судочинства», що і спробуємо здійснити, 

продовжуючи це дисертаційне дослідження. Вважаємо за доцільне в межах 

вивчення теоретико-правових аспектів принципів судочинства в системі 

принципів права, використовуючи формально-юридичний метод наукового 

дослідження, здійснити аналіз понятійних засад принципів судочинства. 

Відповідно до зазначеного в межах цього підрозділу дисертаційної роботи 

плануємо: 

1) здійснити узагальнення стану доктринального розуміння поняття 

«принципи судочинства»; 
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2) встановити місце принципів судочинства в межах понятійно-

категоріального апарату юридичної науки; 

3) виокремити та охарактеризувати зміст ознак принципів судочинства; 

4) уточнити доктринальне визначення поняття «принципи судочинства», 

засновуючи його на виокремлених ознаках із врахуванням сучасних 

особливостей доктринального розуміння принципів судочинства та практики їх 

реалізації. 

З огляду на визначені нами задачі наукової роботи, спробуємо узагальнити 

стан наукового розуміння принципів судочинства як самостійного юридичного 

поняття. Слід наголосити на тому, що в основу розуміння принципів 

судочинства вченими закладається відповідно той або інший підхід (тип, 

школа) до право розуміння. Це пояснюється тим, що вказане поняття має 

правовий характер і від того, як буде розумітися право, від того і буде в 

подальшому залежати розуміння відповідних правових явищ або процесів. 

Переважно, принципам судочинства надається або позитивістське, або 

природно-правове тлумачення. При позитивістському розумінні принципів 

судочинства мова іде про ті основні засади, які закріплені в положеннях 

чинного законодавства та виконують доктринальну роль в процесі правового 

регулювання [186; 194; 93; 19]. В свою чергу в межах природно-правового 

трактування принципів судочинства в основу їх розуміння вкладається ідея про 

їх моральний зміст, функціональне призначення та сутність [46, с.156-158; 280, 

с. 89-105; 282, с. 191-212; 120, с. 27-30; 283, с. 251-252]. Позитивістський підхід 

до розуміння принципів судочинства розкриває їх як комплекс основних ідей, 

що відображають закономірності і зв’язки розвитку суспільних відносин, є 

нормативно закріпленими в позитивному праві, відображають сутність і 

соціальне призначення судової системи держави. Водночас, принципи 

судочинства – це явище системного плану, де кожен з принципів володіє 

відносною самостійністю, стабільністю, автономністю функціонування і 

взаємодією з зовнішнім середовищем [59, с. 3-5]. Зазначене узагальнене 

бачення принципів судочинства не в повній мірі відображає стан його 
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доктринального розуміння. Оскільки за своєю сутністю принципи судочинства 

є явищем складним і багатоаспектним, його доктринальне розуміння 

засновується на тому або іншому аспекті (аспектах) вказаного явища, які взяті 

за основу для формулювання відповідного визначення. В юридичній літературі 

наголошується на перевагах тих або інших підходів до праворозуміння, які 

можуть бути застосовані до характеристики принципів судочинства. Зокрема 

наголошується на перевагах лібертарной теорії права, положення якої виходять 

з розрізнення права і закону; при цьому під правом розуміється не позитивне 

право і не морально-етичні цінності, а міра свободи, реалізована за допомогою 

принципу формальної рівності. Отже, і принципи судочинства, і принципи 

права мають розумітися як система правових норм найбільш загального 

характеру, що володіють високим рівнем абстракції, відображають такі сутнісні 

властивості права як свобода, формальна рівність і справедливість. Принципи 

судочинства є такими, що конкретизують принципи права знаходять своє 

вираження в більш конкретних нормах, забезпечуючи правовий характер 

судової практики. Принципи судочинства утворюють струнку систему, де один 

принцип виводиться зі змісту іншого [189, с. 6-8]. 

За аналогією принципи права та принципи судочинства розкриваються з 

позицій інтегративного праворозуміння та теорії систем. Відповідно до такого 

підходу вони визначені як самостійна основоположна (фундаментальна) 

зовнішня форма правого життя, що визначає його сутність, забезпечує 

збалансований стан (гомеостазіс) національного права, його взаємозв'язок, 

цілісність і внутрішню єдність; несуперечність, послідовність, очікуваність і 

передбачуваність правозастосовного процесу. Принципи права як категорія 

більш загальна інтегрується, в тому числі і у вигляді принципів судочинства, 

які є обов’язковими як для суддів, так і для інших учасників судового 

провадження в процесі судового правозастосування [49, с. 159-160]. Так само і 

К. С. Захарова засновує розуміння принципів судочинства на наявності у них 

системних зв'язків. Саме у взаємозв'язку принципів можливо встановити 

основні властивості і якості принципів, які потребують глибокого науково-
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теоретичного аналізу [61, с. 3-5]. Таким чином вчена засновує свої ідеї на 

системному підході, що визначає принципи судочинства як взаємопов’язані 

елементи. В результаті вчена надає відповідне визначення принципам 

судочинства, розуміючи під ними систему ідей, які виражені в 

фундаментальних правових поняттях, що відображають існуючий рівень 

уявлень про право, детермінують юридичну судову діяльність і виникають у 

ході її здійснення [61, с. 3-5]. 

В юридичній науці досить широко представлені ідеї вчених щодо 

розуміння принципів судочинства, де в основу такого розуміння закладено ту 

або іншу ознаку (або їх сукупність) вказаного явища. З огляду на зазначене, з 

метою удосконалення визначення поняття «принципів судочинства», зробимо 

спробу узагальнити та проаналізувати відповідні ознаки, котрі дозволяють 

відмежувати принципи судочинства від інших суміжних явищ. Зокрема, до 

ознак принципів судочинства відносять те, що вони: а) в концентрованій формі 

відображають найбільш важливі і прогресивні сторони економічної, політичної, 

ідеологічної і моральної сфер суспільного життя; б) прямо або побічно 

фіксуються в чинному законодавстві; в) володіють значним рівнем стабільності 

і системоутворюючими властивостями; г) відображають своєрідність 

національної правової системи; д) мають самостійне регулятивне значення. 

Вказані ознаки взяті за основу відповідного визначення поняття «принципи 

судочинства», під якими пропонується розуміти законодавчо закріплені основи, 

що відображають сутність судочинства, визначають його зміст і порядок 

здійснення [152]. 

В такому ж контексті і іншими вченими в межах методології вивчення 

принципів права вказується на те, що їх наукове дослідження має засновуватись 

на аксіомах про їх загальний, основоположний, фундаментальний характер для 

всього судочинства, що виражаються у відповідних формах права і відповідно 

підпорядковані принципам права, які закріплені в актах конституційного рівня 

[206]. В результаті надається авторське визначення поняттю «принципів 

судочинства» як найзагальніших, основних, базисних і фундаментальних 
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положень, котрі стали результатом розвитку сфери розгляду і вирішення 

правових спорів і зумовлені об’єктивною дійсністю, забезпечені можливістю їх 

примусової реалізації, стабільні і закріплені в процесуальному законодавстві у 

вигляді норм-принципів або виводяться із окремих його норм, реалізуються на 

одній чи кількох стадіях процесу, впливають на індивідуалізацію процесуальної 

діяльності, покликані визначити і встановити необхідний статус учасників 

процесу, належні їм процесуальні права, положення суду як органу, чия 

діяльність спрямована на досягнення своєчасного, неупередженого розгляду 

судових справ [206]. Також, розуміння принципів судочинства вченими 

обґрунтовується шляхом: 

1) аналізу етимологічного розуміння відповідних слів, які складають 

словосполучення «принципи судочинства». В результаті під вказаним 

словосполученням пропонується розуміти підвалину, фундамент судової си-

стеми, на якій заснований порядок здійснення судочинства [52, с. 45]; 

2) відокремлення принципів судочинства від інших суміжних понять, 

відповідно до чого під принципами судочинства пропонується розуміти не 

кожне фундаментальне правове положення, як при розумінні принципів права. 

Принципами судочинства в даному випадку є головні, загальні положення, 

виражені в законі, які характеризують найбільш важливі сторони організації та 

діяльності судових органів [157]. Так само вченими відмежовуються поняття 

«правові ідеї» та «правові принципи», в результаті чого наголошується на тому, 

що принципи повинні мати не тільки внутрішню сутність у вигляді ідей, але й 

зовнішню «оболонку», тобто правове закріплення у вигляді відповідних форм 

права [185, с. 15]; 

3) ототожнення принципів судочинства з іншими суміжними поняттями 

та категоріями, а саме з такими категоріями як «ідея» [18, с. 45]; «положення» 

[274, с. 6]; «філософська позиція» [185, с. 15]; «керівні положення» [269, с. 31; 

38, с. 31]; «політико-правові ідеї, суспільно-правові погляди» [268, с. 25]; 

4) характеристики значення принципів судочинства, яка покладена в 

основу надання відповідного визначення. Тому вказується, що принципи 
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судочинства існують для врегулювання суспільних відносин, характеризують 

відповідну галузь та обумовлюють перспективи її розвитку [270, с. 9]. 

Зустрічаються і погляди вчених, в яких принципи судочинства розкриваються з 

позиції їх призначення. Так, принципи судочинства мають бути основою, 

навколо якої формуються норми і інститути, що є характерними для 

судочинства [272, с. 151]; вони є основою для тлумачення закону та 

орієнтирами для вдосконалення законодавства [105, с. 77]. О. В. Гриненко 

наголошує на тому, що принципи судочинства є пов’язаними із завданнями і 

цілями судочинства. Вони мають бути узгоджені між собою та відповідати 

один одному [39, с. 62-64]. 

Окремо слід наголосити на тому, що понятійне розуміння принципів 

судочинства отримало як теоретико-правовий зміст, так і галузевий, в межах 

якого відображено особливості судочинства у відповідній сфері.  

В межах теорії права в юридичній літературі справедливо зазначається, що 

принципи судочинства є такими, що походять від ідеї про правосуддя, які в 

подальшому закріплюються в положеннях нормативних актів [168, с 127]. 

Розуміння принципів судочинства пов’язується також з певними ідеями, в яких 

відображаються погляди правосвідомості і доктрини на бажану модель 

судочинства. Таким чином мова іде про перспективність принципів 

судочинства та їх реалізацію у процесі здійснення самого судочинства [67, с. 5].  

В теорії права вченими звертається увага на багатоаспектність принципів 

судочинства, які можуть бути закладені в основу відповідного визначення 

поняття «принципи судочинства». В тому числі вченими наголошується і на 

такому аспекті як зв’язок принципів судочинства з принципами права та з 

правом в цілому. Все це обумовлено правовим характером вказаних явищ. На 

переконання Т. І. Фулей, принципам права та принципам судочинства властиві 

ті ознаки, які стосуються права та відповідно будь-яких правових явищ. Тому і 

принципам судочинства властиві такі ознаки як нормативність, об’єктивність, 

формалізованість, забезпеченість та гарантованість. В той же час, принципи 

судочинства матимуть і особливі ознаки [233, с. 7].  
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Вказується, що принципи наділені властивостями, які характерні і для 

права. Окремо звертається вченими увага і на особливості процесуальних 

принципів, до яких відносяться і принципи судочинства. На переконання 

вчених, вони є автентичними, проявляються лише у відповідній галузі, тому і 

характеризуються лише тими ознаками, які відображають специфіку 

юридичного процесу відповідної галузі [181, с. 8]. Вважається, що принципи 

судочинства є такими, що відображають результат розвитку сфери розгляду і 

вирішення правових спорів [187, с. 38-40]; дублюють принципи права або 

безпосередньо з них випливають [9, с. 45]; вони є властивістю конкретного 

виду процесуальної форми [51, с. 102]; являють собою керівні ідеї, що 

виконують роль «соціально-юридичного орієнтира» [204, с. 43]; є самостійним 

регулятором суспільних відносин, а також визначають перспективи розвитку 

права, сприяють усуненню недоліків чинного законодавства [88, с. 80]. 

О. Ф. Скакун в літературі не проводить розмежування між принципами 

права та принципами судочинства, водночас, наголошує на тому, що принципи 

в цілому являють собою основоположні загальноприйняті норми. По 

відношенню до права вони виражають його властивості, отримують найвищу 

імперативну юридичну силу та фактично є системою незаперечних вимог до 

суб’єктів права, метою яких є досягнення соціального компромісу [191, с. 281]. 

В. В. Єршов та Н. А. Тузов звертають увагу на те, що принципи судочинства є 

тим засобом, що забезпечують єдність системи судочинства [159, с. 160-161]. 

Водночас, вказаний підхід є досить вузьким, варто було б розширити, вказавши 

на призначення судочинства, його роль по відношенню до суспільства та 

громадян тощо. 

В юридичній літературі розуміння принципів права та принципів 

судочинства має дискусійний характер, що обумовлено неоднозначністю 

розуміння принципів як явища соціальної, правової дійсності та відсутністю 

одностайності в поглядах щодо приналежності принципів тим або іншим 

державно-правовим явищам чи процесам. Етимологічно слово «принцип» 

позначає основне вихідне положення, теорію, вчення, науку, світогляд, 



79 

 

центральне поняття, визначальна ідея, що поширюється на всі явища знань у 

галузі, де цей принцип абстрагований [27, с. 110-111]. В популярній юридичній 

енциклопедії поняття «принципи судочинства» відсутнє. Тобто йому не надане 

енциклопедичне значення для формулювання відповідного визначення. Так 

само відсутні визначення і інших суміжних понять, в тому числі і таких понять 

як: «принципи юридичної практики», «принципи юридичної діяльності» тощо. 

Однак, надаючи визначення поняттю «судочинство», авторами згадується про 

наявність відповідних принципів, які мають бути закріплені конституційно. В 

подальшому здійснюється перерахування цих принципів [129]. Поняття 

принципів судочинства майже не отримало свого енциклопедичного 

визначення, що на нашу думку, є невиправданим, проте, як ми бачимо, воно 

згадується в межах визначень інших понять та категорій, зокрема такого 

поняття як «судочинство». Надаючи визначення поняттю «судочинство» 

авторами енциклопедичних видань зазначається про те, що принципи 

судочинства: визначаються конституцією країни і є показником захищеності як 

особистості, так і державних інтересів [271]; закріплюються законом [85] тощо. 

Надаючи визначення поняттю «конституційне судочинство», вченими 

зазначається про те, що воно ґрунтується на загальних для всієї судової системи 

конституційних принципах судочинства: незалежності, колегіальності розгляду 

і вирішення справ, державної мови, гласності, усності та безперервності 

провадження в справі, змагальності та рівноправності сторін [271]. 

Етимологічно поняття «принципи судочинства» складається з двох 

самостійних слів «принципи» та «судочинства». Перше слово вживається у 

множині та характеризує явище судочинства, надаючи йому відповідних ознак. 

Етимологічно слово «принцип» в тлумачній словниковій літературі української 

мови розкривається як «правило, покладене в основу діяльності якої-небудь 

організації, товариства і т. ін.» [22, с. 941]; або тлумачиться як основне, вихідне 

положення якої-небудь теорії, вчення, науки [211, с. 91]. Враховуючи, що 

вказане слово застосоване у множині, маємо говорити, про те, що мова іде про 

певну сукупність вказаних правил, положень. Слово «судочинство» є 



80 

 

складеним, в якому поєднано два самостійних слова «суд», яке визначається як 

орган, що розглядає судові справи [22, с. 1429], та «чинство», що походить від 

слова «чинити», яке позначає «робити що-небудь, займатися чим-небудь, 

здійснювати що-небудь, спричиняти щось своєю поведінкою» [22, с. 1601].   

В межах науки цивільного процесуального права вченими звертається 

увага на наявність ознак принципів цивільного судочинства до яких віднесено 

зміст принципів, тобто система основоположних ідей судочинства, їх 

нормативна природа, дієвість та пріоритетність у порівнянні із звичайними 

нормами права; закріпленість у нормах цивільного процесуального 

законодавства; вони пов’язані з цивільним процесом тощо. В результаті 

сформульоване визначення принципів цивільного судочинства як таких, що 

являють собою систему правових вимог, завдяки яким забезпечується 

своєчасність розгляду й вирішення цивільних справ шляхом найбільш повного 

й раціонального використання процесуальних засобів, спрямованих на швидке 

й правильне вирішення цивільних справ [181, с. 5, 12]. 

Так само і іншими вченими принципи цивільного судочинства визначаються 

як загальні, основні положення, які закріплені в нормах права і діють у межах 

цивільної процесуальної форми, регламентуючи при цьому повноваження, 

процесуальну діяльність суду та інших учасників процесу, їх процесуально-

правове становище [274, с. 5, 8]. Фактично вченими за основу береться загальне 

розуміння принципів як соціального феномену, поняття принципів права, як 

форми його прояву в правовій сфері, а також поняття «принципів судочинства» 

як загального по відношенню до принципів цивільного судочинства. І вже в 

межах самого визначення поняття «принципи цивільного судочинства» 

відбувається конкретизація розуміння більш широких категорій шляхом 

уточнення їх дії (у межах цивільної процесуальної форми), націленості на 

регулювання відповідних відносин (повноваження та процесуальна діяльність 

суду й інших учасників процесу, їх процесуально-правове становище). 

В свою чергу С. Н. Абрамов прийшов до висновку, що розуміння 

принципів судочинства має походити від розуміння принципів права. Як 
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результат, вчений за основу авторського визначення поняття «принципи 

судочинства» взяв загальнотеоретичне розуміння поняття «принцип права». 

Таким чином під принципами судочинства вчений розуміє засади, що 

визначають весь устрій процесу в цілому і всю систему процесуальних дій та 

відносин відповідно до завдань правосуддя [1, c. 38-39]. На переконання 

Г. П. Тимченка, принципи судочинства являють собою найзагальніші, основні, 

базисні і фундаментальні положення, котрі стали результатом розвитку сфери 

розгляду і вирішення правових спорів і зумовлені об’єктивною дійсністю, 

забезпечені можливістю їх примусової реалізації, стабільні і закріплені в 

процесуальному законодавстві у вигляді норм-принципів або виводяться із 

окремих його норм, реалізуються на одній чи кількох стадіях процесу, 

впливають на індивідуалізацію процесуальної діяльності, покликані визначити і 

встановити необхідний статус учасників процесу, належні їм процесуальні 

права, положення суду як органу, чия діяльність спрямована на досягнення 

своєчасного, неупередженого розгляду судових справ [206]. Таким чином в 

основу розуміння принципів судочинства вченим закладається ідея про їх 

природу, сутність, призначення, стан забезпеченості та практичні аспекти 

реалізації. Такий підхід досить комплексно відображає особливості принципів 

судочинства та дає змогу уявити більшість їх характерних властивостей. Також 

принципи судочинства визначаються як особливі ідеї, що відображають 

специфіку процесуальної юридичної діяльності, є притаманними кожному 

конкретному виду судочинства [232, с. 10; 181, с. 8].  

Вченими також звертається увага і на таку особливість принципів 

судочинства як практика їх реалізації, що може бути здійснено на певних 

стадіях судового процесу, особливо на стадії судового розгляду справи [28, 

с. 38]. Саме тут принципи судочинства мають забезпечити стабільність і 

законність судочинства, не допустити порушень прав і свобод громадян, 

можливості нанесення шкоди законним інтересам суб’єктів права. При чому 

зазначається, що самі принципи за своєю природою є такими, що сформувалися 

в результаті розвитку сфери розгляду і вирішення правових спорів [28, с. 36]. 
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А. С. Гондаренко у власному дисертаційному дослідженні наголошує на 

необхідності уточнення понятійно-категоріального апарату та необхідності 

вживання поняття «конституційні принципи судочинства». Це пояснюється 

виключним закріпленням принципів судочинства в нормах конституції 

держави. На підставі цього вказану думку вчений продовжує і надає відповідне 

визначення поняттю «конституційні принципи судочинства», під якими розуміє 

вихідні, універсальні і загальнообов'язкові положення, що мають найвищу міру 

нормативної узагальненості, які сформульовані в конституційній нормі або 

виражені в комплексі конституційних норм, є взаємообумовленими і 

взаємопов'язаними, та які регулюють найбільш істотні сторони діяльності суду 

по здійсненню судової влади [34, с. 176-177]. Таке визначення безумовно має 

право на існування, проте, на нашу думку, воно в цілому не відображає всіх 

теоретико-правових закономірностей явища, а також залишає поза увагою 

особливості принципів відповідного виду судочинства. Думка про те, що вони 

мають виключно конституційну форму закріплення так само є доволі 

дискусійною, оскільки, як показує практика розвитку законодавства, принципи 

судочинства закріплюються і на рівні конституційних, кодифікаційних, а також 

поточних законодавчих актів.  

В науці кримінального процесуального права розуміння принципів 

судочинства, як правило, пов’язується з правом та принципами права. Зокрема 

наголошується на тому, що принципи судочинства є певними положеннями, які 

мають основоположний характер, визначають зміст права, напрями його 

розвитку та відповідають загальним принципам права. У змісті кожного 

принципу судочинства закладена дуже значуща і вагома ідея, важливий 

напрямок судочинства, котрих треба послідовно дотримуватися в організації 

процесу і діяльності його учасників [31, с. 19]. За аналогією і іншими вченими 

наголошується на тому, що принципи судочинства є такими, що породжені 

принципами права та відображають в собі сутність судового процесу з метою 

поширення на нього основоположних засад права. Окрім того, принципи 

судочинства визначатимуть і перспективи розвитку самого права, оскільки вони 
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є основою його функціонування та визначають загальну націленість дії права 

[44, с. 21-22 ]. 

Так само в основу розуміння принципів судочинства вченими вкладаються 

ідеї про їх: 1) фундаментальність, оскільки вони закріплені в нормах 

процесуального законодавства та визначають систему організації суду, його 

діяльність з метою прийняття законних та обґрунтованих рішень і особливості 

процесуальної діяльності інших учасників процесу [114, с. 174-180]; 

2) регулятивне значення, оскільки вони є основними, базовими правилами 

розгляду, вирішення судових спорів, які мають зовнішній вираз в нормах 

процесуальних нормативно-правових актів. Це передбачені законодавством 

основні пов’язані з метою і завданням відповідного виду судочинства ідеї, що 

відображають  специфіку стадій судочинства, інститутів, особливості 

процесуальної діяльності суду та всіх інших учасників процесу [78, с. 491-492]. 

О. В. Кротюк, розкриваючи проблематику розуміння принципів 

судочинства та принципів адміністративного судочинства, виходить з 

розуміння принципів права, які визначає як «вихідні засади, ключові ідеї права, 

які визначають його сутність». Вчений наголошує, що «похідними від 

принципів права є принципи судочинства та принципи окремих видів 

судочинства, в тому числі і принципи адміністративного судочинства». Тобто 

розкриває принципи права як первинне, а принципи судочинства і принципи 

різновидів судочинства – як похідне. Під принципами судочинства вчений 

називає основні, базові правила розгляду, вирішення судових спорів, які мають 

зовнішній вираз в нормах процесуальних нормативно-правових актів. Це 

передбачені законодавством основні, пов’язані з метою і завданням 

відповідного виду судочинства ідеї, які відображають  специфіку стадій 

судочинства, інститутів, особливості процесуальної діяльності суду та всіх 

інших учасників процесу [79, с. 67-69]. В результаті приходить до висновку про 

можливість виокремлення положень, що характеризують так звану сутність 

принципів судочинства, до яких відносить гносеологічний, регулятивний, 
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психологічний, критеріальний, інституційний, загально соціальний та 

функціональний аспекти [79, с. 75]. 

Слід окремо звернути увагу на визначення поняття принципів судочинства, 

що опосередковано закріплено у змісті чинного законодавства України. 

Визначення терміну «принципи судочинства» законодавство України не надає, 

так само як і не надає визначення терміну «принципи права». В той же час, до 

питання правового закріплення принципів судочинства законодавець підходить 

за галузевим принципом. Як ми вже наголошували, основу правового 

регулювання принципів судочинства становлять положення Конституції 

України, відповідно до яких принципами судочинства є: здійснення правосуддя 

виключно судами; незалежність і недоторканність суддів, які при здійсненні 

правосуддя керуються верховенством права; рівність усіх учасників судового 

процесу перед законом і судом; забезпечення доведеності вини; змагальність 

сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом 

їх переконливості; підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором; 

забезпечення обвинуваченому права на захист; гласність судового процесу та 

його повне фіксування технічними засобами; розумні строки розгляду справи 

судом; забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених 

законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення; обов’язковість 

судового рішення [74]. Зазначений перелік принципів судочинства не є 

виключними, оскільки законом можуть бути визначені також інші засади 

судочинства, водночас, вони є основою законодавчого регулювання принципів 

відповідних різновидів судочинства, що здійснюється на галузевому рівні. 

Зокрема, принципи адміністративного судочинства України конкретизуються  у 

положеннях Кодексу адміністративного судочинства України (ч. 3 ст. 2) [68]. 

Принципи цивільного судочинства регламентуються і в змісті Цивільного 

процесуального кодексу України. До 15.12.2017 року зміст Кодексу не 

закріплював принципи цивільного судочинства, в той же час, в окремих 

положеннях містились норми, які визначали основоположні засади цивільного 

судочинства. В новій редакції Цивільного процесуального кодексу України від 
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03.08.2017 року засади (принципи) судочинства узагальнено у змісті ч. 3 ст. 2 

кодексу, до яких віднесено: 1) верховенство права; 2) повага до честі і гідності, 

рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом; 3) гласність і 

відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 

4) змагальність сторін; 5) диспозитивність; 6) пропорційність; 7) обов’язковість 

судового рішення; 8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи; 

9) забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у випадках, 

встановлених законом; 10) розумність строків розгляду справи судом; 

11) неприпустимість зловживання процесуальними правами; 12) відшкодування 

судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення, зміст яких 

конкретизовано у наступних положеннях кодексу [255]. За таким самим 

підходом відбувалось правове закріплення принципів господарського 

судочинства у змісті Господарського процесуального кодексу України [36], 

водночас, з 15.12.2017 року, коли набула чинності нова редакція кодексу, 

засади (принципи) господарського судочинства були регламентовані у ч. 3 ст. 2 

кодексу, до яких віднесено: 1) верховенство права; 2) рівність усіх учасників 

судового процесу перед законом і судом; 3) гласність і відкритість судового  

процесу та його повне фіксування технічними засобами; 4) змагальність сторін; 

5) диспозитивність; 6) пропорційність; 7) обов’язковість судового рішення; 

8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи; 9) забезпечення права 

на касаційне оскарження судового рішення у визначених законом випадках; 

10) розумність строків розгляду справи судом; 11) неприпустимість 

зловживання процесуальними правами; 12) відшкодування судових витрат 

сторони, на користь якої ухвалене судове рішення, правова регламентація яких 

конкретизувалась у змісті наступних положень кодексу [36]. 

Кримінальний процесуальний кодекс України [76] у главі 2 «Засади 

кримінального провадження» закріплює ті положення, які можна 

охарактеризувати як принципи кримінального судочинства. В назві ст. 7 

Кримінального процесуального кодексу України мова вже іде про загальні 

засади кримінального провадження, до яких законодавець відносить: 
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1) верховенство права; 2) законність; 3) рівність перед законом і судом; 

4) повага до людської гідності; 5) забезпечення права на свободу та особисту 

недоторканність; 6) недоторканність житла чи іншого володіння особи; 

7) таємниця спілкування; 8) невтручання у приватне життя тощо. Законодавчо 

поняття принципи судочинства та їх ознаки не регламентовано, про що в 

літературі [206] неодноразово зауважувалось та обґрунтовувалась думка щодо 

впровадження особливих правових норм-принципів, закріплення визначення 

відповідного поняття та правового статусу принципів [29, с. 49-52; 81, с. 20], 

доцільності розробки і прийняття самостійного Закону «Про правові принципи» 

[206, с. 175]. 

Незважаючи на правову та доктринальну невизначеність місця принципів 

судочинства в понятійно-категоріальному апараті, відсутність однозначного 

розуміння принципів судочинства як юридичного поняття, вважаємо, що 

принципи судочинства сьогодні фактично набули самостійне понятійне 

значення, з огляду на наступне: 

- посилення ролі і значення принципів судочинства в практиці 

здійснення судочинства з метою забезпечення об’єктивності та 

неупередженості розгляду судових справ, забезпечення якості та реалізованості 

соціального правового призначення судочинства в цілому; 

- необхідність вироблення єдиних концептуальних підходів до 

вдосконалення судочинства, в тому числі і шляхом удосконалення розуміння 

принципів судочинства як фундаментальних його засад; 

- відсутність належної правової регламентації поняття, сутності, ролі і 

статусу принципів судочинства; 

- необхідність відмежування принципів судочинства від інших 

суміжних понять, зокрема: «принципи права», «принципи юридичної 

практичної діяльності», «принципи правозастосування» тощо; 

- доцільність удосконалення понятійно-категоріального апарату 

юридичної науки та вироблення єдиного універсального розуміння принципів 
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судочинства як теоретико-правового явища, що має міждисциплінарний 

характер. 

Враховуючи, що принципи судочинства обумовлені особливостями 

судочинства, виходячи з етимологічного розуміння зазначеного 

словосполучення, слід наголосити на тому, що вони відображають природу, 

сутність, зміст та призначення судочинства; мають фундаментальне значення 

по відношенню до судочинства; закріплюючи вихідні ідеї, положення та засади. 

В той же час, принципи судочинства мають бути реалізовані в процесі 

судочинства; характеризують перспективи вдосконалення правового 

регулювання судочинства, а також виступають в якості критерію для 

визначення рівня якості та ефективності судочинства.  

Тому спробуємо удосконалити доктринальне розуміння принципів 

судочинства, засновуючись на основоположних ознаках вказаного явища, які в 

подальшому будуть закладені в основу доктринального розуміння відповідного 

поняття. Серед ознак принципів судочинства, які характеризують вказане 

явище, можливо виокремити наступні:  

1) стосуються судочинства як особливого правового явища, що 

функціонує з метою здійснення правосуддя. Відповідно характеризуються 

виключним призначенням судочинства щодо здійснення правосуддя та 

забезпечення законного і справедливого розгляду судових справ;  

2)  визначають умови та порядок здійснення судочинства; 

3) мають загальнообов’язковий характер, поширюються на невизначене 

коло суб’єктів права та гарантуються державою, в тому числі і засобами 

державного примусу;  

4) за змістом являють собою внутрішньо узгоджену систему положень, 

що визначають характер та зміст функціонування судочинства, відображаючи 

його соціальну цінність та призначення. Вказані положення відображають 

сутність і призначення судочинства, засновані на загальних засадах соціального 

сприйняття судочинства та тих завдань, які на нього покладаються; 
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5) мають об’єктивно зумовлений характер, оскільки походять від 

судочинства як явища об’єктивного плану, що має закономірності свого 

виникнення, становлення, розвитку та функціонування;  

6) закріплюються в положеннях міжнародних актів, конституційних 

актів, а також у змісті галузевих актів законодавства; 

7) впливають на розвиток правового регулювання судочинства 

визначаючи його основи та перспективи розвитку;  

8) є критеріями для об’єктивної оцінки стану здійснення судочинства в 

державі. 

Таким чином, беручи за основу виокремлені нами ознаки принципів 

судочинства та існуючі доктринальні підходи до їх розуміння, можливо 

запропонувати уточнююче визначення вказаного поняття [242, с. 33-34]. Під 

принципами судочинства доцільно розуміти внутрішньо узгоджену систему 

загальнообов’язкових, формально виражених положень, що визначають 

характер та зміст функціонування судочинства, відображаючи його соціальну 

цінність та призначення, регламентують умови та порядок здійснення 

судочинства. 

Вважаємо, що принципи судочинства мають об’єктивно зумовлений 

характер, вони є об’єктивно притаманними судочинству. Принципами 

судочинства є основні правові, доктринальні засади і ідеї, які стосуються 

питань розгляду і вирішення судових справ. Вони виступають як гарантії 

реалізації завдань судочинства, так і як гарантії дотримання процесуальної 

форми судочинства.  

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що принципи судочинства є 

особливим явищем правової реальності, що обумовлено їх статусом. Ми 

можемо говорити про те, що принципи судочинства можуть доктринально 

розглядатися як: 

- самостійне правове явище, яке є елементом правової системи, 

наділене власними правовими властивостями, взаємопов’язане з іншими 

елементами правової системи та реалізує власне функціональне призначення; 
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- елемент понятійно-категоріального апарату юридичної науки, що 

характеризується самостійними ознаками, які визначають його автентичність та 

закладені в основу визначення самого поняття «принципи судочинства»; 

- явище гносеологічного плану, що може бути досліджене в контексті 

його природи, поняття, функціонального призначення, ролі, взаємозв’язку з 

іншими явищами правової реальності тощо. Це свідчить про багатоаспектність 

принципів судочинства та можливість їх наукового пізнання; 

- явище методологічного плану, що виступає засобом організації 

здійснення судочинства, забезпечуючи його системою вихідних правил, ідей і 

засад. 

Таким чином можемо підсумувати, що принципи судочинства є складним 

багатоаспектним явищем, яке потребує свого наукового дослідження із 

врахуванням вказаних характеристик. Сьогодні вкрай важливим є активізація 

наукових теоретико-правових досліджень принципів судочинства з метою 

вироблення єдиного концептуального уявлення про їх теоретико-правові 

закономірності, які становитимуть основу для подальших наукових досліджень 

принципів судочинства на рівні галузевих юридичних наук.  

 

 

2.2 Значення принципів судочинства як явища правової реальності  

 

Проблематика значення принципів судочинства як явища правової 

реальності, займає центральне місце в межах вивчення теоретико-правових 

аспектів принципів судочинства. Вказане дослідження має важливе значення в 

контексті аналізу предмету цієї дисертаційної роботи, оскільки зможе 

заповнити прогалину наукового дослідження та сприятиме проведенню 

подальшого вивчення проблем правового регулювання і практики реалізації 

принципів в процесі здійснення судочинства. Реалізація вказаного завдання 

надасть змогу: по-перше, встановити специфіку функціонування принципів 

судочинства; по-друге, визначити конкретні аспекти значення принципів 
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судочинства в сучасних умовах розвитку судової системи та охарактеризувати 

практику їх реалізації. 

Дослідження питань значення будь-яких явищ і процесів державно-

правової реальності потребує ґрунтовного аналізу існуючого стану наукової 

розробки вказаної проблематики, її критичного осмислення та вироблення 

конкретних підходів до характеристики його призначення з огляду на поточні 

процеси трансформації досліджуваного явища або процесу. Тому і 

проблематика значення принципів судочинства в сучасних умовах розвитку 

судової системи набуває особливої актуальності з огляду на поточні процеси 

вдосконалення судочинства в Україні, вироблення нових шляхів підвищення 

його якісного рівня, винайдення ефективних механізмів реалізації принципів у 

практику судочинства. Слід наголосити, що на рівні юридичної науки питання 

значення принципів судочинства досліджувалось досить епізодично і 

непослідовно, що зумовило виникнення певної прогалини в питаннях вивчення 

принципів судочинства, в тому числі і в межах проблематики функціонування 

принципів права. Вченими вказана проблематика розкривається або 

безпосередньо через розуміння функціонального призначення принципів 

судочинства, або шляхом характеристики значення принципів судочинства. В 

літературі теоретико-правового напряму наголошується на тому, що принципи 

судочинства надають змогу вирішити завдання судочинства, сформулювати 

загальні керівні, основні, початкові правові положення, що визначають 

організацію і діяльність державних органів, які здійснюють судову владу. Такі 

положення є основними для всіх нормативних актів законодавства з питань 

судочинства, ролі і місця його органів у державному механізмі і політичній 

системі суспільства [42]. Тобто мова іде про здатність принципів реалізувати 

завдання судочинства, в тому числі і щодо здійснення правосуддя, а також 

забезпечити акумулювання засадничих положень, які стосуються організації та 

діяльності державних органів, що здійснюють судову владу. На підтвердження 

зазначеного Н. В. Чернишова розглядає значення принципів судочинства через їх 

здатність: здійснити організацію судової влади, а також реалізувати соціальне 

http://pravodom.com/pravoohoron-organ/69/1108-oznaki-sudovo-vladi
http://pravodom.com/istorja-prava/61/898-derzhavnij-aparat-ta-mexanizm-derzhavi


91 

 

призначення правосуддя в державі; забезпечити однакове розуміння і 

застосування законів; спонукати суддю при здійсненні правосуддя до 

неухильного дотримання вимог закону.  

Як результат, реалізація всіх принципів судочинства в їх сукупності і 

взаємозв’язку сприятиме виконанню завдань судочинства [261]. Значення 

принципів судочинства також розкривається з позиції їх регулятивної ролі. 

Оскільки на принципах базується правове регулювання діяльності органів 

судочинства [82, с. 127], вони безпосередньо регулюють процес судочинства, 

характеризують (відображають) особливості конкретного виду судочинства, а 

також визначають перспективи його розвитку [270, с. 8-9].   

Інші вчені наголошують на тому, що принципи судочинства в собі 

акумулюють найзагальніші положення, в змісті кожного з них закладена дуже 

значуща і вагома ідея, важливий напрямок судочинства, котрих треба 

послідовно дотримуватися в організації процесу і діяльності його учасників 

[30]. При чому О. Г. Плєшанов звертає увагу на етимологічну складову поняття 

«принципи судочинства», що пов’язується із словами «основні», 

«найзагальніші», «фундаментальні». Тим самим вказане слово покликане 

підкреслити те значення, котре мають принципи в правовому регулюванні 

окремих процедурних питань правозастосування і процесуальної діяльності в 

цілому, а також у повсякденній практичній діяльності щодо вирішення спорів 

та інших юридичних справ [127, с. 122].  

Цікавою є думка вчених і про те, що значення принципів судочинства 

полягає у двох формах: по-перше, принципи судочинства визначають модель 

судочинства тієї чи іншої держави; по-друге, закріплюючи принципи, ми 

формуємо концепцію, тип, модель судочинства [206].  

Окрім того, вченими вказується на те, що значення принципів судочинства 

полягає в тому, що їх втілення в судочинстві надає йому якості правосуддя, і, навпаки – 

ігнорування веде до порушення права на судовий захист і, як правило, до неправосудності 

судових рішень. Крім того, принципи є ціннісним орієнтиром для надання тлумачення 

нормам права при їх застосуванні, а також усунення прогалин у них [108]. Таким чином 
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звертається увага на подвійний вплив принципів судочинства на якість правосуддя, а також 

на ті наслідки, що настають у випадку ігнорування принципів у практиці судочинства. 

Зокрема, це може призвести до порушення права на судовий захист і, як правило, до 

неправосудності судових рішень. Так само вказується і на те, що принципи 

судочинства: по-перше, слугують засобом теоретичного узагальнення найбільш 

головного, загального, типового, що виражає сутність того чи іншого явища; 

по-друге, визначають головні, вихідні моменти судочинства і, частково, 

діяльності судових органів; по-третє, характеризують найбільш важливі 

сторони організації та діяльності судових органів [200]; по-четверте, є 

орієнтиром у нормотворчій діяльності, дозволяючи удосконалювати 

законодавство, оскільки вся система права та окремі його норми повинні 

відповідати певним принципам. Зазначене правило у правотворчій діяльності 

законодавця повинно неухильно дотримуватися при внесенні відповідних змін і 

доповнень до чинних нормативно-правових актів при вдосконаленні 

процесуального законодавства; по-п’яте, дозволяють суду забезпечити 

правильне розуміння законодавства і застосовувати його відповідно до його 

дійсного змісту. Ними суд керується при тлумаченні норм права [77, с. 26]. 

В. М. Семенов у своїх дослідженнях звертав увагу на те, що принципи 

судочинства сприяють індивідуалізації відповідної галузі права, визначають 

перспективи її розвитку, в нерозривному зв’язку з галуззю беруть участь у 

регулюванні процесуальної діяльності і процесуальних відносин, забезпечують 

в складі всієї галузі всебічне вирішення завдань і досягнення цілей правосуддя 

[186, с. 34]. Також вченими звертається увага і на системоутворююче значення 

принципів судочинства, які є такими, що конкретизують принципи права в 

межах особливого виду юридичної діяльності – судочинства [96, с. 3]. 

В. Ф. Погорілко надає узагальнене розуміння проблемам значення 

принципів судочинства, які нормативно визначають сутність і зміст 

судочинства загалом і встановлюють особливості здійснення цивільного, 

господарського адміністративного та кримінального судочинства в Україні [73], 

таким чином видно їх міжгалузеве призначення в системі судочинства. 

http://pravouch.com/page/pravo/uchebnik/uch-10.html
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Водночас, наголошується, що кожний принцип відіграє самостійну роль, 

характеризує галузь у цілому, окрему стадію чи окремий процесуальний 

інститут, але між ними існує зв'язок і взаємодія, які визначаються єдністю мети 

і завдань судочинства [154]. 

Проводячи аналіз принципів права, як категорії, пов’язаної з принципами 

судочинства, вченими окремо звертається увага на їх призначення для 

правозастосовної діяльності, в тому числі і для судочинства. Принципи права 

виражають сутність історичного типу права та є основою для втілення права в 

життя [194, с. 5]; принципи права є такими, що виражають сутність та 

функціональне призначення права, обумовлюють його функціонування [154]. 

Окрім того, зазначається і про те, що принципи права закріплюють на 

реалізують у юридичній практиці відправні начала та незаперечні вимоги 

(позитивні зобов'язання), які ставляться до учасників суспільних відносин із 

метою гармонічного поєднання індивідуальних, групових і громадських 

інтересів. Іншими словами, це є своєрідна система координат, у рамках якої 

розвивається право, і одночасно вектор, який визначає напрямок його розвитку 

[193, с. 452]. 

Так само наголошується і на тому, що функціонально принципи права: 

- закріплюють основні вихідні положення, що втілюють в собі 

об'єктивні закономірності суспільного життя. Вони акумулюють найбільш 

характерні риси права, визначають його юридичну природу. Принципи права 

лежать в основі діяльності правової держави, всіх органів державної влади. 

Керуючись ними, держава забезпечує соціально-економічні, політичні та 

особисті права і свободи своїх громадян, гарантує виконання ними юридичних 

обов'язків [254]; 

- закріплюють керівні положення юридичної практики [269, с. 31; 38, 

с. 31]; 

- являють собою керівні ідеї, що виконують роль «соціально-

юридичного орієнтира» [204, с. 43]; 
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- визначають сутність того або іншого явища та його призначення в 

суспільстві. Вони відображають закономірності явища та являють собою 

найбільш загальні норми, що поширюються на всіх суб’єктів [48, c. 174] тощо. 

На підставі аналізу доктринального розуміння принципів права можемо 

говорити про те, що сьогодні в юридичній науці склався досить традиційний 

підхід до характеристики досліджуваного явища шляхом обґрунтування 

конкретної особливості принципів права як основи для подальшого їх 

розуміння. В даному випадку такою особливістю є їх функціональне 

призначення. Узагальнюючи розуміння принципів права, вважаємо за можливе 

зупинитись на декількох основних методологічних моментах, які мають 

значення для вивчення принципів судочинства. Так, принципи права: 

відображають сутність, зміст і призначення права, визначають зміст та наслідки 

правового регулювання; мають об’єктивно зумовлений характер, оскільки 

походять від сутності права та розвиваються відповідно до розвитку права; 

забезпечують стабільність і непорушність юридичних явищ і процесів, які 

наділені власними принципами; змістом є система вихідних ідей та засад, які є 

втіленням загального розуміння сутності юридичного явища або процесу; 

засновуються на ідеях пануючого типу праворозуміння; реалізуються в 

діяльності уповноважених суб’єктів права [243, с. 43].  

Вченими також зроблено спробу обґрунтувати наявність функцій, що 

притаманні принципам права, які викладені у вигляді певної системи. Не 

надаючи визначення поняттю «функції принципів права» та не обґрунтовуючи 

їх самостійність в системі понятійно-категоріального апарату юридичної науки, 

вченими виокремлюються такі функції, як: 

- систематизуюча, на основі якої формуються відповідні системи, галузі 

та інститути права. Вони забезпечують зв’язок між нормами права та є 

орієнтиром у правотворчому процесі, систематизації, тлумаченні та реалізації 

норм права; 
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- правотворча, що забезпечує одноманітність формулювання норм 

права, визначає шляхи удосконалення правових норм, являє собою сукупність 

керівних ідей для законодавця; 

- регулятивна, що визначає особливості застосування правових норм, 

регламентується загальна лінія вирішення тої чи іншої юридичної справи; 

- інтегративна, що виступає в якості пов’язуючого ланцюга між 

основними закономірностями розвитку і функціонування суспільства та 

правової системи [156]. 

О. С. Сидоркін значення принципів права, від якого походить і значення 

принципів судочинства розкриває як засіб виразу сутності права, розкриття і 

конкретизації його загального поняття [188, с. 3]. В юридичній літературі 

піднімається також і проблематика ролі принципів права в контексті їх 

реалізації в судочинстві. На переконання вчених, принципи права повинні діяти 

на всіх стадіях нормативного регулювання, починаючи з прийняття закону і 

закінчуючи його практичним застосуванням. Їх значення полягає в тому, що 

вони: 

- дозволяють долати прогалини в позитивному праві; 

- їх використання дозволяє проводити тлумачення закону з правових 

позицій; 

- особлива роль принципів права в правовому регулюванні обумовлена 

тим, що вони є не тільки критерієм для оцінки чинного законодавства, а й 

орієнтиром при проведенні реформ законодавства [189, с. 6-8]. 

Трансформуючи вказане розуміння ролі і значення принципів права на 

проблему значення принципів судочинства, можемо зробити наступний 

висновок. Оскільки принципи права є такими, що реалізуються в тому числі і в 

межах судочинства, а принципи судочинства є такими, що засновані на 

принципах права, значення принципів судочинства так само буде зводитись до 

подолання прогалин в позитивному праві, здійснення тлумачення та сприяння 

проведенню правових реформ. Водночас, вважаємо, що значення принципів 

судочинства має бути доповнено і таким аспектом як здійснення судочинства, 
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його вдосконалення, визначення критеріїв діяльності суб’єктів, які наділені 

правом здійснювати судочинство тощо. 

Таким чином, саме значення принципів права в подальшому визначає 

значення і принципів судочинства. Похідний характер від принципів права 

мають інші принципи, які їх конкретизують в тій або іншій сфері правової 

діяльності або по відношенню до того чи іншого явища правової реальності. 

Саме такий зв’язок існує між принципами права та принципами судочинства, де 

останні виступають в якості засобу конкретизації принципів права по 

відношенню до діяльності в сфері судочинства [243, с. 44].  

В юридичній літературі також зроблено окремі спроби охарактеризувати 

принципи судочинства, при чому така характеристика надавалась в контексті 

розуміння їх понятійності, особливостей того або іншого різновиду 

судочинства, специфіки практики реалізації цих принципів, їх функціонального 

призначення тощо. 

В галузевих наукових дослідженнях питання значення принципів 

відповідного виду судочинства розкривається також неоднозначно. При чому 

вченими або безпосередньо вказується на значення принципів судочинства, або 

опосередковано – шляхом вивчення інших суміжних явищ чи процесів. 

Досліджуючи принципи адміністративного судочинства, О. В. Кротюк 

безпосередньо наголошує на наявності положень, що характеризують значення 

відповідних принципів, серед яких вчений вказує на наступні:  

1) виконують роль вихідних засад та ідей функціонування й здійснення 

адміністративного судочинства; 

2) є вимогами, що висуваються до суб’єктів адміністративного 

судочинства, які зобов’язані бути підпорядкованими принципам 

адміністративного судочинства; 

3) є критеріями розвитку та вдосконалення порядку здійснення 

адміністративного судочинства; 

4) виконують системоутворюючу роль в адміністративному судочинстві, 

тобто за їх допомогою адміністративне судочинство набуває узгодженого 
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цілісного характеру; 

5) мають прямий характер дії та застосовуються з метою недопущення 

порушення законності та справедливості в адміністративному судочинстві [79, 

с. 87-89]. 

Л. С. Аносова приходить до висновку про те, що принципи судочинства як 

такі вже наділені власними функціями, відповідно виконують своє 

функціональне призначення.  На прикладі аналізу правової природи принципу 

гласності судочинства вчена сформулювала його найважливіші функції. До 

таких функцій вчена відносить:  

1) створення умов для забезпечення захисту прав шляхом винесення 

справедливого судового рішення; 

2) зміцнення атмосфери довіри до суду, відновлення в суспільній 

свідомості панування права; 

3) підвищення якості правосуддя;  

4) здійснення контролю над судом з боку суспільства, що сприятиме 

незалежності суддів;  

5) створення умов для забезпечення однакової практики 

правозастосування [11, с. 8]. 

Досліджуючи принципи кримінального судочинства, вченими також 

наголошується на тому, що в кримінальному судочинстві принципи займають 

центральне місце, вони завжди є первинними нормами, що охоплюють інші 

норми, в яких конкретизується зміст принципів і які підпорядковані їм. Система 

принципів кримінального процесу заснована на Конституції і являє собою 

струнку систему вимог до кримінального судочинства [126]. Не говорячи 

безпосередньо про значення принципів кримінального судочинства, все ж таки 

вченими ведеться мова про їх центральне місце, первинність норм, які 

закріплюють принципи судочинства, системоутворюючий характер принципів, 

які в подальшому системно впливають на функціонування кримінального 

судочинства, закріплюють конкретні вимоги до судочинства, які можуть 

стосуватися його форми, змісту, діяльності суб’єктів судочинства тощо.  



98 

 

Окрім того, значення кримінального судочинства вченими в певній мірі 

ототожнюється із його завданнями. В результаті вказується на те, що 

призначення принципів кримінального судочинства полягає в забезпеченні 

прав і законних інтересів осіб і організацій, потерпілих від злочинів, а також у 

захисті особистості від незаконного та необґрунтованого обвинувачення, 

засудження, обмеження в правах і свободах [158]. Принципами кримінального 

судочинства називаються також основні правові положення (норми загального і 

керівного значення), що визначають побудову всіх його стадій, форм та 

інститутів і забезпечують виконання поставлених перед ним завдань. Принципи 

виражають сутність і зміст кримінального процесу, характеризують 

найважливіші його властивості і якісні риси, предмет і метод процесуального 

регулювання [210]. Виходячи із вказаного вище можемо наголосити, що із 

самого визначення принципів кримінального судочинства випливають 

положення щодо його значення. Зокрема, вони являють собою положення 

загального керівного плану. Вченими конкретизується вплив принципів 

судочинства, а саме мова іде про те, що принципи визначають побудову всіх 

стадій кримінального судочинства, закріплюють форми та інститути 

кримінального судочинства; вони забезпечують виконання поставлених перед 

ним завдань. Водночас, природою принципів кримінального судочинства є 

сутність та зміст кримінального процесу, а обумовлюють принципи – 

найважливіші властивості кримінального судочинства і якісні риси, предмет і 

метод процесуального регулювання. 

Значення принципів кримінального судочинства також пов’язується з їх 

статусом загальнообов’язковості та із їх поширенням як на правозастосування, 

так і на законотворчість. Внесені в кримінально-процесуальний закон зміни і 

доповнення не повинні йти врозріз з вимогами принципів кримінального 

судочинства [236]. 

Розкриваючи особливості принципів цивільного судочинства вченими 

також наголошується на тому, що значення принципів цивільного судочинства 

полягає в тому, що вони: 
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- встановлюють зміст, структуру цивільного процесуального 

законодавства;  

- визначають мету цивільного судочинства та методи досягнення цієї 

мети; 

- характеризують зміст діяльності суб'єктів цивільного судочинства; 

- визначають істотні риси, які виражають сутність процесуального 

судочинства [37, с. 253]. 

Більш комплексно в юридичній літературі представлено розуміння 

значення принципів права в цілому, які мають бути поширені і на судочинство. 

Аналіз вказаних підходів сприятиме трансформації вказаного розуміння на 

площину значення принципів судочинства. Зокрема вченими наголошується, 

що значення принципів визначається прямим чи непрямим їхнім закріпленням 

у нормах права. Ті засади, що не закріплені в правових приписах, можуть 

вважатися лише ідеями права, і належать вони до сфери правосвідомості. Їх 

значення полягає в тому, що вони стають орієнтиром правотворчої і 

правозастосовної діяльності органів держави. При чому значення принципів 

права обумовлюється тим, що вони: 

- мають властивість вищої імперативності, універсальності, 

загальнозначущості, їм притаманні стійкість і стабільність протягом 

невизначено тривалого часу; 

- спрямовують розвиток функціонування всієї правової системи; 

- зумовлюють напрями правотворчої, правозастосовної та іншої 

юридичної діяльності; 

- виступають найважливішим критерієм законності дій громадян, 

посадових осіб та інших суб'єктів права; 

- сприяють подоланню прогалин у праві; 

- впливають на рівень правосвідомості в суспільстві. 

Система принципів базується на їх стійкому зв'язку між особами. 

Реалізуючи ту чи іншу правову норму, необхідно враховувати всі принципи 

права [52, с. 76]. Таке розуміння значення принципів права в більшій мірі 
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підходить і до розуміння значення принципів судочинства, яке виявляється і в 

правозастосовній, і в правотворчій діяльності, сприяють подоланню прогалин у 

праві, визначають рівень правосвідомості в суспільстві тощо. 

Окрім того, призначення принципів права також пов’язується і з тим, що 

вони: 

- здійснюють узагальнене закріплення засад суспільного ладу; 

- забезпечують однотипне формулювання норм права; 

- забезпечують їх вплив на суспільні відносини шляхом правового 

регулювання та інших видів правового впливу. 

В якості окремої тенденції розвитку розуміння принципів права 

вказується також на те, що сьогодні призначення принципів права є актуальним 

насамперед у зв’язку із завданням забезпечення прав людини [191, с. 453]. 

Альтернативною думкою вчених є і та, згідно з якою роль і значення 

принципів права в правовій системі визначається їхньою природою. Принципи 

права в концентрованому виді виражають основи права, у чинність чого вони 

мають значення керівних початків при здійсненні державою (її органами, 

посадовими особами) правотворчої і правозастосовної діяльності. Норми права 

створюються на основі принципів права. Останні є «несучими конструкціями» 

всієї системи права, усього масиву норм права. Принципи права можуть 

застосовуватися при вирішенні конкретних юридичних справ, наприклад, при 

необхідності застосовувати аналогію права з метою подолання прогалин у праві 

[152]. Тут спостерігається досить широкий підхід до розуміння призначення 

принципів права, згідно з яким вони є основою для юридичної діяльності та 

можуть бути безпосередньо застосовані в процесі вирішення конкретних 

юридичних справ. Призначення принципів права також полягає в тому, що 

вони забезпечують однакове формулювання норм права, а також їх вплив на 

суспільні відносини у формі правового регулювання та інших форм правового 

впливу (інформаційного, ціннісно-мотиваційного, психологічного, системо-

утворюючого і т.д.). Дія принципів права не обмежується тільки через правову 

систему або механізм правового регулювання, вони, крім того, безпосередньо 
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впливають на виникнення та стабільне існування конкретних правовідносин, 

природних прав людини. У розвинених правових системах принципи права 

найчастіше виконують роль перехідної ланки від суспільних відносин до 

системи права та правового регулювання [117].  

Вказане вище свідчить про те, що функціональне призначення принципів 

судочинства важко перебільшити, в той же час, стан доктринальної розробки 

проблем розуміння функціонального призначення принципів судочинства є 

доволі неоднозначним, оскільки наявними є дискусійні підходи до розуміння 

вказаної проблематики. Особливо, дефіцит становлять ті погляди вчених, в 

яких визначалося б значення принципів судочинства в сучасних умовах 

функціонування судочинства [250, с. 288]. Зважаючи на вищезазначене, 

вважаємо за доцільне узагальнити питання значення принципів судочинства, 

що можливо уявити в межах наступних аспектів.  

1. Акумулятивний аспект, змістом якого є властивість принципів 

судочинства поєднувати, узагальнювати та накопичувати систему ідей, 

положень, правил, що стосуються питань сутності, змісту, форми судочинства 

та націлені на закріплення основоположних засад здійснення судочинства, які 

формуються історично, обумовлені соціально-культурним розвитком 

суспільства, знаходяться в стані розбудови і вдосконалення. Слід наголосити на 

те, що саме за допомогою інституту принципів судочинства відбувається 

акумулювання вказаних ідей, положень і правил, їх переосмислення та 

побудова такої системи принципів права, що відповідає поточним основам 

правового життя суспільства. Наприклад, Цивільний процесуальний кодекс 

УРСР 1963 року [255] безпосередньо не вказував на наявність принципів 

цивільного судочинства, водночас, закріплював такі норми, які можливо 

охарактеризувати як норми-принципи, які стосуються основ цивільного 

судочинства, а саме: здійснення правосуддя тільки судом і на засадах рівності 

громадян перед законом і судом (ст. 6); незалежність суддів і підкорення їх 

тільки законові (ст. 8); гласність судового розгляду (ст. 10); з'ясування судом 

обставин справи на засадах змагальності (ст. 15). Чинний Цивільний 
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процесуальний кодекс України [258] до 15.12.2017 року не містив чіткого 

визначення принципів цивільного судочинства, однак за аналогією із 

попереднім кодексом закріплював норми-принципи. Нова редакція Цивільного 

процесуального кодексу України від 15.12.2017 року у ч. 3 ст. 2 закрпілює 

чіткий перелік засад (принципів) цивільного судочинства. Порівнюючи 

положення чинного ЦПК України із ЦПК УРСР 1963 року із змінами і 

доповненнями можемо сказати, що чинний кодекс розширює коло принципів, 

здійснює їх уточнення, закріплює нові норми-принципи, які відсутні в 

попередньому нормативно-правовому акті тощо. В той же час, частина 

принципів була збережено у новому Цивільному процесуальному кодексі 

України, а частина викладена в удосконаленій редакції. Таким чином, можемо 

говорити про те, що саме принципи судочинства забезпечують акумулювання 

найбільш прогресивних, сучасних ідей, положень, правил, які мають 

основоположний вихідний характер стосовно судочинства.  

2. Регулятивний аспект, що виявляється у здатності принципів 

судочинства, що закріплені за допомогою правових норм, врегульовувати 

суспільні відносини в сфері здійснення судочинства, надавши їм відповідний 

рівень впорядкованості. Наприклад, ст. 9 Кодексу адміністративного 

судочинства України закріплює принцип офіційного з’ясування всіх обставин у 

справі, що передбачає активну роль суду як учасника адміністративного 

судочинства. Розглядаючи судові справи адміністративні суди керуються 

вказаним положенням Кодексу адміністративного судочинства України, беручи 

активну участь у з’ясуванні всіх обставин у справі (наприклад, Ухвала Вищого 

адміністративного суду України № 42557123 від 29.01.2015 року по справі 

№ 2а-54/08;  Ухвала Вищого адміністративного суду України № 35193975 від 

14.10.2013 року по справі №  2а-7332/10/1370; Ухвала Вищого 

адміністративного суду України № 27694059 від 22.11.2012 року по справі № к-

32783/10; Ухвала Вищого адміністративного суду України № 42925668 від 

10.02.2015 року по справі № 810/4798/14 [219;  218; 217; 220]). 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42557123
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35193975
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27694059
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42925668
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3. Охоронний аспект, який відображає націленість принципів 

судочинства на недопущення порушень прав, свобод і законних інтересів 

суб’єктів права, побудову такого режиму судочинства, що потенційно та 

реально не становить загрози їх порушенням, а також забезпечує за 

результатами судочинства встановлення максимально можливого стану 

непорушності прав, свобод і законних інтересів суб’єктів права. Найбільш 

наглядним прикладом в даному випадку буде аналіз ч. 1 та 2 ст. 8 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» [58], відповідно до положень якої 

ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до 

юрисдикції якого вона віднесена процесуальним законом. Суддя розглядає 

справи, одержані згідно з порядком розподілу судових справ, установленим 

відповідно до закону. На розподіл судових справ між суддями не може 

впливати бажання судді чи будь-яких інших осіб. Вказаним положенням 

забезпечується охорона права кожного суб’єкта на розгляд його справи в суді, 

до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом. Практика 

реалізації вказаного аспекту значення принципів судочинства 

відображатиметься в будь-якій судовій справі, в якій суд відкриває 

провадження по справі у випадку звернення суб’єкта права до належного суду в 

порядку підсудності.  

4. Захисний аспект, згідно з яким принципи судочинства націлені на 

забезпечення захисту прав, свобод та інтересів кожного в розумні строки 

незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним законом. 

Відповідний принцип судочинства закріплено у ч. 1 ст. 7 Закон України «Про 

судоустрій і статус суддів» [58]. В якості прикладу можливо навести будь-яке 

рішення судів загальної юрисдикції, яке стосується поновлення порушеного 

права, яке прийняте у розумні строки, незалежним, безстороннім і 

справедливим судом, утвореним законом. 

5. Системоутворюючий аспект, який випливає з місця принципів 

судочинства в системі правових явищ і категорій, які є взаємопов’язаними між 

собою, а їх ефективне функціонування обумовлене їх зв’язком між собою та 
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системоутворюючим впливом на судочинство. Слід відзначити, що побудова 

принципів права та судочинства у вигляді системи, а також їх 

системоутворюючий вплив на зміст і результат судочинства, є основою 

досягнення максимального позитивного правового ефекту від самих принципів. 

Практика судочинства свідчить про те, що принципи судочинства досить часто 

застосовуються в органічному поєднанні, що забезпечує їх ефективність та 

досягнення максимально позитивного правового ефекту. Наприклад, Суд 

касаційної інстанції в адміністративному судочинстві України, розглядаючи 

касаційну скаргу на постанову Львівського окружного адміністративного суду 

від 11.01.2011 та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 

12.06.2013 по справі №2а-8915/10/1370 (№10477/11/9104) за позовом Державної 

податкової інспекції у Шевченківському районі міста Львова до ОСОБА_1 про 

стягнення податку з власників транспортних засобів та інших самохідних 

машин і механізмів та приймаючи рішення [221], керувався комплексом 

принципів адміністративного судочинства, а саме: змагальність сторін, 

диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у справі. Аналізуючи 

матеріали справи та беручи за основу зміст вказаних принципів у їх поєднанні, 

суд приходить до висновку про їх недотримання зі сторони судів нижчих 

інстанцій. Як результат, рішення судів нижчих інстанцій були скасовані, а 

справа направлена на новий розгляд.  

6. Правозастосовний аспект, який полягає в тому, що принципи 

судочинства визначають умови та порядок поширення норм права на 

конкретних суб’єктів права та на конкретні життєві ситуації в процесі розгляду 

судових справ. За своєю сутністю судочинство – це явище, яке переважно 

стосується застосування норм права, відповідно принципи судочинства є 

такими, що безпосередньо націлені на забезпечення належного застосування 

норм права. Слід наголосити, що вітчизняне судочинство в процесі його 

здійснення досить «критично» ставиться до можливості безпосереднього 

застосування принципів права, наполягаючи на необхідності буквального 

слідування «літери закону». Про це неодноразово наголошувалось в юридичній 
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літературі в контексті стану та недоліків застосування принципів права в 

процесі здійснення судочинства [195, с. 182-186; 160, с. 100-111; 208, с. 26-32; 

161, с. 116-125; 205, с. 39-43]. Досить цікавою в цьому плані буде судова 

практика, яка стосується звільнення так званих «політв’язнів» або «незаконно 

засуджених» часів президентства В. Януковича. Не беручи до уваги політичну 

складову цих судових справ, можемо відзначити, що у резонансній 

кримінальній справі «батька та сина Павличенків» [24] судом у 

обвинувальному вироку чітко вказано про те, що суд керується принципами 

кримінального процесу, закріпленими у змісті КПК України. Вже 24.02.2014 

року Верховна Рада України приймає Постанову «Про звільнення 

політв’язнів», якою батько та син Павличенки визнаються політв’язнями та 

мають бути негайно звільнені [138], де одним з аргументів було факт 

порушення принципів права та принципів судочинства. 

7. Правотлумачний аспект, відповідно до якого принципи судочинства 

становлять основу з’ясування та подальшого роз’яснення норм права. При 

цьому принципи судочинства можуть як визначати та скеровувати 

правотлумачну діяльність, так і становити предмет самого тлумачення. 

Найбільш доцільним в даному контексті буде приклад з правотлумачної 

практики Конституційного Суду України. Наприклад, у справі за 

конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю «Пріма-

Сервіс ЛТД» щодо офіційного тлумачення положення пункту 7 частини третьої 

статті 129 Конституції України та за конституційним поданням 54 народних 

депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

окремих положень частини шостої статті 12, частини першої статті 41 Кодексу 

адміністративного судочинства України, частини другої статті 197 Цивільного 

процесуального кодексу України, а також частини восьмої статті 81-1 

Господарського процесуального кодексу України (справа про фіксування 

судового процесу технічними засобами) [173] Конституційний Суд України 

здійснив тлумачення, як зазначено в Рішенні – «основної засади судочинства» 

щодо повного фіксування судового процесу технічними засобами (пункт 7 
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частини третьої статті 129 Конституції України). Відповідно Конституційний 

Суд України прийшов до висновку, що положеннями Конституції України 

визначено основні засади судочинства, які відповідно  до  правової  позиції 

Конституційного Суду України є конституційними гарантіями права на 

судовий захист. До основних засад судочинства належить, зокрема, повне 

фіксування судового процесу технічними засобами. Наведений конституційний 

припис покладає на суд обов'язок здійснювати повне фіксування судового 

процесу технічними засобами, оскільки саме за умови такого фіксування 

судового процесу гарантується конституційне право кожного на судовий 

захист, а також забезпечується законність та інші засади судочинства тощо. Так 

само можемо вказати і на таку справу за конституційним поданням правління 

Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, 

частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 

статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції 

України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, 

пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства 

України в системному зв’язку з окремими положеннями Конституції України 

[174]. За результатами розгляду вказаної справи Конституційний Суд України 

здійснив тлумачення окремих положень чинного законодавства України у 

системному зв’язку з таким основним принципом судочинства як незалежність 

суддів при здійсненні правосуддя (ч. 1 ст. 129 Конституції України в редакції на 

момент прийняття вказаного рішення. – прим. авт.). 

8. Правотворчий аспект, що характеризує призначення принципів 

судочинства в якості тих вихідних положень, які націлені на перспективи 

розвитку правового регулювання судочинства, відповідно до яких можливо 

виявити правотворчі недоліки чинних положень законодавства в сфері 

судочинства, а також встановити можливі правотворчі шляхи усунення 

виявлених недоліків правового регулювання. В якості прикладу можливо 

назвати правотворчу ініціативу щодо доповнення ст. 7 Кримінального 

процесуального кодексу України [76] частиною 2, яка закріплювала нове 
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положення – «загальну засаду кримінального провадження». Зокрема, Законом 

України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі 

злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні 

злочини» від 07.10.2014 року № 1689-VII  [56] було доповнено ст. 7 зазначеного 

Закону новою частиною 2, відповідно до якої встановлювалось, що зміст та 

форма кримінального провадження за відсутності підозрюваного або 

обвинуваченого (in absentia) повинні відповідати загальним засадам 

кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з 

урахуванням особливостей, встановлених законом. Сторона обвинувачення 

зобов’язана використати всі передбачені законом можливості для дотримання 

прав підозрюваного чи обвинуваченого (зокрема, прав на захист, на доступ до 

правосуддя, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя) у разі 

здійснення кримінального провадження за відсутності підозрюваного або 

обвинуваченого (in absentia). У пояснювальній записці до Проекту Закону 

України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі 

злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні 

злочини» від 07.10.2014 року № 1689-VII [147] чітко зазначалось, що вказане 

положення націлене на забезпечення відповідних прав та свобод особи-

підозрюваного чи обвинуваченого у випадку заочного кримінального 

провадження. Це є тим прикладом, коли принципи судочинства, в тому числі і 

кримінального судочинства, потребують конкретизації свого правового 

регулювання при запровадженні інституту заочного кримінального 

провадження. Тому принципи судочинства як такі націлені на перспективне 

правотворення з огляду на зміни соціальних потреб у судочинстві. 

9. Правоінформативний аспект, що виявляється у здатності принципів 

судочинства впливати на формування професійної свідомості суб’єктів в сфері 

юридичної діяльності. Саме призначення принципів судочинства полягає в 

тому числі у доведенні до відома суб’єктів права правової інформації про зміст, 
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сутність і призначення принципів. Відповідно поширення вказаної інформації 

на суб’єктів права, доведення її до їх відома є важливим аспектом формування 

та розвитку правової свідомості суб’єктів права. В якості прикладу можливо 

навести відповідні навчальні заняття у вищому навчальному закладі 

юридичного профілю, тематика яких стосується принципів судочинства в 

цілому або принципів окремого виду судочинства (Наприклад, робоча програма 

з навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» 

Львівського національного університету імені Івана Франка [180], робоча  

програма з навчальної дисципліни «Підтримка державного обвинувачення в 

суді» Національного університету «Одеська юридична академія» [179] тощо, в 

яких передбачено окремі тематичні навчальні заняття, тематикою яких є 

питання принципів судочинства).  

10. Контрольно-наглядовий аспект, який полягає у можливості 

встановлення відповідності чи невідповідності процесу та/або результату 

судочинства вимогам принципів судочинства, за результатами чого виникає 

юридична підстава оскарження результатів судочинства у встановленому 

законом порядку. Положеннями ч. 1 ст. 14 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» закріплено, що учасники судового процесу та інші особи мають 

право на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на 

касаційне оскарження судового рішення [58]. У змісті відповідних галузевих 

кодифікаційних процесуальних актів закріплено підстави для такого 

оскарження [36; 68; 76; 258]. В даному випадку безпосередньо передбачено 

можливість апеляційного та касаційного оскарження судового рішення. 

Прикладом тут будуть судові справи, предметом яких був апеляційний чи 

касаційний перегляд судових рішень.  

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що принципи судочинства мають 

багатоаспектний характер. Вказаний перелік положень не є вичерпним та може 

бути розширений і конкретизований, водночас, він відображає найбільш 

ключові положення щодо призначення принципів судочинства в процесі його 

функціонування. 
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2.3 Критерії класифікації і види принципів судочинства 

 

Можливість класифікації принципів судочинства обумовлена їх 

багатоаспектним характером, проте однозначних наукових підходів до 

класифікації принципів судочинства та характеристики їх різновидів в 

юридичній науці не вироблено, що обумовлено:  

- неоднозначністю доктринального розуміння принципів судочинства; 

- динамікою розвитку принципів судочинства в сучасних умовах 

реформування судової системи України та судочинства; 

- невизначеністю місця принципів судочинства в системі правових явищ 

і категорій; 

- доктринальною дискусією щодо кола критеріїв класифікації як 

методологічного прийому дослідження державно-правових явищ; 

- невизначеністю питань ієрархічного підпорядкування принципів права 

та принципів судочинства, їх співвідношення між собою та взаємодії тощо. 

Сьогодні в юридичній літературі представлене широке коло наукових 

праць, які стосуються як окремих принципів судочинства [149, с. 70; 150, 

с. 250], так і є результатом комплексного дослідження принципів судочинства 

як явища системного плану [199, с. 18-19]. Незважаючи на широкий спектр 

наукових праць, цілком справедливо вченими зазначається, що однозначна 

характеристика системи і класифікації принципів судочинства в юридичній 

науці відсутня [35]. Переконані, що наукові класифікації відіграють важливо 

роль у пізнанні державно-правових явищ, оскільки є найважливішим засобом 

теоретичного відтворення об'єкта дослідження. Водночас, сучасний стан 

наукового пізнання різновидів принципів судочинства має дискусійний 

характер, не завжди відображає поточний стан практики здійснення 

судочинства [60, с. 3-5]. Варто також погодитись і з думкою О. Е. Суркова, 

згідно з якою класифікація принципів може здійснюватися за різними 

підставами і всяка класифікація має право на існування [202, с. 5-6]. Вказане 

вище свідчить про те, що принципи судочинства мають багатопроявний 
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характер, що потребує наукового осмислення проблематики критеріїв їх 

класифікації та характеристики їх різновидів. Виконання вказаної задачі 

надасть змогу: 

- по-перше, встановити стан доктринальної розробки питань критеріїв 

класифікації та різновидів принципів судочинства, їх місця в системі принципів 

права, аспектів їх співвідношення та взаємодії; 

- по-друге, критично проаналізувати існуючи підходи вчених до питань 

класифікації принципів судочинства; 

- по-третє, удосконалити систему критеріїв класифікації принципів 

судочинства; 

- по-четверте, уточнити характеристику різновидів принципів 

судочинства.  

В юридичній літературі питання класифікації принципів судочинства 

вирішується неоднозначно. Вченими насамперед наголошується на наявності 

конституційних принципів судочинства, в основу виокремлення яких 

закладається критерій форми правового закріплення. Як наслідок, за основу для 

аналізу беруть положення ст. 129 Конституції України та роблять висновок про 

наявність таких різновидів конституційних принципів судочинства. В 

подальшому ці принципи не розширюються, а конкретизуються на 

законодавчому та підзаконному рівнях [73]. За аналогією Н. В. Чернишова 

здійснює розподіл принципів судочинства за результатами аналізу положень 

Конституції України. Вчена не виокремлює групи принципів, а говорить про 

конкретні принципи судочинства, надаючи їх характеристику [261, с. 23] 

Так само і Р. В. Бараннік та Т. О. Гій пояснюють, що важливою 

властивістю засад судочинства є їх правовий характер. Відповідно до цієї ідеї в 

якості принципів судочинства вчені називають лише ті, що закріплені за 

допомогою правових норм. З огляду на це вчені виокремлюють таку групу 

принципів судочинства як основні (конституційні) принципи, що закріплені в 

ст.ст. 126 та 129 Конституції України. Оскільки крім цього принципи 

судочинства детально регламентуються також і в Законі України «Про 
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судоустрій і статус суддів», відповідно вченими додатково виокремлюються так 

звані законодавчі принципи судочинства [14, с. 58]. Вказаний підхід є доволі 

класичним в юридичній літературі, проте, на нашу думку, не зовсім повністю 

охоплює всі аспекти багатопроявності принципів судочинства, в результаті 

чого його не можна вважати усестороннім підходом до класифікації принципів 

судочинства. Також поза увагою вчених залишились галузеві принципи 

судочинства, які відображають особливість того або іншого виду судочинства.  

Слід погодитись із думкою вчених в тому, що можливість класифікації 

принципів судочинства обумовлена їх складністю та взаємопов’язаністю. В 

результаті пропонується здійснити класифікацію за кількома підставами: 

1) залежність від джерел закріплення, що надає змогу виділити 

принципи, які відображені в міжнародному праві, Конституції держави і в 

спеціальних актах, що регламентують судоустрій і судочинство; 

2) залежність від змісту, в результаті принципи судочинства 

класифікуються на ті, які характеризують саму судову владу, відображають 

статус суддівського корпусу, і ті, які визначають правове становище людини; 

3) залежність від призначення, принципи судочинства поділяються на ті, 

що визначають основи судоустрою, та ті, що характеризують судочинство; 

4) залежність від значимості, що надає можливість поділити принципи 

судочинства на основні та другорядні [153]. 

Вказаний підхід досить широкий, проте невизначеною залишилась 

характеристика самих різновидів принципів судочинства, що становить 

важливий аспект будь-якої класифікації. 

В той же час, можливо відзначити і те, що помилково відносити принципи 

судового устрою до різновидів принципів судочинства, про що наголошується в 

науковій роботі А. Х. Гоцалаєвої та І. Ю. Джикаєва [35]. В юридичній науці 

виокремлюється також підхід, згідно з яким принципи судочинства 

класифікуються на інституційні та динамічні, де до перших відносяться 

принципи універсальності правосуддя, незалежності суду, заборони на 

створення надзвичайних судів і трибуналів, принцип участі народу у 
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відправленні правосуддя. Інші принципи, що характеризують здійснення 

судової діяльності, відноситься до динамічних [15, с. 302]. 

Також в якості критерію класифікації принципів судочинства 

пропонується виділити їх віднесення до різних елементів державності (загальні) 

або лише до судової влади (спеціальні). Принципи самостійності гілок влади, 

конституційності та законності, визнання людини, її прав і свобод найвищою 

цінністю, рівності всіх перед законом і судом, демократизму, єдності і 

федералізму, публічності, незалежності та недоторканності, транспарентності, 

національної мови, участі народу у здійсненні влади відносяться до загальних 

принципів. В свою чергу в якості спеціальних принципів називаються 

принципи здійснення правосуддя тільки судом, гласність, усність і 

безпосередність процесу, вільний доступ до правосуддя, незмінюваність суддів, 

змагальність судочинства тощо [10, с. 5-6]. 

Всі принципи складають єдину систему принципів судочинства. Їх не 

можна штучно розділити, оскільки процес організації, формування та 

функціонування судової системи переслідує головну мету – створити належні 

умови для здійснення в державі правосуддя в інтересах людини і громадянина, 

населення та інших суб'єктів правовідносин, які потребують судового захисту 

[263, с. 34]. В цілому можливо підтримати такий підхід вчених, однак доцільно 

було б уточнити критерії класифікації принципів та розширити саму 

класифікацію.  

Так само і О. М. Бандурка пропонує принципи судочинства класифікувати 

на: 1) організаційні принципи, що визначають найбільш важливі положення, які 

знаходяться в основі побудови системи судів загальної юрисдикції, її окремих 

ланок і взаємозв'язок між ними; 2) процесуальні (функціональні), що 

характеризують основні положення діяльності судових органів для розв'язання 

кримінальних і цивільних справ. Процесуальні принципи правосуддя 

безпосередньо випливають із основ діяльності судових органів і є як би їх 

продовженням, реалізуються в процесі судової діяльності [201]. 
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Слід вказати, що окремі енциклопедичні юридичні джерела також за 

основу характеристики поняття «судочинство» беруть видовий поділ принципів 

судочинства. Так, до принципів судочинства відносяться законність, 

публічність, забезпеченість конституційних прав и свобод людини і 

громадянина; незалежність суддів та їх підпорядкування виключно закону, 

рівність всіх перед законом та судом, гласність судового процесу; мова 

судочинства; презумпція невинуватості; забезпечення підозрюваному та 

обвинуваченому права на захист; всесторонність, повнота та об’єктивність 

дослідження обставин справи; безпосередність дослідження доказів судом; 

змагальність сторін процесу [129].  Аналізуючи норми міжнародного права, що 

закріплені насамперед у Загальній Декларації прав людини (Генеральна 

Асамблея ООН, 10.12.1948р.); Міжнародному пакті про громадянські та 

політичні права (Генеральна Асамблея ООН, 16.12.1966р.); Бангалорські 

принципи поведінки суддів (Гаага, 26.11.2002р.), схвалені резолюцією 

Економічної та Соціальної ради ООН 27.07.2006р.; Резолюцією № 60/159 

Генеральної Асамблеї ООН «Права людини при здійсненні правосуддя» від 

16.12.2005 р. [50; 104; 13; 166] та іншими, В Кузьмук робить спробу провести 

класифікацію міжнародних принципів судочинства, в той же час, фактично 

проводить лише їх виокремлення і надає їх характеристику. Зокрема вчений 

відносить до міжнародних принципів судочинства такі принципи як: 

незалежність суддів; об’єктивність; чесність і непідкупність суддів; дотримання етичних 

норм; рівність; компетентність та старанність [83]. 

Варто окремо звернути увагу на проблематику правового забезпечення 

принципів судочинства в Україні, оскільки від того, як здійснено правове 

регулювання принципів судочинства в Україні, від цього буде залежати в 

подальшому і їх класифікація. Як ми вже наголошували в попередніх 

підрозділах дисертації, законодавчо термін «принципи судочинства» не 

вживається, проте чинне законодавство України закріплює окремо норми-

принципи, які встановлюють основи (засади, положення) судочинства. В 

юридичній літературі обґрунтовано доводиться, що правове закріплення 
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принципів судочинства здійснюється на міжнародному, конституційному та 

галузевому рівнях [230, с. 20]. Відповідно до такого підходу ми можемо 

говорити, що стан правового закріплення відіграє роль самостійного критерію 

класифікації принципів судочинства. На конституційному рівні закріплено такі 

принципи як: здійснення правосуддя в Україні виключно судами; поширення 

юрисдикції судів на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне 

обвинувачення; незалежність і недоторканність суддів; заборона впливу на 

суддів у будь-який спосіб; професійність правосуддя; поєднання одноосібності 

і колегіальності суддів у здійсненні судочинства [74]. Вказаний перелік є 

відносно вичерпним, оскільки заснований на буквальному тлумаченні 

положень Конституції України. Водночас, існують і так звані похідні 

(неофіційні) принципи, що походять від положень Конституції України та 

стосуються, наприклад, забезпечення прав і свобод людини [74], що реально 

здійснено на законодавчому рівні в Україні.  

Наступним є законодавчий рівень, який надає змогу конкретизувати 

(уточнити, розширити) правове регулювання конституційних принципів 

судочинства, закріплюючи безпосередньо принципи судочинства. Так, 

положеннями Закону України «Про судоустрій і статус суддів» закріплено 

систему принципів, які стосуються безпосередньо здійснення судочинства. 

Наприклад, принцип незалежності судів, відповідно до якого, здійснюючи 

правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу. Суди 

здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України та на засадах 

верховенства права. Звернення до суду громадян, організацій чи посадових 

осіб, які відповідно до закону не є учасниками судового процесу, щодо 

розгляду конкретних справ судом не розглядаються, якщо інше не передбачено 

законом (ч. 1, 2 ст. 6 Закону України). Так само, закріплюючи принцип 

непорушності права на справедливий суд, закон конкретизує, що кожному 

гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки 

незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним законом. Іноземці, 

особи без громадянства та іноземні юридичні особи мають право на судовий 
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захист в Україні нарівні з громадянами і юридичними особами України. 

Доступність правосуддя для кожної особи забезпечується відповідно до 

Конституції України та в порядку, встановленому законами України (ч. 1, 2, 3 

ст. 7 Закону України) [58]. 

Правове регулювання принципів судочинства знаходить своє закріплення в 

положення процесуальних кодифікаційних актів, які встановлюють принципи 

відповідних різновидів судочинства. Наприклад, відповідно до ч. 3 ст. 2 

Кодексу адміністративного судочинства України закріплено виключний перелік 

засад (принципів) адміністративного судочинства [68]. Принципи інших видів 

судочинства (кримінального, цивільного, господарського) так само закріплені у 

змісті відповідно Цивільного процесуального кодексу України, Кримінального 

процесуального кодексу України та Господарського процесуального кодексу 

України [36; 76; 258]. Водночас, питання видів принципів судочинства не 

знаходить відповідного свого правового закріплення окрім як звичайного 

перерахування тих принципів, які стосуються відповідного виду судочинства. 

Особливості правового регулювання принципів судочинства може бути взято за 

основу для здійснення класифікації принципів, характеризуючи принципи 

конкретного виду судочинства або визначаючи специфіку судочинства в 

цілому.  

Представники галузевих юридичних наук також зробили значний внесок у 

досліджувану проблематику. Зокрема було чітко наголошено на відмінності в 

підходах з боку вчених, які досліджують судову владу з позиції науки 

конституційного права та галузевого процесуального законодавства. Вченими 

було узагальнено конституційні принципи судочинства різних країн світу, в 

якості яких називаються такі: проголошення незалежності судової влади (суду, 

суддів); створення відповідних конституційних гарантій незалежності; 

здійснення правосуддя тільки належними (законними, ординарними) суддями і 

належними судами; наявність конституційної заборони на заснування 

надзвичайних або особливих судів; публічність (гласність, відкритість і 
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доступність) судових слухань; вмотивованість судових дій (включаючи 

рішення) [47, с. 236]. 

В науці конституційного права усі принципи судочинства України умовно 

вченими поділяються на три групи: загальні конституційні принципи 

правосуддя, спеціальні міжгалузеві принципи; галузеві принципи цивільного, 

господарського, адміністративного та кримінального судочинства [73]. 

Н. С. Манова класифікує конституційні принципи судочинства на три 

самостійні групи: 1) принципи і норми, що визначають взаємовідносини особи 

й судової влади; 2) принципи організації судової системи; 3) принципи 

функціонування судової системи [100, с. 24]. 

Представники науки цивільного процесуального права так само зробили 

ґрунтовний внесок у розвиток вчення про критерії класифікації та різновиди 

принципів судочинства. Така класифікація, на переконання вчених, 

проводиться з метою виявлення специфічних властивостей принципів. В 

результаті проводять класифікацію принципів судочинства на групи за різними 

ознаками:  

а) за дією в системі права принципи судочинства поділяються на загальні, 

міжгалузеві і галузеві;  

б) за формою нормативного закріплення принципи судочинства 

поділяються на ті, що закріплені Конституцією України, і ті, що закріплені в 

законодавстві про судочинство;  

в) за роллю в регулюванні процесуально-правового становища суб'єктів 

правовідносин принципи судочинства поділяються на принципи, які 

визначають процесуально-правову діяльність суду, та на принципи, що 

визначають процесуальну діяльність осіб, які беруть участь у справі, й інших 

учасників процесу;  

г) за предметом регулювання принципи судочинства поділяються на 

принципи організації правосуддя (судоустрою і судочинства) і функціональні 

— принципи процесуальної діяльності (судочинства); на принципи, які 

визначають зміст процесуальної діяльності (диспозитивність, об'єктивна істина 
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та ін.), і принципи, що визначають процесуальну форму виконання 

процесуальних дій (усність, безпосередність, безперервність);  

д) за значимістю принципи судочинства поділяються на фундаментальні 

(абсолютні), до яких відносяться: диспозитивність, рівноправність сторін, 

суддівське керівництво і процесуальний формалізм; і на конструктивні 

(відносні) принципи, тобто всі інші принципи судочинства.  

Водночас, слушно зазначається, що вказана класифікація не є виключною. 

Класифікацію принципів можна проводити за змішаною основою, наприклад, 

за дією в системі права і за формою нормативного закріплення або за 

предметом правового регулювання, але найбільш поширена класифікація 

принципів — за формою нормативного закріплення. В подальшому вчена 

традиційно на прикладі принципів цивільного процесуального права здійснює 

їх перерахування [268, с. 190]. 

В науці господарського процесуального права також вченими 

здійснюється аналіз різновидів принципів судочинства з метою з’ясування 

місця і ролі принципів господарського судочинства. В результаті принципи 

судочинства пропонується поділити на дві підсистеми: функціональну та 

організаційну. До функціональної підсистеми належать такі принципи: 

законність; процесуальна рівність; змагальність сторін; принцип об’єктивної 

істини; принцип обов’язковості виконання рішень, ухвал, постанов 

господарського суду. В свою чергу до складу організаційних принципів 

віднесені: принцип призначення суддів господарських судів вищими органами 

державної влади; принцип одноособового і колегіального розгляду справи; 

принцип самостійності судів, незалежності суддів і підкорення їх тільки 

законові; принцип мови судочинства; принцип гласності й відкритості 

господарського процесу [235]. 

У кримінально-правових дослідженнях принципи судочинства 

класифікуються за декількома критеріями: 1) залежно від джерела, в якому 

закріплені принципи кримінального судочинства (конституційні та 

неконституційні (галузеві) принципи); 2) залежно від поширеності дії 
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(міжгалузеві та галузеві принципи); 3) залежно від характеру впливу на 

організацію та функціонування системи судових та інших органів 

(організаційні і функціональні принципи) [128].  

В свою чергу в межах науки цивільного процесуального права виділяють 

такі критерії класифікації принципів судочинства як: 1) за характером 

нормативного джерела; 2) в залежності від кількості галузей, де діють 

відповідні принципи; 3) в залежності від об’єкту регулювання [32]. 

Різноманітність підстав для класифікації принципів вченими пояснюється 

складністю та багатоаспектністю явища, що підпадає під класифікацію. При 

чому зазначається, що принципи права виступають загальним явищем по 

відношенню до принципів юридичної діяльності, в тому числі і судочинства. 

Тому і критерії класифікації принципів права матимуть узагальнений характер 

та можуть бути в подальшому застосовані для класифікації принципів 

судочинства. В якості таких підстав вченими називаються:  

1) залежність від підходів до типології держави і права. На підставі 

формаційного підходу можна виділити принципи рабовласницького, 

феодального, капіталістичного, соціалістичного права. Вважається також, що 

можливе виділення принципів, властивих праву перехідного періоду, тобто 

певного проміжного тимчасового інтервалу між різними типами права. На 

підставі цивілізаційного підходу до класифікації держави і права 

розмежовуються принципи права китайської, єгипетської, православної, 

західної цивілізацій та інших; 

2) залежність від національної приналежності до країни. Природно, 

принципи права Німеччини відрізняються від принципів права, наприклад, 

Австрії, тощо; 

3) залежність від приналежності права до якої-небудь правової сім'ї, 

можна говорити про існування принципів англосаксонського права, романо-

германського права, традиційного права; 

4) у відповідності з традиційними видами праворозуміння, можна 

виділити принципи позитивного права і принципи природного права; 
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5) розрізняються принципи права в залежності від того, який в державі 

політичний режим (авторитарний, демократичний і т.д.). Також  звертається 

увага і на те, що є особливості принципів права в залежності і від виду 

державного устрою, де принципи права федеративної держави відрізняються 

від принципів унітарної [60, с. 3-5]. 

Вказана ідея вченого є цілком виправданою з огляду на складність 

принципів права та може бути трансформована і на розуміння критеріїв 

класифікації та різновидів принципів судочинства. В той же час, цікаво було б 

почути думку вченого щодо характеристики відповідних різновидів принципів 

судочинства, що не було відображено у змісті дисертаційної роботи. 

Також пропонується здійснити класифікацію принципів права за такими 

підставами як: а) за формою нормативного вираження (тобто за характером 

нормативного джерела, в якому вони закріплені) принципи можна розподілити 

на такі, що закріплені в міжнародних та внутрішньодержавних деклараціях, 

конституціях і в поточному законодавстві; б) за сферою дії (в одній чи в кількох 

галузях права) виділяють загальноправові, міжгалузеві, галузеві
 
та принципи 

правових інститутів; в) за змістом бувають загально-соціальні (економічні, 

політичні тощо) і спеціально-юридичні принципи. Можлива й інша 

класифікація, пов'язана з дослідженням специфічних принципів, властивих 

певним структурним спільностям, наприклад загальнолюдські (цивілізаційні), 

типологічні, історичні [52]. 

В якості критеріїв класифікації принципів права вченими називаються: 

правова регламентація принципів права (безпосередні та опосередковані) [91, 

с. 32]; походження (першородні і функціональні) [99, с. 8.]; сфери суспільних 

відносин, де функціонують принципи права (загальнополітичні принципи; 

правові принципи; принципи побудови і функціонування державної організації 

тощо; принципи права; міжгалузеві принципи; галузеві принципи; принципи 

окремих груп норм) [17, с. 20]; галузева належність: принципи, що належать 

конкретній галузі права; принципи, що характерні для двох і більше галузей  

права, але не для всіх; міжгалузеві принципи права [43, с. 95; 185, с. 105-192]; 
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статус: а) загальнолюдські (цивілізаційні); б) типологічні принципи 

об'єктивного юридичного права; в) конкретно-історичні; г) галузеві; 

д) міжгалузеві принципи права [163, с. 82-84] тощо.  

Обґрунтовано і класифікацію принципів права за наступними 

кваліфікаційними критеріями:  

а) ієрархія, відповідно до якого принципи диференціюються на: загальні 

(основоположні) принципи права; принципи права, встановлені в нормативних 

правових актах; принципи права, що містяться в нормативних правових 

договорах; принципи права, що виробляються в правових звичаях; 

б) способи вираження і закріплення в формах права, принципи права 

бувають «писані» (закріплені у формах права) і «неписані», вироблені, 

наприклад, органами державної влади, юридичними та фізичними особами в 

процесі правозастосовної діяльності і підтримувані ними;  

в) форми права, відповідно до яких принципи права поділяються на 

загальні (основоположні) принципи, принципи права, встановлені в 

нормативних правових актах; принципи права, вироблені в нормативних 

правових договорах, і принципи права, що сформувалися в результаті 

тривалого застосування правових звичаїв; 

г) рівень правового регулювання, згідно з яким принципи поділяються на 

принципи права, що закріплені конституції, конституційних законах, кодексах, 

інших законах і указах президента тощо; 

д) сфери суспільних відносин, відповідно до чого принципи права 

поділяються на загальні (основоположні) принципи, міжгалузеві принципи, 

галузеві і принципи окремих галузевих інститутів [49, с. 159-160]. 

Результати аналізу доктринальних підходів до характеристики різновидів 

принципів судочинства свідчить про наступне:  

1) доктринальне розуміння різновидів принципів судочинства має 

неоднозначний характер, що обумовлено складністю зазначеного явища, 

епізодичністю наукового дослідження та неоднозначністю розуміння сутності і 

змісту принципів судочинства або як системи ідей, поглядів і положень, або як 
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системи нормативно-правових положень, які мають загальнообов’язковий 

характер; 

2) погляди вчених на питання критеріїв класифікації принципів 

судочинства є несистематизованими та не в повній мірі відображають 

особливості сутнісних характеристик того чи іншого виду судочинства; 

3) наукове пізнання різновидів принципів судочинства має об’єктивно 

зумовлений характер, знаходиться в площині дослідження явища, що виникло 

під впливом об’єктивних факторів розвитку судочинства. Окрім того, наукове 

пізнання різновидів принципів судочинства має здійснюватись в контексті їх 

розгляду як особливого прояву принципів права та різновидів принципів 

юридичної практичної діяльності; 

4) наукове пізнання різновидів принципів судочинства має 

міждисциплінарний характер та представлено працями теоретико-правового 

характеру, в межах яких досліджуються закономірності їх зародження, 

розвитку, функціонування та вдосконалення, а також як явище галузевого 

плану, де здійснено вивчення питань галузевого прояву принципів судочинства 

в межах того чи іншого виду судочинства;  

5) існуючі підходи до класифікації принципів судочинства з огляду на їх 

дискусійний та епізодичний характер потребують відповідного переосмислення 

в контексті сучасних тенденцій розвитку юридичної практичної діяльності, в 

цілому, та судочинства, зокрема; 

6) правове регулювання різновидів принципів судочинства в Україні 

здійснюється на конституційному та законодавчому рівнях, враховує 

особливості різновидів судочинства, потребує вироблення єдиних підходів до їх 

класифікації і відповідного вдосконалення правового забезпечення;  

7) на сьогодні у вітчизняній юридичній науці виникла потреба створення 

та обґрунтування єдиної класифікації принципів судочинства, що надасть змогу 

їх уявити у вигляді відповідної системи як основи їх ефективного 

функціонування. 
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З огляду на те, що принципи судочинства є явищем системного плану, 

становлять науковий інтерес, в тому числі і з точки зору їх класифікації, 

вважаємо за доцільне узагальнити і удосконалити існуючі підходи до їх 

класифікації шляхом уточнення критеріїв класифікації та характеристики 

відповідних різновидів принципів судочинства. Основу такої класифікації має 

становити система критеріїв, які нададуть змогу врахувати багатоаспектність 

принципів судочинства [240, с. 184-185]. В якості критеріїв класифікації 

принципів судочинства можливо виокремити наступні: 

1. В залежності від мети судочинства принципи судочинства поділяються 

на: 

- охоронні принципи, що стосуються охорони прав і законних інтересів 

суб’єктів права, метою яких є визнання пріоритетності прав і свобод людини в 

процесі здійснення судочинства (наприклад, принцип гуманізму судочинства); 

- захисні принципи, що стосуються захисту прав і законних інтересів 

суб’єктів права, метою яких є зупинення порушень прав та законних інтересів 

суб’єктів права, їх поновлення на недопущення в подальшому їх порушень 

(наприклад, принцип забезпеченості права на захист в кримінальному 

судочинстві). 

2. В залежності від сутності судочинства принципи судочинства 

поділяються на такі види: 

- принцип верховенства права, що являє собою принцип організації 

функціонування судочинства на засадах панування права над державою та над 

законом, що забезпечує здійснення судочинства відповідно до духу права та 

його сутності; 

- законності, змістом якого є відповідність умов, змісту та процесу 

судочинства вимогам правових норм; 

- публічності, що передбачає здійснення судочинства від імені держави 

та відповідно до офіційного нормативно закріпленого порядку; 

- гуманізму, що характеризується як недопущення в процесі здійснення 

судочинства застосування антигуманних засобів, а також інших засобів, що 



123 

 

принижують людську гідність; 

- справедливості, що стосується забезпечення відповідності процесу та 

наслідків судочинства об’єктивним обставинам судової справи; 

- рівності, що забезпечує рівні можливості доступу суб’єктів до 

судочинства, передбачає рівні права і обов’язки у суб’єктів права в процесі 

здійснення судочинства, а також стосується рівного ставлення судді до всіх 

сторін судового засідання; 

- забезпечення права на захист, котрий визначає процесуальні гарантії 

суб’єкта права на можливість захищати свої права, свободи та законні інтереси 

як самостійно, так і з правом залучення третіх осіб; 

- незалежності і неупередженості суддів, що передбачає здійснення 

суддями своїх функцій незалежно, виходячи виключно з оцінки фактів 

відповідно до свідомого розуміння права, незалежно від будь-якого 

стороннього впливу, спонукань, тиску, погроз або прямого чи непрямого 

втручання, здійснюваного з будь-якого боку і такого, що переслідує будь-які 

цілі; 

- об’єктивності, змістом якого є неупереджене ставлення судді до здійснення 

судочинства, усестороннє дослідження обставин судової справи та прийняття рішення, яке 

відповідає законодавству та фактичним обставинам судової справи; 

- професійності, що передбачає здійснення судочинства уповноваженими на те 

суб’єктами, які відповідають віковим, освітнім, фаховим вимогам, а також мають достатній 

досвід роботи в сфері судочинства тощо. 

3. В залежності від характеру юридичної діяльності принципи судочинства 

поділяються на: 

- загальні, що притаманні будь-якій юридично значимій діяльності та 

відображають її природу, сутність, зміст і призначення (наприклад, принципи 

законності, гласності, публічності тощо); 

- спеціальні, що відображають особливості судочинства як особливого 

різновиду юридично значимої діяльності (наприклад, принцип здійснення 

судочинства виключно судами); 

- галузеві, що характеризують особливості окремих видів судочинства 
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як прояву юридичної діяльності (наприклад, принципи конституційного, 

кримінального, цивільного, господарського, адміністративного судочинства). 

4. В залежності від правового закріплення принципи судочинства 

поділяються на: 

- конституційні, тобто система принципів, які закріплені в конституції 

держави або конституційних нормативно-правових актах та визначають 

основоположні засади судочинства; 

- міжнародні, тобто система принципів, які закріплені у міжнародних 

правових актах та встановлюють основи судочинства, яке здійснюється 

міжнародними судовими інстанціями або національними судовими інстанціями 

у випадку ратифікації державою відповідних міжнародних правових актів, 

якими закріплені вказані міжнародні принципи; 

- законодавчі, тобто система принципів судочинства, які встановлені у 

відповідності та з метою реалізації конституційних і міжнародних принципів 

судочинства, що закріплені в законодавчих актах поточного або 

кодифікаційного характеру та визначають особливості практики здійснення 

всього судочинства або окремих його різновидів (наприклад, принципи 

конституційного, кримінального, цивільного, адміністративного, 

господарського судочинства). 

5. В залежності від призначення принципів судочинства вони поділяються 

на: 

- дозвільні принципи, які націлені на забезпечення юридичної свободи 

суб’єкта та його реальної здатності реалізовувати свої права (наприклад, 

принцип забезпечення кожному права на захист в кримінальному судочинстві); 

- забороняючі принципи, які націлені на недопущення вчинення 

юридично значимих дій зі сторони суб’єктів права з метою забезпечення 

охорони існуючих відносин, що відображаються в юридичних обов’язках 

пасивного змісту (наприклад, принцип заборони двічі притягувати до 

кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення); 
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- зобов’язуючі принципи, які забезпечують належне виконання 

обов’язку суб’єктами права, змістом якого є побудова суб’єктами судочинства 

своєї активної поведінки так, як це передбачено нормами права (наприклад, 

принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі в адміністративному 

судочинстві, що зобов’язує суд бути активним учасником судочинства); 

6. В залежності від різновидів судочинства принципи судочинства 

поділяються на: 

- принципи конституційного судочинства, тобто система ідей, правил, 

положень, які націлені на вирішення питань про відповідність законів та інших 

правових актів Конституції України, а також надання офіційного тлумачення 

Конституції України та законів України. Наприклад, відповідно до ст. 24 

Закону України «Про Конституційний Суд України» [57] закріплено такий 

принцип судочинства як незалежність і недоторканність судді Конституційного 

Суду. Одним з його складових елементів є той, що суддя Конституційного Суду 

за межами обговорення справи при її розгляді в Суді не надає жодних пояснень 

щодо суті справ, які перебувають у провадженні Суду. Вказаний принцип є 

автентичним для конституційного судочинства та відображає особливості його 

природи та правового статусу;  

- принципи цивільного судочинства, тобто система ідей, правил, 

положень, які націлені на справедливий, неупереджений та своєчасний судовий 

розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних 

або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 

юридичних осіб, інтересів держави. Наприклад, один з елементів принципу 

диспозитивності цивільного судочинства, що закріплений у ч. 3. ст. 11 ЦПК 

України, передбачає, що учасник справи розпоряджається своїми правами щодо 

предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи, в інтересах 

яких заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної 

дієздатності [258]. Вказаний підхід є характерним саме для цивільного 

судочинства, що встановлює свободу розпорядження своїми правами щодо 

предмету спору; 
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- принципи кримінального судочинства, тобто система ідей, правил, 

положень, які націлені на судовий розгляд кримінальних справ, з метою захисту 

особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, 

свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також 

забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового 

розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був 

притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був 

обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому 

процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального 

провадження була застосована належна правова процедура. Особливістю 

принципів кримінального судочинства є те, що вони мають універсальний 

характер та стосуються не лише самого судочинства як стадії (правового 

інституту) кримінального провадження, але і інших стадій (правових 

інститутів) кримінального провадження, зокрема досудового розслідування, 

виконання рішень суду тощо. Наприклад, принцип заборони двічі притягувати 

до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення (ст. 19 КПК 

України) відображає особливості кримінального судочинства та полягає в тому, 

що ніхто не може бути двічі обвинуваченим або покараним за кримінальне 

правопорушення, за яким він був виправданий або засуджений на підставі 

вироку суду, що набрав законної сили [76]. Кримінальне провадження підлягає 

негайному закриттю, якщо стане відомо, що по тому самому обвинуваченню 

існує вирок суду, який набрав законної сили; 

- принципи  адміністративного судочинства, тобто система ідей, правил, 

положень, які націлені на судовий розгляд адміністративних справ, з метою 

захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів  юридичних 

осіб у сфері публічно-правових  відносин  від  порушень з боку органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і 

службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських 

функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих 

повноважень. Наприклад, особливим принципом адміністративного 
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судочинства є принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі. 

Відповідно до ч. 4 ст. 9 КАС України реалізація вказаного принципу полягає в 

тому, що суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з’ясування всіх 

обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з 

власної ініціативи [68]. Вказаний принцип притаманний лише 

адміністративному судочинству та фактично закріплює активну роль суду у 

збиранні та поданні доказів, що відрізняє його від інших видів судочинства;  

- принципи господарського судочинства, тобто система ідей, правил, 

положень, які націлені на судовий розгляд господарських справ, з метою 

захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання. Наприклад, 

елементом принципу змагальності господарського судочинства відповідно до 

ч. 3 ст. 13 ГПК України є положення про те, що кожна сторона повинна довести 

обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на 

підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом [36]. 

Таким чином встановлюється обов’язок сторін, за якою суд фактично виконує 

пасивну роль та вивчає ті докази, що надані сторонами. 

7. В залежності від змісту принципи судочинства можливо поділити на: 

- інституціональні принципи, змістом яких є загальні засади 

функціонування судочинства, що мають міжгалузевий універсальний характер. 

Наприклад, принцип законності, як фундаментальний принцип судочинства, що 

поширюється на всі різновиди судочинства та визначає загальні засади 

функціонування судочинства як правового явища; 

- функціональні принципи, що характеризують механізм здійснення 

судочинства, який має процесуальний характер та націлений на досягнення 

юридично значимого результату. Наприклад, принцип забезпечення 

апеляційного і касаційного оскарження судових рішень у цивільному 

судочинстві, що передбачає наявність правових механізмів оскарження судових 

рішень; 

- організаційні принципи, тобто система принципів, які виконують 

допоміжну роль у забезпеченні судочинства. Наприклад, принцип мови 



128 

 

судочинства, який має міжгалузевий характер безпосередньо не стосується 

змісту та процесу судочинства, проте забезпечує єдиний підхід до його мовної 

фіксації.  

 

 

Висновки до Розділу 2. 

 

1. Принципи судочинства займають самостійне місце в понятійно-

категоріальному апараті юридичної науки, оскільки наділені ознаками, які 

відмежовують їх від інших суміжних понять. До ознак принципів судочинства 

відносяться: а) стосуються судочинства як особливого правового явища, що 

функціонує з метою вчинення правосуддя; б) визначають умови та порядок 

здійснення судочинства; в) мають загальнообов’язковий характер, 

поширюються на невизначене коло суб’єктів права та гарантуються державою, 

в тому числі і засобами державного примусу; г) за змістом являють собою 

внутрішньо узгоджену систему положень, що визначають характер та зміст 

функціонування судочинства; д) мають об’єктивно зумовлений характер, 

оскільки походять від судочинства як явища об’єктивного плану, що має 

закономірності свого виникнення, становлення, розвитку та вдосконалення; 

є) закріплюються в положеннях міжнародних та внутрішньодержавних актів; 

ж) впливають на розвиток правового регулювання судочинства визначаючи 

його основи та перспективи розвитку;  з) є критеріями для об’єктивної оцінки 

стану здійснення судочинства в державі. 

2. Принципи судочинства – це внутрішньо узгоджена система 

загальнообов’язкових, формально виражених положень, що визначають 

характер та зміст функціонування судочинства, відображаючи його соціальну 

цінність та призначення, регламентують умови та порядок здійснення 

судочинства. 

3. Принципами судочинства є основні правові, доктринальні засади і 

ідеї, які стосуються питань розгляду і вирішення судових справ, є гарантіями 
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реалізації завдань судочинства та дотримання процесуальної форми 

судочинства.  

4. Значення принципів судочинства виявляється в межах 

акумулятивного, регулятивного, охоронного, захисного, системоутворюючого,  

правозастосовного, правотлумачного, правотворчого,  правоінформативного, 

контрольно-наглядового аспектів. 

5. Встановлено, що доктринальне розуміння різновидів принципів 

судочинства має неоднозначний характер, що обумовлено складністю 

зазначеного явища, епізодичністю наукового дослідження та неоднозначністю 

розуміння сутності і змісту принципів судочинства або як системи ідей, 

поглядів і положень, або як системи нормативно-правових положень, які мають 

загальнообов’язковий характер.  

6. Основу класифікації принципів судочинства має становити система 

критеріїв, які нададуть змогу врахувати багатоаспектність принципів 

судочинства. В якості критеріїв класифікації принципів виокремлено мету 

судочинства, сутність судочинства, характер юридичної діяльності, правове 

закріплення принципів судочинства, їх зміст, призначення, різновиди 

судочинства.  
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РОЗДІЛ 3 

ПРИНЦИПИ ПРАВА ТА ПРИНЦИПИ СУДОЧИНСТВА: ТЕОРЕТИКО-

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

 

3.1 Теоретико-прикладні аспекти співвідношення принципів права і 

принципів судочинства 

 

Принципи судочинства – в науковому плані проблема складна та 

багатоаспектна, що потребує свого дослідження в контексті порівняльного 

аналізу із іншими суміжними явищами правової реальності, зокрема із 

принципами права. В одній зі своїх наукових робіт ми зазначали про те, що 

взаємозв’язок принципів судочинства та принципів права зумовлюється 

декількома чинниками. Зокрема, принципи судочинства та принципи права: 

- по-перше, являють собою систему вихідних положень, ідей та засад, 

які стосуються правових явищ або процесів; 

- по-друге, виступають в якості безумовних правил, які мають бути 

дотримані всіма суб’єктами права; 

- по-третє, слугують критерієм виміру відповідності явиш чи процесів 

правової реальності зазначеними принципам; 

- по-четверте, формують відповідний рівень правосвідомості суб’єктів 

права та реалізуються в їх правовій поведінці; 

- по-п’яте, їх основним призначенням є забезпечення якості та 

ефективності діяльності в сфері права. 

Зазначені аспекти підтверджують, що за природою, сутністю, змістом та 

призначенням принципи права та принципи судочинства є взаємопов’язаними 

явищами. Це в наукознавчому плані зумовлює необхідність їх наукового 

пізнання у взаємозв’язку, особливо в контексті співвідношення, виявлення 

спільних та відмінних ознак, встановлення засад їх взаємодії в процесі 
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здійснення судочинства [238, с. 72-73]. Актуалізує потребу в науковому 

дослідженні співвідношення принципів права та принципів судочинства: 

- існуючий дефіцит наукових розробок проблематики принципів права 

та принципів судочинства в контексті їх співвідношення; 

- необхідність вироблення єдиних підходів до функціонування 

принципів права та принципів судочинства; 

- поточні потреби у вдосконаленні практики судочинства, особливо в 

частині вияву та впровадження в практику судочинства регулятивного і 

охоронного потенціалу принципів права та принципів судочинства.  

В юридичній літературі питання співвідношення принципів права та 

принципів судочинства розкривається епізодично, однак вченими неодноразово 

наголошується на наявності особливого правового взаємозв’язку між 

зазначеними явищами. Вказується на те, що визнання плюралізму та 

рівноправності культур, їх взаємодії на основі діалогу, необхідності розвитку не 

тільки загальнолюдського, але й регіональною, національно самобутнього у 

світовому просторі, потребує подальшого вивчення принципів права в 

«форматі» співвідношення загального, особливого, одиничного та унікального, 

що відповідає саме порівняльно-правовому чи компаративістському їх 

осмисленню. В тому числі потребує визначення місця принципів права в 

системі правових явищ, а також здійснення порівняння різновидів принципів 

між собою [207, с. 49]. 

Характеризуючи співвідношення принципів права та принципів 

судочинства,зроблено висновок про те, що принципи права мають первинний 

характер по відношенню до принципів судочинства. Вказаний висновок вчений 

робить виходячи з практики судочинства, де суб’єкти, які здійснюють 

судочинство, фактично засновують свою діяльність на принципах права, як 

явища універсального, та керуються принципами судочинства як явища 

конкретного. Водночас, вирішуючи питання притягнення до юридичної 

відповідальності в порядку судочинства, суб’єкти судочинства керуються 

також принципами юридичної відповідальності, які виступають явищем 
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особливим по відношенню до принципів права та принципів судочинства. 

Вчений наголошує, що принципи судочинства: 

1) формуються під впливом правових принципів; 

2) за своїм змістом вони є поняттям вужчим, ніж принципи права, 

оскільки стосуються окремої сфери юридичної діяльності – судочинства, яка і 

зумовлює специфіку його принципів; 

3) не є простим схематичним набором принципів, а є елементом складної 

взаємопов’язаної системи принципів. І елементи цієї системи мають точки 

дотику як між собою, так і з принципами права [105, с. 45].  

В юридичній літературі досить широко вченими представлені підходи до 

характеристики прояву принципів права в інших принципах так званого 

«похідного порядку». В межах цих поглядів обґрунтовуються окремі ідеї 

вчених щодо взаємозв’язку принципів права з принципами судочинства. На 

переконання О. В. Зайчука, принципи права в цілому мають діалектику свого 

становлення. Відповідно до неї принцип зароджується як певна ідея в теорії, 

закріплюється у системі правових норм і через них перетворюється у суспільні 

відносини. Або навпаки: суспільні відносин концентруються і закріплюються y 

нормах права, на підставі яких формулюються принципи. Таким чином, схема 

здійснення, перетворення у життя принципів співпадає з механізмом 

виникнення і реалізації права. При чому самі принципи права знаходять своє 

продовження у принципах судочинства, результатом чого є побудована чітка 

система принципів, які здійснюють регулятивний і охоронний вплив [53, с. 22-

23]. Вчений наголошує на тому, що у цьому випадку велике значення має 

вирішення питання щодо моменту виникнення принципу права. І відповідями 

на це питання є дві основні наукові позиції, зокрема:  

- законодавче закріплення принципу права (ідеї, що не закріплені у 

законі, не можуть вважатися правовими принципами);  

- регулюючий вплив на правозастосовну практику можуть чинити і такі 

правові ідеї-принципи, які не закріплені в законі [53, с. 23-24]. 



133 

 

В результаті вчений робить висновок про те, що існують основні принципи 

права, які мають загальний характер і конкретизуються в принципах кожної 

галузі права і законодавства (в тому числі і в тих галузях, норми і інститути 

яких регламентують відповідний вид судочинства) [53, с. 24]. Тут слід 

наголосити, що фактично тоді принципи судочинства будуть становити 

окремий ланцюг в механізмі реалізації принципів права, виконуючи конкретно 

визначені функції в межах конкретно визначеного виду юридичної практичної 

діяльності. 

А. М. Колодій в якості самостійної ознаки принципів права називає 

наявність особливого способу їх матеріалізації в праві. Вчений нагадує про 

існування двох способів вираження принципів права, серед яких називає: 

безпосереднє формулювання їх у нормах права (текстуальне закріплення) і 

виведення принципів права зі змісту нормативно-правових актів (змістовне 

закріплення). В результаті підсумовує, що проблема формування 

громадянського суспільства i правової держави настійно вимагає, щоб 

загальноправові принципи текстуально виражались у Конституції України, 

міжгалузеві і галузеві, а також відповідні принципи структури права — у 

кодифікаційних i інкорпораційних актах, а принципи юридичного інституту — 

в актах, що стосуються цього інституту. Іншим способом вираження принципів 

права є їх змістовне закріплення, тобто виведення принципів зі змісту норм 

права. Такі принципи більш абстрактні, за їх допомогою можна врегульовувати 

найбільш загальні суспільні відносини [72,c. 41-43]. В даному випадку 

справедливо наголошується на системності принципів права, які виражаються 

як на конституційному рівні, так і на рівні інших законодавчих актів. 

Відповідно і їх співвідношення буде обумовлене характером правового 

закріплення, тобто взаємозв’язком між конституційними та поточними 

законодавчими актами. Як висновок, вчений зазначає, що категорія «принципи 

права» повинна використовуватися в усіх випадках, коли йдеться про відправні 

ідеї і положення, що належать до юриспруденції. Термін «принципи» може 

лише уточнюватись і деталізуватись залежно від того, якою є сфера його 
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існування і функціональна спрямованість [72, с. 41-42]. Трансформуючи 

вищезазначену думку вченого на площину проблеми співвідношення принципів 

права та принципів судочинства, можемо зазначити, що останні є такими, що 

уточнюють і деталізують принципи права. Вказана ідея відображена в поглядах 

вченого щодо класифікації принципів права. Відповідно до чого А. М. Колодій 

робить декілька зауважень. Розглядаючи питання про класифікацію принципів 

права, її критерії та види, важливо мати на увазі наступне: по-перше, 

загальноправові принципи права, що мають всезагальний характер, знаходять 

своє більш конкретне втілення в принципах кожної галузі. По-друге, основні 

принципи права утворюють специфічну модифікацію в галузях права і y сферах 

правоутворення, правореалізації і правоохорони. По-третє, основні принципи 

диференціюються на загальносоціальні і спеціально-юридичні (системні і 

структурні), а серед загальносоціальних досить чітко виділяються політичні, 

економічні, соціальні, ідеологічні, моральні основи права [72, с. 43]. Слід 

відзначити, принципи права та принципи судочинства є такими, що органічно 

взаємопов’язані між собою, що обумовлено їх сутністю, роллю та 

призначенням. Звернемо увагу на найважливіші з них. Принцип законності як 

основоположний принцип права передбачає, що судочинство, незалежно від 

його видів та форм здійснення реалізується у відповідності до вимог норми 

права, здійснюється компетентними суб’єктами, у відповідності до законодавчо 

визначеного процесу, повинно здійснюватись на законних підставах тощо. 

Принцип законності тісно пов'язаний з такими принципами судочинства як 

публічність і офіційність, доступ до правосуддя, обов’язковість судових рішень 

тощо. В свою чергу особливість принципу обґрунтованості засновується ідеях 

відповідності змісту судочинства конкретним обставинам справи, щодо якої 

здійснюється судочинство, має відповідати функціям і цілями судочинства, 

бути направленим на досягнення соціального призначення судочинства. 

Кореспондуючими зазначеному принципу є такі принципи судочинства як 

повнота і всесторонність дослідження доказів, законність і обґрунтованість 
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судових рішень, безпосередність дослідження показів, речей і документів в 

кримінальному судочинстві тощо. 

Один з ключових принципів права є принцип справедливості, що 

характерний для всіх видів судочинства. Його змістом є обов’язок діяти 

правомірно, відповідно до об’єктивних обставин справи. Результат судочинства 

має бути об’єктивним та таким, що відповідає нормам, які ґрунтуються на 

загальнолюдських цінностях та відображають інтереси суспільства в цілому. 

Вказаний принцип реалізується в усіх видах судочинства та в тій або іншій мірі 

відображений у таких принципах судочинства як право на справедливий суд, 

рівність всіх перед законом і судом, гласність і відкритість судового процесу, 

змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні 

перед судом їх переконливості; безпосередність дослідження показань, речей і 

документів тощо. 

В свою чергу принцип гуманізму, що має конституційно-правове 

закріплення в Україні, або безпосередньо дублюється в принципах судочинства 

(наприклад, кримінального судочинства), або конкретизується у змісті 

принципів судочинства (наприклад, цивільного судочинства). Сам принцип 

передбачає визнання людини найвищою соціальною цінністю, поважне 

ставлення до неї, недопустимість катувань, насилля над особою, приниження 

людської гідності тощо. Серед принципів судочинства, в яких конкретизується 

зазначений принцип можливо назвати такі як: повага до людської гідності; 

забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;недоторканність 

житла чи іншого володіння особи; таємниця спілкування; невтручання у 

приватне життя; здійснення правосуддя на засадах поваги до честі і гідності, 

рівності перед законом і судом тощо. 

Характеризуючи різновиди принципів права та визначаючи особливості їх 

співвідношення, вченими наголошується на їх системних властивостях. Так, 

принципи, які стосуються явищ або процесів (діяльності) правової реальності, є 

елементом системи загальних принципів права і самі виступають інтегративним 

феноменом в системі принципів. З огляду на це вчена наголошує на доцільності 
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систематизації принципів права поза галузевого вираження. Це мають бути 

акти, які стосуються загальних принципів юридичного процесу; принципів 

процесуальних проваджень; принципів юридичної діяльності, принципів 

процесуальних стадій тощо [96, с. 5]. Також зазначається, що принципи права і 

принципи судочинства є системними явищами і ця системність є особливою їх 

властивістю. Системність принципів являє собою особливий взаємозв’язок та 

інтеграцію однотипних за своєю сутністю принципів права та принципів 

судочинства в структурно впорядковану єдність, що володіє відносною 

самостійністю, стабільністю, автономністю функціонування і взаємодією із 

зовнішнім середовищем з метою врегулювання відповідних суспільних 

відносин [60, с. 5]. На переконання вченого, саме системність принципів права 

в цілому надає змогу сформувати похідні від них принципи судочинства, які 

забезпечують функціонування основоположних засад правового життя. Лише за 

умови наявності системного взаємозв’язку можливо побудувати єдину систему 

принципів права, надати їм регулятивну самостійність, автономію 

функціонування, стабільність та розвиток правового регулювання відповідних 

суспільних відносин. 

В. М. Реуф приходить до висновку, що принципи права є 

основоположними правовими ідеями, які виражають сутність права і 

визначають його зміст, припускають закріплення в законодавстві в тій чи іншій 

формі. Саме від принципів права походять інші принципи, які визначають або 

окремі правові явища, або діяльність в сфері права. Вчений не виділяє окремо 

принципи судочинства та не встановлює їх співвідношення з принципами 

права, в той же час зазначає про наявність так званих «спеціально-юридичних 

принципів», є різновидом загальноправових принципів, які являють собою 

стійку систему координат для суб’єкта правозастосування та сприяють 

адекватному тлумаченню правових норм. Тобто мова іде і про судове 

правозастосування, і про можливість здійснення тлумачення права, в тому 

числі і в межах правозастосування. Вченим абсолютно справедливо вказується 

на системність спеціально-юридичних принципів, що виявляється у 
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взаємозв'язку і взаємодії їх не тільки один з одним, але і з іншими 

загальноправовими принципами (загальносоціальними, соціально-політичними 

тощо).  Спеціально-юридичні принципи права, володіючи стійкістю, здатні 

зазнавати зміни в залежності від характеру соціально-економічного та 

політичного устрою суспільства [167, с. 5-6]. Незважаючи на те, що вчений 

безпосередньо не виокремлює принципи судочинства та не проводить їх 

співвідношення з принципами права, слід погодитись із наявністю системних 

характеристик принципів права в цілому, і саме ці системні зв’язки 

зумовлюють основу їх правового закріплення і функціонування. Між 

принципами судочинства та принципами права як категоріями, що 

характеризують правові явища, мають єдину сутність та мету, існують системні 

властивості, які зумовлюють їх реальність в системі юридичної практичної 

діяльності.  

Хоча вченими і звертається увага на наявність системного взаємозв’язку 

між принципами права та принципами судочинства, особливості цього зв’язку 

між ними не отримали належної наукової розробки. Окрім того, і судова 

практика в частині реалізації принципів права та принципів судочинства 

свідчить про єдність і взаємозв’язок принципів права та принців судочинства, 

що обумовлені їх практичним призначенням в частині тлумачення положень 

законодавства, так і в частині вирішення правових спорів, про що ми окремо 

будемо говорити в наступних підрозділах дисертації. У зв’язку з тим, що 

принципи права та принципи судочинства є явищами самостійними, 

нетотожними, проте взаємопов’язаними, вважаємо за доцільне провести їх 

співвідношення в контексті наявності спільних ознак, відмінних ознак та 

положень, які визначають їх взаємодію. 

Спільні ознаки принципів права та принципів судочинства обумовлені тим, 

що вони мають правовий характер та акумулюють в собі основоположні ідеї, 

положення та правила, які визначають функціонування правового явища або 

здійснення юридичної діяльності. Беручи за основу аналіз ознак принципів 

права та принципів судочинства, що нами проведено в попередньому розділі 
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дисертаційної роботи, вважаємо, що до спільних ознак принципів права та 

принципів судочинства відносяться наступні: 

1) мають правовий характер, стосуються конкретних правових явищ і 

категорій. Вказана ознака принципів права та принципів судочинства свідчить 

про те, що вони існують та функціонують в правовій сфері життєдіяльності 

суспільства, а їх функціонування націлене на досягнення правового результату. 

Правова сфера життєдіяльності суспільства охоплює в собі всі структурні рівні 

та види суспільних відносин, де право реально здійснює свій вплив Це 

різноманітні сфери соціального життя, найрізноманітніші життєві ситуації, в 

яких люди для отримання позитивного результату керуються приписами 

правових актів [41], в тому числі і принципи права та судочинства, що 

закріплені у змісті нормативно-правових актів. Правовий результат 

пов’язується із змінами правової реальності відповідно до тих задач, які 

покладені на конкретні принципи права та принципи судочинства; 

2) їх змістом є система ідей, правил та положень, що мають вихідний, 

універсальний та основоположний характер, стосуються функціонування 

відповідного правового явища або здійснення юридичної діяльності. Принципи 

права та принципи судочинства націлені на тривале своє функціонування, 

постійні і необґрунтовані їх зміни є такими, що суперечать сутності принципів 

права і принципів судочинства, на них засновується функціонування 

відповідного правового явища та здійснення юридичної діяльності; 

3) націлені на забезпечення належного правового регулювання 

суспільних відносин, є основою для правотворчої, правотлумачної та 

правозастосовної діяльності. При правотворчості принципи права та принципи 

судочинства відіграють роль орієнтира правотворчого вдосконалення змісту та 

структури міжнародних актів та актів законодавства, а також актів, що 

регулюють відносини в сфері судочинства. Правотлумачна діяльність так само 

засновується на принципах права та принципах судочинства при з’ясуванні та 

роз’ясненні змісту і суті норм права, де принципи виступають вихідними 

положеннями, які орієнтують суб’єктів тлумачення в питаннях здійснення 
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інтерпретації правових положень. Правозастосовна діяльність за аналогією 

засновується на принципах права як вихідних положень правового регулювання 

та принципах судочинства в частині практики здійснення судочинства як 

різновиду правозастосовної діяльності. Принципи права та принципи 

судочинства виступають відправним началом при вирішенні конкретних 

юридичних справ, особливо при застосуванні аналогії закону в разі наявності 

прогалин у законодавстві; 

4) мають загальнообов’язковий характер, тобто є такими, що підлягають 

виконанню суб’єктами незалежно від розуміння чи ставлення суб’єктів до цих 

принципів. Обов’язковість визначає також можливість забезпечення виконання 

вимог принципів примусовими засобами з боку держави; 

5) мають неперсоніфікований характер, оскільки характеризуються 

відсутністю конкретно визначеного індивідуального адресата, а поширюються 

на абстрактне коло осіб, що зумовлює не однократну їх дію. Ця особливість 

породжує необхідність конкретизації принципів права та принципів 

судочинства стосовно певного випадку чи конкретних суб'єктів, що, в свою 

чергу, надає можливість врахувати особливості кожної життєвої ситуації 

(юридичної справи); 

6) мають системний характер, оскільки кожен принцип права або 

принцип судочинства пов’язаний з іншими принципами, забезпечуючи 

комплексний правовий вплив на суспільні відносини. Принципи права та 

принципи судочинства є системними явищами, які являють собою 

впорядковану єдність принципів, що поєднані між собою системним зв’язком, є 

відносно самостійною та стабільною системою, яка функціонує автономно; 

7) мають абстрактний характер викладення, виступають в якості 

загального мірила поведінки суб’єктів права, не вказуючи на їх права та 

обов’язки, забезпечуючи можливість їх поширення на певний вид або сферу 

суспільних відносин, та потребують відповідного офіційного тлумачення зі 

сторони органів конституційної юрисдикції;  
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8) за своєю сутністю являють собою комплекс позитивних зобов’язань, 

що набувають якостей особливого рівня права, який постає над рівнем 

загальних норм права, визначають їх ціннісну орієнтацію (спрямованість); 

9) закріплюються в актах міжнародного права та у положеннях 

внутрішньодержавних нормативно-правових актах як конституційного рівня, 

так і в кодифікаційних актах та законодавчих актах поточної законотворчості; 

10) є правовими критеріями для об’єктивної оцінки стану правового 

регулювання суспільних відносин, в тому числі і здійснення судочинства; 

11) можуть бути класифіковані на окремі різновиди,як явища, що мають 

багатоаспектний характер, 

Відмінність принципів права та принципів судочинства обумовлюється 

тим, що вказані явища є самостійними в системі явищ правової реальності, 

наділені власними ознаками та мають власне функціональне призначення. 

Відмінність принципів права та принципів судочинства можливо розкрити в 

межах наступних положень: 

1) принципи права визначають основи правового регулювання в цілому, 

а принципи судочинства визначають основи здійснення судочинства як 

особливого виду юридичної практичної діяльності; 

2) принципи права впливають на розвиток правового регулювання в 

цілому, водночас принципи судочинства впливають лише на розвиток 

правового регулювання судочинства або окремих його різновидів; 

3) принципи права переважно мають конституційний рівень правового 

закріплення, тобто положення актів, якими закріплені принципи права, мають 

найвищу юридичну силу, а норми-принципи – є нормами прямої дії. Водночас, 

принципи судочинства переважно закріплюються в інших видах законодавчих 

актів (поточних законах та кодифікаційних актах), що відображає їх 

предметний характер, залежить або від судочинства в цілому, або від 

конкретних його різновидів (кримінальне, цивільне, адміністративне тощо); 

4) принципи права порівняно з принципами судочинства мають більш 

стабільний незмінний характер, оскільки в їх основу закладено цінності, які 
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сформовані історично та відображають рівень цивілізованості людства. 

Водночас, принципи судочинства мають більш динамічний характер розвитку, 

що обумовлено специфікою становлення та розвитку судочинства, в цілому, та 

його різновидів, зокрема; 

5) принципи права поширюються на найважливіші сфери 

життєдіяльності суспільства, визначаючи характер та зміст їх правового 

регулювання, в той же час, принципи судочинства засновані на принципах 

права та поширюються на особливу сферу професійної юридичної діяльності – 

судочинство; 

6) принципи права становлять методологічну, правову та практичну 

основу розвитку і функціонування принципів судочинства, водночас, принципи 

судочинства формуються і розвиваються на основі принципів права, 

забезпечують їх конкретизацію по відношенню до сфери та змісту судочинства.  

Взаємодія принципів права та принципів судочинства зумовлена їх 

природою, сутністю і призначенням в правовій сфері життєдіяльності 

суспільства. Системний характер принципів права та принципів судочинства 

обумовлюють наявність положень, які свідчать про взаємодію вказаних явищ. 

На нашу думку, зміст та особливості взаємодії принципів права та принципів 

судочинства виявляється у двох напрямах: 

1) принципи права визначають зміст і сутність принципів судочинства, 

специфіку їх розвитку і вдосконалення, виконують роль основ функціонування 

судочинства як ключового елементу правової системи; 

2) принципи судочинства мають похідний характер від принципів права, 

слугують засобом забезпечення функціонування судочинства як особливого 

виду юридичної практичної діяльності. 

Як ми вже зазначали в одній зі своїх наукових робіт, взаємодія принципів 

права та принципів судочинства зумовлюється декількома факторами: 

- по-перше, враховуючи, що людська діяльність є багатоаспектною, 

реалізується в різноманітних сферах життєдіяльності суспільства, вона 

потребує свого впорядкування за допомогою правових норм, а також 
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гарантування, в тому числі і за допомогою інституту судочинства. Як наслідок, 

це визначає формування та розвиток принципів права як вихідних засад 

правового регулювання та юридичної практичної діяльності, в тому числі і 

судочинства. Судочинство в свою чергу ґрунтується на: 1) відповідних 

принципах права, що виступають як загальне; 2) принципах судочинства, що 

характеризуються категорією особливе; 3) принципах різновидів судочинства, 

що відповідають категорії – специфічне; 

- по-друге, взаємодія принципів прав та принципів судочинства 

потребує свого ґрунтовного наукового вивчення, враховуючи різноманітні 

методологічні підходи, методи науковою пізнання, що в результаті надасть 

змогу узагальнити, поглибити та конкретизувати їх зміст; 

- по-третє, взаємодія принципів права та принципів судочинства 

виявляється через особливості правового регулювання, яке має змінний 

характер, перебуває в стані розвитку і вдосконалення, потребуючи вироблення 

механізмів взаємоузгодження норм права; 

- по-четверте, взаємодія принципів права та принципів судочинства 

обумовлюється особливостями юридичної практичної діяльності як явища 

суб’єктивно обумовленого, що залежить від рівня правової свідомості та 

правової культури суб’єктів права та реалізується через їх поведінку. Саме з 

цих позицій принципи права та принципи судочинства виступають вихідними 

положеннями, які визначають межі можливої та необхідної поведінки суб’єктів 

в контексті юридичної практики, в цілому, та судочинства, зокрема [238, с. 72-

73]. 

 

3.2 Реалізація принципів права та принципів судочинства в 

діяльності Конституційного Суду України 

 

Важливе місце в системі наукового аналізу принципів судочинства в 

системі принципів права займають питання практики їх реалізації в діяльності 

органів судової влади України. Зазначені питання є одними з найменш 
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дослідженими в юридичній науці та потребують свого наукового 

переосмислення в частині характеристики забезпечення реальності принципів 

права та принципів судочинства, а також визначення засад їх взаємодії. В 

юридичній літературі питання реалізації принципів права та принципів 

судочинства в діяльності суб’єктів судової системи вирішується неоднозначно, 

що зумовлено: 

- доктринальною та правовою невизначеністю статусу принципів права 

та принципів судочинства; 

- наявністю недоліків у судовій практиці в частині реалізації принципів 

права і принципів судочинства; 

- нечіткістю розуміння змісту, ролі та значення принципів права і 

принципів судочинства зі сторони працівників суддівського корпусу, що 

відбивається на якості їх судочинства. 

В юридичній науці, як правило, проблематика реалізації принципів права і 

принципів судочинства представлена в працях вчених, які досліджують 

діяльність органів конституційної юрисдикції та діяльності інших суб’єктів 

судової системи України. Насамперед слід звернути увагу на зміст судової 

практики Конституційного Суду України в частині реалізації принципів права 

та принципів судочинства, провести її узагальнення та з’ясувати окремі 

недоліки, які виникають в діяльності Конституційного Суду України. 

Відповідно до положень Конституції України (ч. 1 ст. 150) Конституційний 

Суду України вирішує питання про відповідність Конституції України 

(конституційність) законів та інших правових актів Верховної Ради України; 

актів Президента України; актів Кабінету Міністрів України; правових актів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим [74]. За результатами такої 

перевірки Конституційний Суд України або визнає акт, або його частину таким, 

що відповідає Конституції України, або визнає акт або його частину таким, що 

не відповідає Конституції України. Вказані акти або їх окремі положення, що 

визнані неконституційними відповідно до ч. 2 ст. 152 Конституції України 

втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення 



144 

 

про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не 

раніше дня його ухвалення [74]. 

Однією з підстав для визнання правових актів або їх частин 

неконституційними є також невідповідність нормативно-правового акту в 

цілому або окремих його частин положенням Конституції України, що 

здійснено шляхом порушення принципів права та принципів судочинства, які 

встановлені Конституцією України. Окрім того слід зазначити і на тому, що 

зміст самої діяльності Конституційного Суду України так само має відповідати 

принципам права та принципам судочинства. Доказом того є практика 

судочинства. Так, розглядаючи резонансну судову справу за конституційним 

поданням виконуючого обов’язки Президента України, Голови Верховної Ради 

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим «Про Декларацію про 

незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя» [177] 

Конституційний Суд України в основу свого рішення в тому числі заклав 

принципи верховенства права, верховенства закону та законності, якими Суд 

керувався. Конституційний Суд України у своєму рішенні вказав на те, що, 

вирішуючи порушені в конституційному поданні питання, Конституційний Суд 

України враховує, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. 

Таким чином, прийнявши Постанову, Верховна Рада Автономної Республіки 

Крим вийшла за межі повноважень, визначених Конституцією України, чим 

порушила частину другу статті 19 Основного Закону України. В результаті 

Конституційний Суд України визнає такою, що не відповідає Конституції 

України (є неконституційною), Постанову Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим «Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки 

Крим і міста Севастополя» від 11 березня 2014 року № 1727-6/14 [177].  

Можливо підсумувати, що розглядаючи зазначену судову справу 

Конституційний Суду України фактично в процесі розгляду справи керувався 

принципами верховенства права та верховенства закону. Зазначені принципи є 

ключовими в системі як принципів права, так і принципів судочинства. Було 
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встановлено, що Постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим «Про 

Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста 

Севастополя» від 11 березня 2014 року № 1727-6/14 не узгоджується із 

зазначеними принципами. Як наслідок, вказана Постанова була визнана такою, 

що не відповідає Конституції України (є неконституційною). В даному випадку 

ми бачимо, що фактично Конституційний Суд України керується принципами 

права і принципами судочинства, розглядаючи такі категорії справ.  

Також Конституційний Суд України вирішує питання щодо 

конституційності нормативно-правових актів або їх частин шляхом визначення 

їх відповідності або невідповідності принципам права або принципам 

судочинства, які закріплені у Конституції України. Зокрема, розглядаючи 

судову справу за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень частини другої статті 171
2 

Кодексу 

адміністративного судочинства України [175] Судом було встановлено, що не 

відповідають, в тому числі вимогам частини першої статті 8 (принцип 

верховенства права) Конституції України (є неконституційними), положення 

частини другої статті 171
2 

Кодексу адміністративного судочинства України, 

згідно з якими рішення місцевого загального суду як адміністративного суду у 

справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень 

щодо притягнення до адміністративної відповідальності є остаточним і 

оскарженню не підлягає. Також було зазначено, що обмеження доступу до 

апеляційної чи касаційної інстанцій можливе лише у виняткових випадках з 

обов'язковим дотриманням конституційних норм і принципів. Встановлюючи 

обмеження права на апеляційне та касаційне оскарження судових рішень, 

законодавець повинен керуватися такою складовою принципу верховенства 

права, як пропорційність. 

В своєму Рішенні Конституційний Суд України зазначає, що, приймаючи 

його, враховує норми міжнародного права, що закріплюють можливість 

перегляду рішень суду в апеляційному порядку за винятком тих випадків, коли 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4191#n4191
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran1444#n1444
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справа, згідно з національним законодавством, безпосередньо вирішується 

вищим судом (п. (i) § 4 розділу В «Принципи» Рекомендації Комітету Міністрів 

Ради Європи державам-членам щодо судового перегляду адміністративних 

актів від 15 грудня 2004 року). В результаті Конституційний Суд України 

визнав положення частини другої статті 171
2
 Кодексу адміністративного 

судочинства України такими, що не відповідають Конституції України (є 

неконституційними) [175]. 

Статтею 7 Закону України «Про Конституційний Суд України» 

передбачено, що Конституційний Суд України розглядає не лише справи щодо 

конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, 

актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, але і справи щодо: 

- відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів 

України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради 

України для надання згоди на їх обов'язковість; 

- додержання конституційної процедури розслідування і розгляду 

справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в 

межах, визначених статтями 111 та 151 Конституції України;   

- 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; 

- надання за зверненням Верховної Ради України висновку щодо 

відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України 

вимогам статей 157 і 158 Конституції України; 

- надання за зверненням Верховної Ради України висновку про 

порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції 

України або законів України; 

- вирішення питань про відповідність Конституції України та законам 

України нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Крим за зверненням Президента України згідно з частиною другою статті 137 

Конституції України; 

- 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 [57]. 

Cправи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту 

відповідно до ст.ст. 111 та 151 Конституції України в Україні не розглядались. 

Однак, справи щодо 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 є 

досить поширеними. Наприклад, розглядаючи справу за конституційним 

поданням Президента України про надання висновку щодо відповідності 

Конституції України Римського Статуту Міжнародного кримінального суду 

(справа про Римський Статут) [25] Конституційний Суд України, здійснюючи 

розгляд вказаної справи, керувався таким принципом міжнародного права як 

принцип сумлінного виконання міжнародних зобов’язань, який виник у формі 

міжнародно-правового звичаю «pacta sunt servanda» ще на ранніх стадіях 

розвитку державності, а нині дістав своє відображення у численних 

міжнародних угодах. Як загальновизнане правило поведінки суб’єктів 

зазначений принцип закріплено у Статуті ООН, в преамбулі якого 

підкреслюється рішучість членів ООН «створити умови, за яких можуть 

дотримуватися справедливість і повага до зобов’язань, що випливають з 

договорів та інших джерел міжнародного права». Вказаний принцип був 

застосований в контексті того, що встановлення відповідальності за вчинення 

переважної більшості злочинів, передбачених Римським Статутом, є 

міжнародно-правовим зобов’язанням України відповідно до інших міжнародно-

правових документів, які набули чинності для нашої держави (багато з них – 

задовго до набрання чинності  Конституцією України). В даному випадку ми 
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бачимо, що Конституційний Суд України так само керується принципом 

міжнародного права, розглядаючи вказану справу. 

Практика Конституційного Суду України у вказаній категорії справ не є 

досить поширеною, тому можемо припустити, що принципи права та принципи 

судочинства в даному випадку так само виступають в якості правових 

положень, які мають основоположний характер в діяльності Конституційного 

Суду України та якими керується Суд при прийнятті рішень та наданні 

висновків щодо відповідності Конституції України чинних міжнародних 

договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної 

Ради України для надання згоди на їх обов’язковість.  

Окрім того, відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 150 Конституції України 

Конституційний Суд України здійснює офіційне тлумачення Конституції 

України та законів України [74]. Практика конституційного судочинства 

доводить, що реалізація принципів права і принципів судочинства в практиці 

офіційного тлумачення Конституції України та законів України, здійснюється 

Конституційним Судом України: 

- з однієї сторони, шляхом офіційного тлумачення положень 

нормативно-правових актів, що закріплюють принципи права та принципи 

судочинства; 

- з іншої сторони, шляхом засновування такої діяльності на принципах 

права та принципах судочинства в процесі здійснення офіційного тлумачення. 

Наприклад, розглядаючи справу за конституційним поданням Верховного 

Суду про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 

Конституції України та частини другої статті 13 Закону України «Про статус 

суддів» (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу). 

Конституційний Суд України фактично надав офіційне тлумачення такій 

гарантії діяльності суддів – як незалежність. В той же час, таке тлумачення 

безпосередньо стосується і тлумачення такого принципу судочинства як 

незалежність судочинства, гарантією реалізації якого, в тому числі є 

незалежність суддів, як складовий елемент їхнього статусу. За результатами 
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такого тлумачення Конституційний Суд України зазначив, що «незалежність 

суддів» слід розуміти як невід’ємна складова їхнього статусу, яка є 

конституційним принципом організації та функціонування судів, а також 

професійної діяльності суддів, які при здійсненні правосуддя підкоряються 

лише закону. В свою чергу «недоторканність суддів» слід розуміти як один із 

елементів їхнього статусу, яка не є особистим привілеєм, а має публічно-

правове призначення – забезпечити здійснення правосуддя неупередженим, 

безстороннім і справедливим судом [178].  

Аналіз зазначеної справи засвідчує активну роль Конституційного Суду 

України в частині тлумачення положення Конституції України, яким закріплена 

гарантія незалежності суддів, яка є умовою незалежності судочинства в цілому. 

У даному випадку ми не можемо говорити про те, що зазначений приклад 

свідчить про офіційне тлумачення положення Конституції України, яким 

закріплено принцип права чи принцип судочинства, проте вказане тлумачення 

ст. 126 Конституції України доводить можливість здійснення Конституційним 

Судом України і тлумачення відповідних положень, якими закріплено 

принципи права або принципи судочинства. Практика діяльності 

Конституційного Суду України підтверджує, що офіційне тлумачення 

положень законодавства України, яким закріплено принципи права або 

принципи судочинства, здійснювалось лише декілька раз. Тому це доводить 

невисокий рівень правового інтересу у суб’єктів щодо звернення до 

Конституційного Суду України з метою відповідного офіційного тлумачення 

принципів права і принципів судочинства, закріплених в Конституції України 

та законах України. На нашу думку, такий стан практики офіційного 

тлумачення положень законодавчих актів, в яких закріплено принципи права та 

принципи судочинства, є таким, що підтверджує дефіцит офіційного 

тлумачення вказаних положень. А безініціативність суб’єктів права на 

конституційне подання і на конституційне звернення щодо тлумачення 

відповідних положень нормативно-правових актів, може свідчити про те, що 
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практика реалізації принципів права і принципів судочинства в життєдіяльність 

суспільства є такою, що: 

- або має досконалий характер і не потребує відповідних офіційних 

тлумачень зі сторони Конституційного Суду України (що не відповідає 

більшості поглядів вчених, на які ми звертали увагу вище); 

- або свідчить про нехтування значенням принципів права та принципів 

судочинства, в тому числі і зі сторони суб’єктів правозастосування. 

Інший аспект офіційного тлумачення положень чинного законодавства 

України як ми вже наголошували, стосується врахування принципів права або 

принципів судочинства у взаємозв’язку із положеннями законодавства, які 

тлумачаться. Так, розглядаючи справу за конституційним зверненням 

громадянина Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного тлумачення 

положень частини п’ятої статті 127 Конституції України у системному зв’язку з 

частиною третьою цієї статті, статті 65 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» [176] Конституційний Суд України здійснив офіційне 

тлумачення окремих положень Конституції України та Закону, в тому числі 

частини п’ятої статті 127 Конституції України у системному зв’язку з частиною 

третьою цієї статті, що закріплює принцип професійності судочинства, щодо 

того, чи можуть вимоги до кандидата на посаду судді (далі - кандидат) 

встановлюватися іншими нормативно-правовими актами, крім Конституції і 

законів України тощо [176]. 

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Конституційний Суд України» 

[57] до повноважень Конституційного Суду України відносяться також справи 

щодо: 

- відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції 

України вимогам статей 157 і 158 Конституції України; 

- порушення Верховною Радою Автономної Республіки 

Крим Конституції України або законів України. 

В першому випадку Конституційний Суд України на законопроектній 

стадії бере участь в конституційному процесі та вирішує питання щодо 
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відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України 

вимогам статей 157 і 158 Конституції України, а саме  про те, що: 

а) проект закону про внесення змін до Конституції України не передбачає 

скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина, не спрямований 

на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. 

Окрім того про те, що Конституція України не змінюється в умовах воєнного 

або надзвичайного стану; 

б) проект закону про внесення змін до Конституції України, який 

розглядався Верховною Радою України і не був прийнятий, не поданий до 

Верховної Ради України раніше, ніж через рік з дня прийняття рішення щодо 

цього проекту. Окрім того про те, що наслідком прийняття Верховною Радою 

України проекту закону про внесення змін до Конституції України, не 

відбудеться друга зміна одних і тих самих положень протягом строку своїх 

повноважень. 

Практика діяльності Конституційного Суду України свідчить про те, що 

розглядаючи зазначені справи Конституційний Суд України керується 

принципами права та принципами судочинства. Так, розглядаючи справу за 

зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності 

законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо посилення 

гарантій незалежності суддів вимогам статей 157 і 158 Конституції України [26] 

Конституційний Суд України аналізував запропоновану редакцію статті 126 

Конституції України, якою передбачається наділення Вищої ради юстиції 

повноваженням надавати згоду на затримання чи арешт судді за поданням 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що обумовлено правовим 

статусом цих органів. Відтак, прийшов до висновку, що незалежність судді під 

час здійснення ним правосуддя може бути забезпечена, зокрема, у разі 

призначення його на посаду безстроково. 

Таким чином Конституційний Суд України взяв за основу надання 

вказаного Висновку принцип незалежності суддів, який був розтлумачений та 

врахований з огляду на особливості пропонованих законодавчих змін.   
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Розглядаючи питання порушення Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим Конституції України або законів України, Конституційний 

Суд України так само бере до уваги принципи права та принципи судочинства. 

Так, розглядаючи справу за конституційним поданням Президента України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень 

Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Положення про 

Рахункову палату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Положення 

про порядок управління майном,що належить Автономній Республіці Крим або 

передане в її управління, затверджених відповідними постановами Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, та Постанови Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим «Про заходи щодо посилення кадрової роботи в Автономній 

Республіці Крим» (справа про правові акти Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим) [171], Конституційний Суд України безпосередньо виходить 

з конституційних положень, які закріплюють принципи і правові форми 

регулювання власності.  

Слід окремо наголосити і на тому, що Конституційний Суд України в 

окремих своїх актах робить спробу надати характеристику принципам права 

або принципам судочинства, що відображає, на наш погляд, доктринальний та 

усесторонній підхід Суду до аналізу та прийняття рішення по практичній 

ситуації. Наприклад, у Рішенні Конституційного Суду України від 02.11.2004 р. 

№ 15-рп/2004 у справі про призначення судом більш м’якого покарання [172], 

Конституційний Суд України прийшов до висновку про те, що справедливість 

як одна з основних засад права, є вирішальною у визначенні його як регулятора 

суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права. Забезпечення 

соціальної справедливості здійснюється не лише через правотворення, але й 

через правозастосування, адже навіть справедливий закон потребує 

справедливого застосування. У правозастосуванні вимога справедливості 

передусім розкривається в категоріях, які характеризують діяльність суб'єкта 

правозастосування: неупередженість, об'єктивність, всебічність, надання рівних 

можливостей сторонам – учасникам процесу правозастосування, розсудливість, 
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своєчасність, добросовісність (неприпустимість зловживання правом), 

пропорційність, розмірність, адекватність, яка полягає у розумному 

співвідношенні між цілями державного впливу і засобами їх досягнення, 

балансу приватних та публічних інтересів) [125, с. 226]. Окрім того, у тому ж 

Рішенні Конституційного Суду України надана характеристика принципу 

верховенства права, відповідно до якої верховенство права вимагає від держави 

його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема в закони, 

які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної 

справедливості, свободи, рівності тощо [172]. Отже, позиція Конституційного 

Суду України полягає в тому, що принципи права є тими правовими явищами, 

які зумовлюють і визначають зміст не лише правотворчої, але й 

правозастосовної діяльності.  

Вказана діяльність Конституційного Суду України повністю засновується 

на положеннях Конституції України, згідно з якими діяльність 

Конституційного Суду України ґрунтується на принципах верховенства права, 

незалежності, колегіальності, гласності, обґрунтованості та обов’язковості 

ухвалених ним рішень i висновків (ч. 2 ст. 147 Конституції України) [74]. А до 

03 серпня 2017 року засновувалась на положеннях попереднього Закону 

України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 року № 422/96-ВР, 

яким було закріплено, що діяльність суду ґрунтується на принципах 

верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, 

гласності, повного і всебічного розгляду справ та обґрунтованості прийнятих 

ним рішень (ст. 4). Вказані принципи знайшли своє закріплення і у положеннях 

Регламенту Конституційного Суду України [165] та в цілому доводять, що у 

своїй діяльності Конституційний Суд України керується насамперед 

принципами права та принципами судочинства.  

Повноваження Конституційного Суду України, які стосуються розгляду 

справ щодо: 1) надання за зверненням Президента України або щонайменше 

сорока п’яти народних депутатів України висновків про відповідність 

Конституції України (конституційність) питань, які пропонуються для 
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винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою; 

2) вирішення питань про відповідність Конституції України та законам України 

нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим за 

зверненням Президента України згідно з частиною другою статті 137 

Конституції України; 3) 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 

(ст. 7 Закону України «Про Конституційний Суд України») були покладені на 

Конституційний Суд України відносно нещодавно (з серпня 2017 року), що 

пов’язано із прийняттям нового Закону України «Про Конституційний Суд 

України» від 13.07.2017 року № 2136-VIII [57], тому практика діяльності Суду 

щодо розгляду вказаних категорій справ ще не сформована. Водночас, можливо 

припустити, що розгляд вказаної категорії справ так само буде пов’язаний із 

аналізом принципів права та принципів судочинства, які відіграватимуть 

ключову роль в конституційному судочинстві України  

Практика діяльності Конституційного Суду України свідчить про те, що 

принципи права та принципи судочинства застосовуються в діяльності Суду в 

їх органічному поєднанні як елементів єдиної системи. Особливості реалізації 

принципів права та принципів судочинства в діяльності Конституційного Суду 

України при прийнятті рішень та наданні висновків у справах залежать від 

конкретного виду справи. Так, при розгляді справ щодо: 

- конституційності законів 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; офіційного тлумачення Конституції та законів України 

принципи права та принципи судочинства можуть становити предмет 

діяльності Суду, коли Конституційний Суд України визначає конституційність 
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нормативно-правових положень, якими вони закріплені, або здійснює 

тлумачення тих положень законодавчих актів, якими вони закріплені. 

Водночас, принципи права та принципи судочинства в діяльності 

конституційного Суду України становлять систему положень, якими Суд 

керується в процесі розгляду вказаної категорії справ. Теж саме можливо 

сказати і про такі категорії справ як: 1) 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; 2) вирішення питань про відповідність Конституції України та 

законам України нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим за зверненням Президента України згідно з частиною 

другою статті 137 Конституції України; 3) 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; 

- відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції 

України вимогам статей 157 і 158 Конституції України, а також порушення 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або 

законів України принципи права та принципи судочинства в діяльності 

Конституційного Суду України становлять систему положень, якими Суд 

керується в процесі розгляду вказаної категорії справ. 

В юридичній літературі проблематика діяльності органів конституційної 

юрисдикції в частині реалізації принципів права та принципів судочинства 

розкривається в поодиноких поглядах науковців. Зокрема О. С. Сідоркін 

справедливо зазначає про наявність декількох варіантів застосування принципів 

права Конституційним Судом. Серед таких варіантів виокремлює:  

- визнання окремого положення закону неконституційним, якщо воно 

суперечить тим або іншим принципам права; 

- вказівка на необхідність певного тлумачення положення закону, з тим 
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щоб забезпечити його відповідність принципу права; 

- вказівка законодавцю на необхідність прийняття певної норми для 

реалізації принципу права. 

Таким чином вказані напрями реалізації принципів права пов’язані як із 

безпосередньою реалізацією функцій Конституційним Судом щодо визнання 

неконституційними положень актів та здійснення офіційного тлумачення, так і 

з другорядними напрями діяльності щодо впливу діяльності Конституційного 

Суду на практику правотворчості. Водночас, слушним є застереження науковця 

в тому, що проводити оцінку закону на його відповідність принципам права 

повинен не тільки Конституційний Суд, а й судова система в цілому. Вказану 

роботу вчений пов’язує із реалізацією судами правотворчої функції. Однак, на 

нашу думку, діяльність і інших судів судової системи потребує відповідного 

аналізу правових норм з позиції відповідності чи невідповідності принципам 

права, що варто пов’язати не стільки із правотворчою функцією, скільки із 

правозастосовною. Одночасно вчений вказує, що проведений аналіз рішень 

судів загальної юрисдикції показав, що в більшості випадків у суддів відсутні 

чіткі уявлення про зміст принципів права і необхідність засновувати на них 

тлумачення і застосування закону. Така ситуація не сприяє формуванню 

справді правової правозастосовної практики [188, с. 14-16]. На нашу думку, 

діяльність органу конституційної юрисдикції в частині реалізації принципів 

права та принципів судочинства розкрита досить обмежено. Варто наголосити 

на тому, що визнання окремого положення закону неконституційним, якщо 

воно суперечить тим або іншим принципам права, потребує уточнення того, що 

цей принцип має бути закріпленим у змісті Конституції, що в подальшому 

надасть змогу Конституційному Судові України визнати окреме положення 

закону або закон в цілому неконституційним. Здійснення офіційного 

тлумачення положень конституції також може стосуватись як того положення, 

що закріплює відповідний принцип права або принцип судочинства, а також 

може здійснюватись з метою забезпечення відповідності розуміння та 

подальшого застосування положення у відповідності до принципу права або 



157 

 

принципу судочинства. Що стосується можливості надання Конституційним 

Судом вказівки законодавцю на необхідність прийняття певної норми для 

реалізації принципу права, то тут слід зазначити, що практика діяльності 

Конституційного Суду України дійсно свідчить про можливість звернення 

уваги суб’єкта законодавчої діяльності на необхідність вдосконалення 

законодавства шляхом здійснення законодавчої діяльності. 

Слід наголосити і на тому, що принципи права і принципи судочинства в 

діяльності Конституційного Суду України реалізуються у їх взаємозв’язку. Це 

обумовлено насамперед, системністю принципів в цілому. На переконання 

В. М. Реуф, системність принципів проявляється у взаємозв’язку і взаємодії їх 

не тільки один з одним, але і у їх взаємозв’язку і взаємодії на різних рівнях 

принципів [167, с. 11]. Як бачимо з практики діяльності Конституційного Суду 

України такий взаємозв’язок виявляється, з одного боку, шляхом врахування 

різних принципів права та принципів судочинства у взаємозв’язку між собою, 

які стосуються предмету діяльності Суду, а з іншого боку, шляхом врахування 

конкретного принципу, який розглядається як елемент основоположних засад, 

незаперечних вимог, що ставляться до учасників суспільних відносин та 

виконує системоутворюючу роль. 

Практика реалізації принципів права та принципів судочинства в 

діяльності Конституційного Суду України, доводить, що взаємозв’язок 

принципів права та принципів судочинства виявляється в тому, що: 

1) в діяльності Конституційного Суду України принципи права та 

принципи судочинства відіграють ключову роль, виконуючи регулятивну та 

охоронну функції, забезпечуючи стабільність та результативність діяльності 

Конституційного Суду України; 

2) Конституційний Суд України керується принципами права та 

принципами судочинства, здійснюючи діяльність по розгляду всіх категорій 

справ, передбачених Законом України «Про Конституційний Суд України» 

[57]; 

3) принципи права та принципи судочинства реалізуються як в межах 
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процесу діяльності Конституційного Суду України (процесуальні принципи), 

так і в межах змісту його діяльності, та втілюються в результатах діяльності 

Конституційного Суду України (матеріальні принципи); 

4) Конституційний Суд України в своїй діяльності керується 

принципами права та принципами судочинства як національного, так і 

міжнародного характеру; 

5) принципи права та принципи судочинства визначають принципи 

діяльності Конституційного Суду України, що закріплені ч. 2 ст. 147 

Конституції України [74], зокрема принципи: верховенства права, 

незалежності, колегіальності, гласності, обґрунтованості та обов’язковості 

ухвалених ним рішень i висновків. До складу принципів діяльності 

Конституційного Суду України не входять загальноправові принципи 

гуманізму, демократизму, рівності, поваги до прав і свобод людини, 

верховенства Конституції, верховенства норм міжнародного права тощо. Однак 

зазначені принципи знаходять своє втілення в діяльності Конституційного Суду 

України через принцип верховенства права; 

6) принципи права та принципи судочинства реалізуються в діяльності 

Конституційного Суду України як явища системного плану, які аналізуються 

Судом у системному взаємозв’язку (наприклад, принцип верховенства права 

переважно розглядається в контексті взаємозв’язку з принципом законності 

тощо); 

7) принципи права та принципи судочинства відіграють подвійну роль в 

діяльності Конституційного Суду України, оскільки з однієї сторони, вони 

виступають практичною основою діяльності Конституційного Суду України, 

якими керується в своїй діяльності Конституційний Суд України, а з іншої 

сторони, вони являють собою потенційний об’єкт аналізу та реалізації в частині 

визнання неконституційними законодавчих актів в цілому або окремих їх 

положень, здійснення тлумачення положень законів, якими закріплено 

принципи права або принципи судочинства; 

8) принципи права та принципи судочинства в діяльності 
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Конституційного Суду України відіграють роль критерію якості його 

діяльності, визначають реальний стан дотриманості законодавчо закріплених 

принципів діяльності Конституційного Суду України. 

 

  

3.3 Стан і шляхи вдосконалення реалізації принципів права та 

принципів судочинства в діяльності судів загальної юрисдикції 

 

Практика реалізації принципів права та принципів судочинства в 

діяльності органів судочинства не обмежується діяльністю Конституційного 

Суду України та поширюється також на практику діяльності судів загальної 

юрисдикції. Практичний аспект реалізації принципів судочинства у їх зв’язку з 

принципами права має важливий аспект та потребує свого наукового 

дослідження. Актуальність зазначеного дослідження підтверджується і думкою 

Ю. С. Шемшученка, який переконаний у тому, що «істотною вадою у 

дослідженні сутності верховенства права (в тому числі і інших принципів права 

– прим. авт.) є відірваність цього поняття від реалій життя, надання йому 

значення самостійної абстрактної і містифікованої ідеї [266, с. 6]. 

Вищезазначене підтверджує у своїх поглядах Н. М. Оніщенко, яка 

справедливо наголошує на тому, що принцип – це завжди вихідна засада, проте 

за змістом принципи розмежовуються на норми, що відображають 

нормативний характер принципів права, та соціальні відносини, які 

відображають їх правозастосовний зміст [118, с. 3], тобто практичний характер 

реалізації в конкретних правовідносинах щодо конкретних життєвих ситуацій 

та щодо конкретних суб’єктів права. Таким чином вчена зазначає на такій 

властивості принципів як їх реальність, оскільки принципи закріплюються не 

лише в системі правових норм, але і відображаються в подальшому у 

правозастосовній діяльності та втілюються у правопорядку. Тим самим 

принципи реалізовуються, впливаючи на зміну правової дійсності. Це 
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відображає практичний вияв принципів права, який вбачається в ефективності 

правового регулювання [231, с. 22]. 

Зазначене підтверджує у своїх поглядах і О. Л. Богініч, який вказує, що не 

дивлячись на достатньо розроблену у сучасній юридичній літературі 

проблематику принципів права, окремі питання продовжують становити 

інтерес для наукової спільноти. Насамперед йдеться про практичне втілення у 

правову дійсність сучасних принципів права, які часто ще залишаються лише 

деклараціями, не пов’язаними з їх реальним буттям у суспільний практиці [16, 

с. 105-106]. 

Тому правильною на сьогодні є думка про те, що в сучасних умовах 

принципи права стають не абстрактною правовою категорією, а дійовим 

інструментом, використання якого необхідне при вирішення далеко не 

теоретичних спорів [196, с. 137-140]. Без урахування загальних засад, на яких 

формується українське законодавство, ми не зможемо ні належно його 

тлумачити, ні ефективно застосовувати його норми, що особливо важливо в 

умовах ринкових відносин. Виняткового значення набуває усвідомлення 

справжньої ролі основоположних принципів права в процесі вдосконалення 

законодавства. Це саме той випадок, коли є можливість прийняти ефективний і 

стабільний закон [259, с. 277-278]. Це доводить той факт, що принципи права та 

принципи судочинства мають важливе практичне значення в частині 

правотлумачення, правотворчості і особливо правозастосування. Продовжуючи 

зазначену думку, вчена наголошує на тому, що принципи так чи інакше 

відбиваються в засадах правотворчості, правозастосування, тлумачення права 

тощо. Вони символізують дух права, тому вони мають бути об'єктом особливої 

уваги правознавців. Крім того, важливість цієї проблематики визначено й тим, 

що доктринальні уявлення, які склалися у вітчизняній науці про принципи, 

сформувалися в основному на ґрунті суто позитивістського праворозуміння, 

тому має певні теоретичні прогалини, які безпосередньо впливають на практику 

офіційного формування національною законодавства та відповідну 
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правозастосовну діяльність суб’єктів публічної влади, що й зумовлює 

актуальність даної теми [259, с. 277-278]. 

З цього приводу А. М. Колодій слушно зауважує, що принципи права є 

критерієм оцінки права та методологічною основою вдосконалення, тому що 

саме на засадах принципів оцінюють рівень й ефективність реалізації права, 

його пізнають і поліпшують [71, с. 5]. Правозастосування як форма реалізації 

права формулює судження про принципи права, а тому вони мають бути 

методологічною основою вдосконалення всіх форм реалізації норм права.  

Підтримуючи погляди вказаних вчених, вважаємо, що на сьогодні в 

юридичній науці особливо актуальним стає питання практики реалізації 

принципів права та принципів судочинства, що надасть змогу відійти від 

моністичного їх розуміння суто як віртуальних ідей, які визначають основи 

права. Тому в межах цього підрозділу дисертаційної роботи спробуємо 

з’ясувати проблематику стану та перспектив удосконалення практики реалізації 

принципів права і принципів судочинства в діяльності вітчизняних судів 

загальної юрисдикції. 

Варто підкреслити, що принципи права та принципи судочинства, маючи 

науково обґрунтований характер, потребують свого застосування в юридичній 

практиці. Це випливає із самої природи, сутності принципів права та принципів 

судочинства, які мають теоретико-прикладний характер. Вони є важливим і 

невід’ємним елементом системи правового регулювання суспільних відносин, 

становлять основу судочинства. Водночас, принципи права та принципи 

судочинства потенційно є тими засобами, які визначають перспективи 

правового регулювання, вказуючи на існуючі недоліки та орієнтуючи на шляхи 

його вдосконалення. На переконання вчених, сама ідеологія правозастосування 

виходить з того, що воно (правозастосування) може розумітись як сукупність 

ідей, поглядів на те, як повинні застосовуватись норми права. Саме ідеологія 

правозастосування визначає, які цінності реалізуються в названому процесі, а 

до самих цінностей вчені відносять принципи, які утверджуються в процесі 

застосування права. Звідси випливає значущість забезпечення відповідності 
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процесу правозастосування сутнісними вимогами якості правосуддя та 

основних принципів права [125, с. 225-226]. 

В юридичній літературі принципи права за своїм практичним 

призначенням характеризуються як такі, що визначають сутність та 

спрямованість правового регулювання, а також являють собою загальні засади 

різноманітних видів юридичної діяльності – правотворчості, 

правозастосування, правосуддя [273, с. 148-151]. В свою чергу принципи 

судочинства вже характеризуються як похідні від принципів права, що 

відображають особливості юридичної діяльності і, в той же час, на них 

засновується саме судочинство. Окрім того виділяють також і спеціально-

юридичні принципи, які визначають відповідні форми діяльності, наприклад 

правотворчої, правоохоронної діяльності тощо. Таким чином мова іде про 

системні характеристики принципів права і принципів судочинства, які 

визначають практичне їх призначення не лише як інституту, що спрямовує і 

визначає правове регулювання, але і як інституту, який визначає відповідний 

вид юридичної практичної діяльності, в тому числі і судочинство, 

забезпечуючи основу його здійснення. Водночас, вчені уникають відповіді на 

питання щодо напрямів та особливостей практики реалізації принципів права і 

принципів судочинства в практичній діяльності по здійсненню судочинства.  

На нашу думку, принципи права і принципи судочинства є основою 

правозастосовної діяльності, в тому числі і судочинства, яке здійснюється 

судами загальної юрисдикції України, вони спрямовують діяльність судів 

загальною юрисдикції та є основою ефективності і результативності 

судочинства. На переконання вчених, їх дотримання гарантує неприпустимість 

порушення законності, забезпечує необхідну диференціацію правового 

регулювання, послідовне утвердження соціальної справедливості, стабільність 

юридичної практики, сприяє підвищенню ефективності та якості 

правозастосування. Правозастосовна діяльність повинна відповідати сутнісним 

вимогам здійснення правосуддя, що, в свою чергу, вимагає усвідомлення 
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значення основних принципів права для регулювання суспільних відносин [125, 

с. 228].   

Реалізація принципів права та принципів судочинства здійснюється не 

лише в діяльності Конституційного Суду України, але і в діяльності судів 

загальної юрисдикції. В практиці діяльності судів загальної юрисдикції 

реалізація зазначених принципів відбувається, переважно, однотипно, шляхом 

засновування судочинства на відповідних принципах права та принципах 

судочинства. Спробуємо зосередити увагу на окремих прикладах діяльності 

судів загальної юрисдикції.  

Відповідно до ст. 7 Кримінального процесуального кодексу України 

кримінальне судочинство засноване на відповідних загальних засадах 

кримінального провадження. Ці засади мають основоположний характер і при 

здійсненні кримінального судочинства. Судова практика має бути заснована як 

на матеріальних, так і на процесуальних принципах права та принципах 

судочинства. Факт заснованості кримінального судочинства на вказаних 

принципах свідчить про якість і досконалість функціонування кримінального 

судочинства. Водночас, їх порушення (недотримання) свідчить про недоліки 

кримінального судочинства, що породжує відповідні правові наслідки, які 

передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, та стосуються 

можливості оскарження відповідних судових актів, які прийняті із порушенням 

зазначених принципів. Так, розглядаючи судову справу № 5-5360км13 суд 

касаційної інстанції 12 грудня 2013 року скасував ухвалу Апеляційного суду 

Донецької області від 12 квітня 2013 року стосовно фізичної особи –

засудженого за ч. 1 ст. 121 КК України і призначила новий розгляд справи в 

суді апеляційної інстанції з тих підстав, що відповідно положень КПК України 

засуджений має право на захист, яке полягає, зокрема у наданні йому 

можливості брати особисту участь у кримінальному провадженні. Як 

вбачається з матеріалів кримінального провадження, ухвала судді-доповідача 

апеляційного суду від 28 березня 2013 року про закінчення підготовки та 

призначення апеляційного розгляду на 09:00 год. 12 квітня 2013 року та 
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повідомлення учасникам судового розгляду засудженому не надіслано, 

оскільки невірно зазначена його адреса. В Ухвалі вказано, що апеляційний суд 

допустився порушення й вимог статей 22, 26 КПК України щодо дотримання 

принципів диспозитивності, змагальності сторін та свободи в поданні ними 

суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, оскільки 

заявник був позбавлений можливості надати пояснення в судовому засіданні, 

навести доводи на обґрунтування своєї позиції [222]. Таким чином судовий акт 

було скасовано, а справу направлено на новий розгляд. Як доводить судова 

практика, порушення вимог статей КПК України, що закріплюють принципи 

кримінального провадження у кримінальному судочинстві, є підставою для 

оскарження судових рішень. Наслідками такого оскарження в апеляційному 

порядку відповідно до ст. 407 КПК України є: 

1) залишити вирок або ухвалу без змін. Наприклад, розглядаючи справу 

№ 761/5461/15к [216], Апеляційним судом м. Києва було встановлено, що суд 

першої інстанції дотримався принципів змагальності сторін та свободи в 

поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, 

принципу диспозитивності, а саме, діючи в межах своїх повноважень та 

компетенції, вирішуючи лише ті питання, що винесені на його розгляд 

сторонами та віднесені до їх повноважень, зберігаючи об'єктивність та 

неупередженість,  прийшов до обґрунтованого висновку, що стороною 

обвинувачення не доведено, наявність в діях обвинуваченого складу 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 185 КК 

України. Вказаний приклад свідчить про те, що загальні засади кримінального 

провадження в межах кримінального судочинства судом враховані, результатом 

чого стала законність і обґрунтованість прийнятого рішення. Таким чином ми 

можемо говорити про те, що відбувається перевірка стану дотримання 

принципів судочинства і як наслідок – підтвердження факту «дотриманості 

(непорушності)» принципів судочинства при розгляді конкретної судової 

справи; 
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2) змінити вирок або ухвалу. Наприклад, розглядаючи судову справу 

№ 303/5800/14-к [213], Апеляційний суд м. Києва встановив, що доводи 

захисника про те, що зазначення суду першої інстанції в мотивувальній та 

резолютивній частині ухвали про повернення обвинувального акту прокурору 

для виконання вимог ст. 291 КПК України та усунення виявлених недоліків, що 

оскаржується, які порушують право на захист обвинувачених, суд першої 

інстанції фактично дав прокурору вказівку про майбутнє процесуальне 

рішення, тим самим перебравши на себе функцію обвинувачення, а отже – 

вийшов за межі своїх процесуальних прав та порушив принцип змагальності 

сторін кримінального процесу. Таким чином як видно з аналізованого судового 

акту,суд апеляційної інстанції встановив, що суд першої інстанції вийшов за 

межі своїх процесуальних прав та порушив принцип змагальності сторін 

кримінального процесу, що стало однієї з підстав для зміни ували; 

3) скасувати вирок або ухвалу повністю чи частково та ухвалити новий 

вирок або ухвалу. Наприклад, розглядаючи справу № 761/2564/14-к [23], 

Апеляційний суд м. Києва взяв за основу аргументи захисника, що викладені в 

апеляційній скарзі щодо неповноти судового слідства. Це виразилось у відмові 

в задоволенні клопотання захисту про призначення повторної комісійної 

судово-медичної експертизи. В результаті це привело до ухвалення незаконного 

вироку внаслідок порушення принципу змагальності сторін та свободи в 

поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а 

також принципу диспозитивності. Як результат, Апеляційним судом м. Києва 

було ухвалено новий вирок; 

4) скасувати вирок або ухвалу і закрити кримінальне провадження. 

Наприклад, розглядаючи справу № 757/16863/15-к [212], Апеляційний суд м. 

Києва, посилаючись на практику Європейського суду з прав людини, встановив 

порушення принципу обґрунтованості кримінального провадження, 

результатом чого стало скасування ухвали слідчого судді та закриття 

кримінального провадження; 



166 

 

5) скасувати вирок або ухвалу і призначити новий розгляд у суді першої 

інстанції. Наприклад, розглядаючи справу № 759/20574/13-к [214], 

Апеляційний суд м. Києва прийшов до висновку про те, що зміст повідомлення 

про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у співучасті з 

посиланням на конкретних осіб, щодо яких дане кримінальне провадження не 

розглядається і відомості про засудження яких відсутні, є неприпустимим, адже 

є порушенням принципу презумпції невинуватості та права на захист. В 

результаті Апеляційний суд м. Києва частково задовольняє апеляційну скаргу, 

скасовує вирок суду першої інстанції і призначає новий розгляд справи у суді 

першої інстанції. 

В свою чергу в межах касаційного порядку оскарження судових рішень в 

кримінальному судочинстві відповідно до ст. 436 КПК України суд касаційної 

інстанції має право: 

1) залишити судове рішення без зміни, а касаційну скаргу - без 

задоволення. Наприклад, розглядаючи справу № 5-2300км15 [223], суд 

касаційної інстанції встановив, що за з’ясованих фактичних обставин справи, 

виходячи із закріпленого в ст. 63 Конституції України принципу презумпції 

невинуватості та вимог КПК України про те, що вирок суду повинен бути 

законним і обґрунтованим; обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на 

припущеннях, а усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її 

користь, суди першої та апеляційної інстанцій прийняли законні та 

обґрунтовані рішення про невинуватість особи у вчиненні злочину, який йому 

був інкримінований. В результаті Суд постановив ухвалу про залишення 

судового рішення без зміни, а касаційної скарги – без задоволення, тим самим 

визнавши факт дотримання (не порушення) принципів права та принципів 

судочинства; 

2) скасувати судове рішення і призначити новий розгляд у суді першої чи 

апеляційної інстанції. Наприклад, розглядаючи справу № 5-2078км15 [224], суд 

касаційної інстанції прийшов до висновку, що суперечності в справі щодо 

правильності кваліфікації дій обвинуваченого залишилися поза увагою суду, 
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який проігнорував своє право зміни порядку дослідження доказів у справі, чим 

порушив принцип законності кримінального провадження. В результаті Суд 

постановив ухвалу про скасування судового рішення і призначення нового 

розгляду у суді апеляційної інстанції; 

3) скасувати судове рішення і закрити кримінальне провадження. 

Проведений нами аналіз результатів діяльності суду касаційної інстанції не 

виявив прикладів скасування судового рішення і закриття кримінального 

провадження з підстав порушення принципів судочинства, однак ми не 

виключаємо такої можливості в подальшій практиці діяльності суду касаційної 

інстанції, що не заборонено чинним кримінальним процесуальним 

законодавством України; 

4) змінити судове рішення. Наприклад, розглядаючи справу № 5-1987км15 

[225], суд касаційної інстанції прийшов до висновку, що при розгляді справи 

були порушені принципи верховенства права та законності кримінального 

провадження, в результаті чого прийняв рішення про зміну судового рішення.  

В цивільному судочинстві принципи права та принципи судочинства 

також знаходять свою реалізацію в практиці діяльності судів загальної 

юрисдикції. Це стосується розгляду судових справ в межах всіх судових 

інстанцій, однак в нашому випадку цікавими будуть приклади щодо 

оскарження судових рішень з підстав порушення (недотримання) принципів 

права та принципів судочинства. З огляду на те, що 15.12.2017 року набула 

чинності нова редакція Цивільного процесуального кодексу України та судова 

практика в частині оскарження судових рішень за положеннями нової редакції 

ЦПК України ще не сформована, спробуємо в цілому узагальнити існуючу 

судову практику в частині дотриманості (недотримання) принципів права та 

принципів судочинства. Відповідно до ст. 374 ЦПК України за наслідками 

розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції, апеляційний суд 

має право: 

- залишити судове рішення без змін, а скаргу без задоволення. Існуюча 

судова практика свідчить про те, що залишення судового рішення без змін 
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може відбуватись за результатом встановлення факту не порушення принципів 

права і принципів судочинства Наприклад, розглядаючи судову справу № 22-

ц/796/915/2013 [215], Апеляційний суд м. Києва прийшов до висновку, що 

доводи апеляційної скарги про те, що суд  першої інстанції не повідомив 

відповідача та його представника про розгляд справи належним чином, чим 

порушив принцип рівності та змагальності сторін не підтверджені; 

- скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити у 

відповідній частині нове рішення або змінити рішення. Наприклад, 

розглядаючи судову справу № 761/22545/14-ц [170], Апеляційний суд м. Києва 

прийшов до висновку, що рішення суду першої інстанції прийняте з 

порушенням принципу змагальності, на якому засноване цивільне судочинство, 

в результаті рішення суду першої інстанції було скасоване і ухвалено нове 

рішення. Так само, розглядаючи справу № 755/1026/15 [169], Апеляційним 

судом України встановлено, що судом першої інстанції було прийняте рішення 

з порушенням принципу змагальності, на якому засноване цивільне 

судочинство. Наслідком цього стала зміна рішення суду першої інстанції. 

Практика діяльності апеляційних судів України в порядку цивільного 

судочинства свідчить про реалізацію вказаних прав апеляційними судами за 

результатами розгляду судових справ, в тому числі і з підстав встановлення 

порушень або підтвердження відсутності порушень принципів права та 

принципів судочинства.  

В частині інших повноважень суду апеляційної інстанції (п. 3-8 ч. 1 ст. 374 

ЦПК України), то судова практика по ним на даний час ще не сформована, 

водночас, можемо припустити, що факт порушення або недотримання 

принципів права або принципів судочинства стане підставою для реалізації 

судом вказаних повноважень.  

Відповідно до ст. 409 ЦПК України Суд касаційної інстанції за 

результатами розгляду касаційної скарги має право: 

- залишити судові рішення судів першої інстанції та апеляційної інстанції 

без змін, а скаргу без задоволення. Наприклад, розглядаючи судову справу № 6-
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17298св15 [226], суд касаційної інстанції прийшов до висновку про те, що суди 

першої та апеляційної інстанцій дотримались встановленого принципу оцінки 

доказів відповідно до якого суд на підставі всебічного, повного й об’єктивного 

розгляду обставин справи аналізує і оцінює докази як кожен окремо, так і в їх 

сукупності, у взаємозв’язку, в єдності і протиріччі, і ця оцінка повинна 

спрямовуватися на встановлення достовірності чи відсутності обставин, які 

обґрунтовують доводи і заперечення сторін, з’ясували усі обставини справи та 

надали їм належну правову оцінку, тому судові рішення відповідають вимогам 

ЦПК України щодо законності й обґрунтованості. В результаті суд касаційної 

інстанції залишив оскаржувані рішення без змін; 

- скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю 

або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, 

зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду. 

Наприклад, розглядаючи справу № 6-23242св12 [227], Суд касаційної інстанції 

встановив, що судами першої та апеляційної інстанцій було порушено 

принципи щодо права особи на судовий захист цивільного права та інтересу. Як 

результат, рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасовано, а справу 

направлено на новий розгляд до суду першої інстанції; 

- скасувати постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково 

і залишити в силі рішення суду першої інстанції у відповідній частині. 

Наприклад, Суд касаційної інстанції 28.10.2015 року по справі № 6-20624св15 

[228] встановив факт порушення принципу диспозитивності судочинства та 

скасував рішення суду апеляційної інстанції повністю і залишив в силі рішення 

суду першої інстанції; 

- скасувати судові рішення суду першої та апеляційної інстанцій у 

відповідній частині і закрити провадження у справі чи залишити заяву без 

розгляду у відповідній частині. Наприклад, Суд касаційної інстанції 28.10.2015 

року по справі № 6-11274св15 [228] встановив факт порушення принципу 

законності та скасував судове рішення суду першої та апеляційної інстанцій і 

закрив провадження у справі; 
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- скасувати судові рішення повністю або частково і ухвалити нове 

рішення у відповідній частині або змінити рішення, не передаючи справи на 

новий розгляд. Наприклад, Суд касаційної інстанції 22.09.2015 року по справі 

№ 6-14553св15 [229] встановив факту порушення принципу законності та 

скасував судове рішення повністю і ухвалити нове рішення, не передаючи 

справи на новий розгляд. 

В частині інших повноважень суду апеляційної інстанції (п. 6-7 ч. 1 ст. 409 

ЦПК України), то судова практика по ним на даний час ще не сформована, 

водночас, можемо припустити, що факт порушення або недотримання 

принципів права або принципів судочинства стане підставою для реалізації 

судом вказаних повноважень. 

В межах адміністративного судочинства України принципи права та 

принципи судочинства за аналогією реалізуються шляхом їх поширення на 

конкретні життєві випадки та конкретних суб’єктів права. Ч. 3 ст. 2 КАС 

України встановлено, що засадами (принципами) здійснення адміністративного 

судочинства є: 1) верховенство права; 2) рівність усіх учасників судового 

процесу перед законом і судом; 3) гласність і відкритість судового процесу та 

його повне фіксування технічними засобами; 4) змагальність сторін, 

диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у справі; 

5) обов’язковість судового рішення; 6) забезпечення права на апеляційний 

перегляд справи; 7) забезпечення права на касаційне оскарження судового 

рішення у випадках, визначених законом; 8) розумність строків розгляду 

справи судом; 9) неприпустимість зловживання процесуальними правами; 

10) відшкодування судових витрат фізичних та юридичних осіб, на користь 

яких ухвалене судове рішення. [68]. Порушення принципів адміністративного 

судочинства є підставами для оскарження відповідного судового акту, 

прийнятого із порушенням принципів судочинства. З огляду на те, що 

15.12.2017 року набула чинності нова редакція Кодексу адміністративного 

судочинства України та судова практика в частині оскарження судових рішень 

за положеннями нової редакції КАС України ще не достатньо сформована, 
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спробуємо в цілому узагальнити існуючу судову практику в частині 

дотриманості (недотримання) принципів права та принципів судочинства. 

Відповідно до ст. 315 КАС України за наслідками розгляду апеляційної скарги 

на постанову суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право: 

- залишити апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення – без 

змін. Наприклад, розглядаючи справу № 2-а-81326/11 [141], Київський 

адміністративний апеляційний суд прийшов до висновку про те, що діяльність 

Центральної виборчої комісії, як єдиного державного органу до повноважень 

якого належить, зокрема, організація та проведення виборів та забезпечення 

дотримання реалізації виборчих прав громадян України, повинна бути 

спрямована на захист реалізації виборчих прав громадян, в тому числі шляхом 

прийняття рішень, які роз’яснюють окремі механізми (процедури) застосування 

виборчого законодавства про вибори задля проведення чесних та прозорих 

виборів, виходячи із конституційного принципу верховенства права. В 

результаті було прийняте рішення про те, щоб залишити апеляційну скаргу без 

задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін; 

- скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити нове 

судове рішення у відповідній частині або змінити судове рішення. Наприклад, 

розглядаючи справу № 22-а-21574/08 [142], Київський адміністративний 

апеляційний суд прийшов до висновку про те, що відповідно до положень КАС 

України, суд, при вирішенні справи керується принципом законності, 

відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, 

їхні посадові і службові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Саме порушення принципу законності стало однією з підстав для зміни 

рішення суду першої інстанції та викладення третього пункту резолютивної 

частини рішення в новій редакції. Розглядаючи справу № 22-а-38000/08[143], 

Київський адміністративний апеляційний суд прийшов до висновку про те, що 

за загальновизнаним принципом права, закріпленим у ст. 58 Конституції 

України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, 
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а тому до певної події або факту застосовується той закон або інший 

нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали. Керуючись 

зазначеним принципом Суд приходить до висновку про необхідність 

скасування постанови Білоцерківського міськрайонного суду Київської області 

від 28 травня 2008 року та ухвалення нового судового рішення; 

- скасувати судове рішення повністю або частково і у відповідній 

частині закрити провадження у справі повністю або частково або залишити 

позовну заяву без розгляду повністю або частково. Наприклад, розглядаючи 

справу № 2а-3410/11 [144], Київський адміністративний апеляційний суд 

прийшов до висновку про те, що з огляду на вимоги КАС України, керуючись 

принципом верховенства права, колегія суддів вважає правомірним при 

визначенні розміру мінімальної пенсії за віком виходити з загальних засад 

законодавства, що регулюють це питання, – ст. 3 Конституції України, ст. 17 

Закону  України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії», абз. 3 ст. 2 Закону України «Про прожитковий мінімум» від 

15.07.1999 року, ст. 19 ч. 3 Закону України «Про пенсійне забезпечення», 

абз. 8 ст. 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування». Тому вказівка, що міститься у частині третій статті 28 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV, 

– про непоширення встановленого частиною першою цієї ж статті розміру 

мінімальної пенсії за віком на правовідносини, що не регулюються цим 

законом, – не може бути легітимною підставою для застосування мінімальної 

пенсії за віком у меншому розмірі. Як результат, суд приймає рішення, якою 

скасовує рішення суду першої інстанції та залишає позовну заяву без розгляду; 

- визнати нечинним судове рішення суду першої інстанції повністю або 

частково у визначених цим Кодексом випадках і закрити провадження у справі 

у відповідній частині. Наприклад, розглядаючи справу № 2а-5775/09/2670 [145] 

Київський адміністративний апеляційний суд прийшов до висновку про те, що 

відповідно до положень КАС України, суд при вирішенні справи керується 

принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1439/ed_2014_01_16/pravo1/T052747.html?pravo=1#1439
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_17/ed_2013_09_19/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#17
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_94/ed_2012_03_15/pravo1/T002017.html?pravo=1#94
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_94/ed_2012_03_15/pravo1/T002017.html?pravo=1#94
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_94/ed_2012_03_15/pravo1/T002017.html?pravo=1#94
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_125/ed_2012_10_16/pravo1/T178800.html?pravo=1#125
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1496/ed_2013_10_12/pravo1/T031058.html?pravo=1#1496
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1496/ed_2013_10_12/pravo1/T031058.html?pravo=1#1496
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1525/ed_2013_10_12/pravo1/T031058.html?pravo=1#1525
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1525/ed_2013_10_12/pravo1/T031058.html?pravo=1#1525
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місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти 

лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. Як результат, Суд апеляційної 

інстанції визнає рішення суду першої інстанції нечинною і закриває 

провадження у справі.  

В частині інших повноважень суду апеляційної інстанції (п. 5, 6 ч. 1 ст. 315 

КАС України), то судова практика по ним на даний час ще не сформована, 

водночас, можемо припустити, що факт порушення або недотримання 

принципів права або принципів судочинства стане підставою для реалізації 

судом вказаних повноважень. 

За аналогією і у змісті ст. 349 КАС України визначено правомочності суду 

касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги [68]. 

Практика адміністративного судочинства України доводить, що вказані 

правомочності суду касаційної інстанції можуть бути реалізовані як у випадку 

не виявлення фактів порушення (недотримання) принципів судочинства (п. 1 ч. 

1 ст. 349 КАС України), так і у випадку встановлення порушення 

(недотримання) принципів судочинства судами першої або апеляційної 

інстанції (п. 2-7 ч. 1 ст. 349 КАС України). Станом на сьогодні така практика 

відсутня у зв’язку з утворенням нового Верховного Суду.  

Господарське судочинство України також засноване на системі принципів 

права та принципів судочинства, якими керується суд в процесі розгляду 

судових справ. Порушення (недотримання) принципів є підставою для 

оскарження відповідних судових актів в апеляційному та касаційному порядку.  

З огляду на те, що 15.12.2017 року набула чинності нова редакція 

Господарського процесуального кодексу України та судова практика в частині 

оскарження судових рішень за положеннями нової редакції ГПК України ще не 

достатньо сформована, спробуємо в цілому узагальнити існуючу судову 

практику в частині дотриманості (недотримання) принципів права та принципів 

судочинства. 
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У змісті ст. 275 ГПК України закріплено правомочності суду апеляційної 

інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги [36]. Дотримання або 

порушення принципів права та принципів судочинства так само є підставами 

для прийняття відповідного рішення судом апеляційної інстанції. Наприклад, 

розглядаючи справу № 910/10933/15 [146], Київський апеляційний 

господарський суд прийшов до висновку про те, що допустимість доказів як 

принцип процесуального права означає, що у випадках, передбачених нормами 

матеріального права, певні обставини повинні підтверджуватися певними 

засобами доказування або певні обставини не можуть підтверджуватися 

певними засобами доказування. Беручи за основу розуміння вказаного 

принципу, колегія суддів вважає, що рішення Господарського суду міста Києва 

від 03.06.2015 р. у даній справі є таким, що відповідає нормам матеріального і 

процесуального права, фактичним обставинам та матеріалам справи, у зв’язку з 

чим підстави для його скасування та задоволення апеляційної скарги відсутні. 

Тим самим Суд підтвердив факт дотриманості зазначеного принципу судом 

першої інстанції. Інші права суду апеляційної інстанції за результатами 

розгляду апеляційної скарги так само можуть бути реалізовані у випадку 

встановлення порушення (недотримання) судами першої інстанції принципів 

права або принципів судочинства. 

Оскарження рішень господарських судів в касаційному порядку відповідно 

до ст. 286 ГПК України здійснюється в суді касаційної інстанції – Верховному 

Суді [36]. Положеннями вказаної статті ГПК України закріплено в правові 

наслідки, які настають за результатами розгляду касаційної скарги (ст. 308 ГПК 

України) [36]. В частині реалізації повноважень суду касаційної інстанції, то 

судова практика по ним на даний час ще не сформована, водночас, можемо 

припустити, що факт порушення або недотримання принципів права або 

принципів судочинства стане підставою для реалізації судом вказаних 

повноважень. 

Аналіз судової практики свідчить про те, що принципи права та принципи 

судочинства становлять основу здійснення судочинства. Порушення принципів 
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права або принципів судочинства є підставою для оскарження судових актів в 

апеляційному, касаційному порядку оскарження. Принципи права та принципи 

судочинства виступають в якості критерію для визначення законності, 

справедливості, обґрунтованості та об’єктивності судових рішень, результатом 

чого є: 

- або відмова у задоволенні скарги (заяви) про оскарження судового 

рішення у випадку не підтвердження фактів порушення (недотримання) 

принципів права або принципів судочинства; 

- або повне чи часткове задоволення скарги (заяви) про оскарження 

рішення у випадку встановлення фактів порушення (недотримання) принципів 

права або принципів судочинства із відповідними наслідками (скасування 

рішення, ухвалення нового рішення тощо). 

В переважній більшості правовими наслідками оскарження судових актів з 

підстав порушення (недотримання) принципів права або принципів 

судочинства є їх скасування та направлення справи на новий розгляд, де судом 

відповідної інстанції мають бути враховані ті порушення принципів, які були 

виявлені вищестоящою судовою інстанцією. 

Таким чином практика діяльності судів загальної юрисдикції України 

свідчить про те, що: 

1) принципи права та принципи судочинства становлять основу 

судочинства, на яких засноване судове провадження, відповідні судові акти, а 

також правові наслідки, які породжуються в результаті здійснення судочинства; 

2) принципи права та принципи судочинства реалізуються в практиці 

діяльності судів загальної юрисдикції в органічному поєднанні між собою як 

явища системного плану; 

3) в практиці діяльності судів загальної юрисдикції принципи права та 

принципи судочинства реалізуються як при тлумаченні відповідних норм 

права, так і при безпосередньому застосуванні правових норм, забезпечуючи 

при цьому уніфікованість та стабільність судочинства; 

4) в практиці діяльності судів загальної юрисдикції реалізуються як 



176 

 

матеріальні, так і процесуальні принципи права та принципи судочинства, що 

надає змогу забезпечити ефективність та результативність застосування норм 

права в частині їх поширення на конкретні життєві випадки та конкретних 

суб’єктів права, а також процесу судового провадження; 

5) принципи права та принципи судочинства в діяльності судів загальної 

юрисдикції реалізуються шляхом їх усвідомлення суб’єктами судочинства та 

втілення в судовій діяльності і актах судочинства;  

6) порушення принципів права або принципів судочинства є підставою 

для оскарження відповідних судових актів та у випадку підтвердження фактів 

порушень – для їх скасування і направлення справи на новий розгляд, де судом 

відповідної інстанції мають бути враховані ті порушення принципів, які були 

виявлені вищою судовою інстанцією. 

Оскільки принципи судочинства є явищем, що функціонує в практиці 

судочинства, в завершальному підрозділі цієї дисертаційної роботи слід 

звернути увагу на питання проблем та шляхів удосконалення практики 

реалізації принципів судочинства в Україні. Зазначений аспект наукового 

дослідження проблем принципів судочинства в системі принципів права 

заснований на результатах наукового дослідження питань поняття, різновидів, 

змісту, взаємодії принципів права і принципів судочинства, результати чого 

будуть закладені в основу характеристики проблем та шляхів удосконалення 

практики реалізації принципів судочинства в Україні. 

Актуальність розгляду питань проблем та шляхів удосконалення практики 

реалізації принципів судочинства в Україні обумовлена: по-перше, існуючими в 

практиці судочинства недоліками функціонування принципів судочинства;по-

друге, необхідністю удосконалення функціонування принципів судочинства в 

сучасних умовах реформування судової системи України;по-третє, відсутністю 

науково обґрунтованої концепції розвитку принципів судочинства та їх 

функціонування в системі судочинства України. 

В юридичній літературі неодноразово вченими піднімалися питання 

проблем функціонування принципів судочинства в практиці судочинства, на 
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підстав чого пропонувалися відповідні шляхи вдосконалення практики 

реалізації вказаних принципів. Проте переважна більшість поглядів вчених 

мають авторських характер, не отримали відповідного загальнонаукового 

визнання та впровадження в практику судочинства України. Водночас, сьогодні 

значно актуалізується потреба у вироблені єдиних концептуальних підходів до 

вдосконалення практики функціонування принципів судочинства в Україні на 

підставі узагальнення існуючих проблем. 

Найбільш поширеними поглядами вчених щодо вдосконалення практики 

функціонування принципів судочинства є ідея щодо надання принципам 

судочинства статусу самостійного джерела права. Як результат, принципи 

судочинства отримують офіційне визнання в якості самостійного джерела 

права, що в свою чергу справить позитивний вплив на практику здійснення 

судочинства. Зокрема В. М. Ведяхін та К. В. Ведяхіна вважають, що 

принципами можуть вважатися лише ті положення, що закріплені за 

допомогою правових норм [21, с. 22]. 

Заперечення або невизнання принципів судочинства в якості джерел права 

було обґрунтовано ще в радянській юридичній доктрині. Певна наступність 

радянської правової доктрини правознавців спостерігається і на сьогодні в 

юридичній науці. Це відображено і на розумінні принципів судочинства.  В 

якості пояснення такої позиції, вченими стверджувалось про відсутністю у 

принципів належної правової форми виразу. Т. І. Фулей пояснює таку ситуацію 

вузько нормативним розумінням права, що фактично заперечувало саму 

можливість існування таких принципів права, які були б критерієм легітимності 

законодавства і могли застосовуватись судом при його прогалинах, хоч 

допускалася аналогія права, тобто можливість розгляду справи, виходячи з 

загальних засад і змісту законодавства [234, с. 46-48]. 

Поряд з цим в юридичній літературі поширюється ідея щодо надання 

принципам судочинства належного правового закріплення. Це мало б сприяти, 

по-перше, отриманню необхідного формального вираження принципів 

судочинства; по-друге, однозначності їх застосування суб’єктами судочинства; 
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по-третє, забезпеченню структурної побудови системи принципів судочинства 

та принципів права, що будуть у чіткому підпорядкуванні між собою, та 

забезпеченню їх належного поширення на процес здійснення судочинства; по-

четверте, забезпеченню гармонічного розвитку принципів права і принципів 

судочинства як взаємопов’язаних явищ. 

Досить комплексно до питання забезпечення реальності принципів права 

та принципів судочинства підійшла у своїх дослідженнях А. І. Ляхова, яка 

вважає, що вдосконаленню дієвості принципів в умовах політико-правової 

модернізації сприятимуть: науково-аргументоване обґрунтування; точність 

юридичного формулювання; структурно-вихідне закріплення в нормативному 

правовому акті; внутрісистемна узгодженість; особливий механізм 

забезпечення [96, с. 6]. Також пропонується ввести в правовий обіг поняття 

«джерела принципів права», під якими визначити те, що лежить в основі 

формування, «народження» принципів права. До таких джерел віднесено 

правосвідомість, правотворчість, юридичну техніку, типи праворозуміння, 

сутність права, законодавство, тлумачення, типологію держави і права, 

політичний режим і форму державного устрою, належність до правової сім'ї, 

процес глобалізації, судову і юридичну практику [59, с. 5]. А. С. Гондаренко в 

контексті вдосконалення реалізації конституційних принципів судочинства 

говорить про наявність конституційно-правового механізму забезпечення 

реалізації принципів, що включає в себе: інструментальний (нормативний), 

інституційний (організаційний);функціональний елементи. Вказаний механізм і 

діє в певній послідовності і безперервному режимі в цілях створення і 

підтримки умов і засобів (гарантій) здійсненності принципів судочинства в 

соціальній дійсності. Конкретизуючи зазначені елементи, вчений приходить до 

висновку, що інструментальний (нормативний) елемент аналізованого 

механізму являє собою сукупність конституційно-правових норм, що 

стимулюють правову активність відповідних суб’єктів щодо створення умов 

здійснення, охорону і визначення правових процедур реалізації конституційних 

принципів судочинства. Інституційний (організаційний) елемент включає коло 
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суб’єктів, які в конкретних конституційно-правових правовідносинах, 

спрямованих на забезпечення реальності конституційних принципів 

судочинства, здійснюють права і виконують юридичні обов'язки. 

Функціональний елемент становлять різноманітні системоутворюючі зв’язки, 

що виникають між суб’єктами конституційно-правового механізму 

забезпечення реальності конституційних принципів судочинства [34, с. 7-8]. 

Підбиваючи вищевикладене, враховуючи особливості практики діяльності 

Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції в частині 

реалізації принципів права та принципів судочинства, вважаємо за доцільне 

зупинитися на окремих положеннях, що відображатимуть напрями 

вдосконалення реалізації принципів права та принципів судочинства. До них 

відносяться наступні: 

1) посилення фундаментальних наукових досліджень принципів права і 

принципів судочинства як окремих самостійних явищ правової реальності, так і 

у їх поєднанні, що функціонують в органічній єдності та націлені на 

забезпечення правотворчості, правотлумачення та правозастосування; 

2) вдосконалити правове забезпечення принципів права та принципів 

судочинства, закріпивши їх у єдиному нормативно-правовому акті; 

3) на законодавчому рівні узгодити співвідношення між принципами 

права і принципами судочинства міжнародного та національного рівнів; 

4) Конституційному Суду України забезпечити офіційне тлумачення 

положень законодавства, якими закріплено принципи права та принципи 

судочинства з метою єдиного розуміння їх змісту та сутності; 

5) закріпити вимогу до суб’єктів правотворчої діяльності про 

недопустимість прийняття правотворчих актів всупереч закріпленим 

принципам права та принципам судочинства, без попередньої зміни положень 

законодавства, якими закріплені ці принципи. Запровадити в практику 

правотворчості проведення попередньої експертизи проекту нормативно-

правового акту, предметом якої буде надання відповіді на питання його 

відповідності або невідповідності принципам права та принципам судочинства; 
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6) забезпечити узагальнення судової практики в частині реалізації 

принципів права та принципів судочинства; 

7) вжити заходів для посилення кадрового забезпечення судової системи 

України, підвищувати рівень професійності суддів, в тому числі і в питаннях 

реалізації принципів права та принципів судочинства в практиці здійснення 

судочинства; 

8) запровадити в навчальний процес вищих навчальних закладів України 

юридичного профілю або в навчальний процес юридичних факультетів вищих 

навчальних закладів відповідні навчальні дисципліни, яким надати статус 

нормативних(наприклад, «Принципи права», «Принципи судочинства»), зміст 

яких сприятиме професійній підготовці фахівців в питаннях забезпечення 

реалізації принципів права та принципів судочинства.  

 

 

 

Висновки до Розділу 3. 

 

1. Взаємозв’язок принципів права та принципів судочинства 

зумовлюється тим, що вони, по-перше, являють собою систему вихідних 

положень, ідей та засад, які стосуються правових явищ або процесів; по-друге, 

виступають в якості безумовних правил, які мають бути дотримані всіма 

суб’єктами права; по-третє, слугують критерієм виміру відповідності явиш чи 

процесів правової реальності зазначеними принципам; по-четверте, формують 

відповідний рівень правосвідомості суб’єктів права та реалізуються в їх 

правовій поведінці; по-п’яте, їх основним призначенням є забезпечення якості 

та ефективності діяльності в сфері права. 

2. Принципи права та принципи судочинства є явищами самостійними, 

нетотожними, проте взаємопов’язаними, а їх співвідношення виявляється у 

наявності спільних і відмінних ознак та положень, які визначають їх взаємодію. 
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3. Практика реалізації принципів права та принципів судочинства в 

діяльності Конституційного Суду України виявляється в тому, що: вказані 

принципи виконують регулятивну та охоронну функції, забезпечуючи 

стабільність та результативність діяльності Конституційного Суду України, а 

Конституційний Суд України керується принципами права та принципами 

судочинства, здійснюючи діяльність по розгляду справ, передбачених чинним 

законодавством Україні. 

4. Принципи права та принципи судочинства реалізуються як в межах 

процесу діяльності Конституційного Суду України (процесуальні принципи), 

так і в межах змісту його діяльності, та втілюються в результатах діяльності 

Конституційного Суду України (матеріальні принципи); Конституційний Суд 

України в своїй діяльності керується принципами права та принципами 

судочинства як національного, так і міжнародного характеру;принципи права 

та принципи судочинства реалізуються в діяльності Конституційного Суду 

України як явища системного плану, які аналізуються Судом у системному 

взаємозв’язку, та відіграють подвійну роль в діяльності Конституційного Суду 

України, оскільки, з однієї сторони, вони виступають практичною основою 

діяльності Конституційного Суду України, якими керується в своїй діяльності 

Конституційний Суд України, а з іншої сторони, вони являють собою 

потенційний об’єкт аналізу та реалізації в частині визнання неконституційними 

законодавчих актів в цілому або окремих їх положень, здійснення тлумачення 

положень законів, якими закріплено принципи права або принципи 

судочинства, а також відіграють роль критерію якості його діяльності, 

визначають реальний стан дотриманості законодавчо закріплених принципів 

діяльності Конституційного Суду України. 

5. Порушення принципів права або принципів судочинства є підставою для 

оскарження судових актів в апеляційному, касаційному порядку оскарження. 

Принципи права та принципи судочинства виступають в якості критерію для 

визначення законності, справедливості, обґрунтованості та об’єктивності 

судових рішень, результатом чого є: а) або відмова у задоволенні скарги (заяви) 
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про оскарження судового рішення у випадку не підтвердження фактів 

порушення (недотримання) принципів права або принципів судочинства; б) або 

повне чи часткове задоволення скарги (заяви) про оскарження рішення у 

випадку встановлення фактів порушення (недотримання) принципів права або 

принципів судочинства із відповідними наслідками (скасування рішення, 

ухвалення нового рішення, повернення справи на повторний розгляд тощо). 

6. Практика судочинства судів загальної юрисдикції України свідчить про 

те, що принципи права та принципи судочинства: а) становлять основу 

судочинства, на яких засноване судове провадження, відповідні судові акти, а 

також правові наслідки, які породжуються в результаті здійснення судочинства; 

б) реалізуються в практиці діяльності судів загальної юрисдикції в органічному 

поєднанні між собою як явища системного плану; в) реалізуються як при 

тлумаченні відповідних норм права, так і при безпосередньому застосуванні 

правових норм, забезпечуючи при цьому уніфікованість та стабільність 

судочинства; г) реалізуються як матеріальні, так і процесуальні принципи, що 

надає змогу забезпечити ефективність та результативність застосування норм 

права в частині їх поширення на конкретні життєві випадки та конкретних 

суб’єктів права, а також процесу судового провадження; д) реалізуються 

шляхом їх усвідомлення суб’єктами судочинства та втілення в судовій 

діяльності і актах судочинства. 

7. Напрямами вдосконалення реалізації принципів права та принципів 

судочинства є наступні: 1) посилення фундаментальних наукових досліджень 

принципів права і принципів судочинства як окремих самостійних явищ 

правової реальності, так і у їх поєднанні, що функціонують в органічній єдності 

та націлені на забезпечення правотворчості, правотлумачення та 

правозастосування; 2) вдосконалення правового забезпечення принципів права 

та принципів судочинства, закріпивши їх у єдиному нормативно-правовому 

акті; 3) потребує законодавчого закріплення умови співвідношення між 

принципами права і принципами судочинства міжнародного та національного 

рівнів; 4) активізувати здійснення Конституційним Судом України офіційного 
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тлумачення положень законодавства, якими закріплено принципи права та 

принципи судочинства з метою єдиного розуміння їх змісту та сутності; 

5) потребує правового закріплення вимоги до суб’єктів правотворчої діяльності 

про недопустимість прийняття правотворчих актів всупереч закріпленим 

принципам права та принципам судочинства без попередньої зміни положень 

законодавства, якими закріплені ці принципи; 6) доцільно запровадити в 

практику правотворчості проведення попередньої експертизи проекту 

нормативно-правового акту, предметом якої буде надання відповіді на питання 

його відповідності або невідповідності принципам права та принципам 

судочинства; 7) провести узагальнення судової практики в частині реалізації 

принципів права та принципів судочинства; 8) посилити кадрове забезпечення 

судової системи України, систематично підвищувати рівень професійності 

суддів, в тому числі і в питаннях реалізації принципів права та принципів 

судочинства в практиці здійснення судочинства; 9) запровадити в навчальний 

процес вищих навчальних закладів України юридичного профілю або в 

навчальний процес юридичних факультетів вищих навчальних закладів 

відповідні навчальні дисципліни, яким надати статус нормативних (наприклад, 

«Принципи права», «Принципи судочинства»), зміст яких сприятиме 

професійній підготовці фахівців в питаннях забезпечення реалізації принципів 

права та судочинства. 
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ВИСНОВКИ 

 

Теоретико-правові аспекти принципів судочинства в системі принципів 

права мають складний та багатоаспектний характер, що обумовлює значний їх 

наукознавчий потенціал. Підбиваючи підсумки проведеному науковому 

дослідженню, перш за все, варто наголосити на тому, що в межах цієї наукової 

роботи ми намагались розкрити теоретико-правові аспекти принципів 

судочинства в системі принципів права шляхом дослідження:  

1) історико-методологічних аспектів наукового пізнання принципів 

судочинства в системі принципів права, що дозволило розкрити закономірності 

зародження та розвитку світоглядного і наукового пізнання принципів 

судочинства, структурувати сучасний стан наукового пізнання принципів 

судочинства та їх особливостей в системі принципів права, на підставі чого 

визначено перспективи наукового пізнання предмету цієї дисертаційної роботи. 

Окрім того, беручи за основу встановлені особливості теоретико-правових 

аспектів принципів судочинства в системі принципів права, визначено 

методологічні основи їх наукового пізнання та розкрито переваги 

методологічних підходів та методів наукового дослідження; 

2) принципів судочинства як категорії юридичної науки, в результаті 

чого було виокремлено та охарактеризовано зміст ознак принципів 

судочинства, на підставі чого уточнено розуміння поняття «принципи 

судочинства». З огляду на важливість принципів судочинства, обґрунтовано 

доцільність з’ясування їх значення, що було розкрито в межах комплексу 

виокремлених і обґрунтованих аспектів. Окрім того, доведено системний 

характер принципів судочинства, особливості якого були розкриті шляхом 

виокремлення системи критеріїв їх класифікації та різновидів принципів 

судочинства, котрі охарактеризовані, засновуючись на особливостях 

вітчизняної практики судочинства;  
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3) теоретико-прикладних аспектів співвідношення та реалізації 

принципів права і принципів судочинства, що надало змогу розкрити 

співвідношення між принципами права та принципами судочинства шляхом 

виокремлення спільних і відмінних ознак та положень, що відображають 

взаємодію між ними. Також визначено особливості реалізації принципів права 

та принципів судочинства в діяльності Конституційного Суду України, 

узагальнено стан та обґрунтовано шляхи вдосконалення реалізації принципів 

права та принципів судочинства в діяльності судів України. 

Найбільш суттєві результати, положення, висновки і пропозиції, отримані 

в процесі дослідження теоретико-правових аспектів принципів судочинства в 

системі принципів права, відображають теоретичні узагальнення, нове 

вирішення наукового завдання та зводяться до наступного. 

1. Перші уявлення про наявність та практичну витребуваність вихідних 

(основоположних) засад здійснення судочинства, дотримання яких є основою 

справедливості і законності як природних засад життєдіяльності суспільства, 

зароджуються в поглядах мислителів у період Античності, обґрунтовуються 

юристами Стародавнього Риму, в основі яких знаходяться уявлення про правду 

і неправду, справедливість і несправедливість, добро і зло і т.п. 

2. Світоглядні уявлення про вихідні (основоположні) засади 

функціонування права і здійснення судочинства мають динаміку свого розвитку 

та отримують свою подальшу розробку в поглядах мислителів періодів 

Середньовіччя, Просвітництва та Новітнього часу, доповнюючись ідеями про їх 

божественне походження, призначення щодо забезпечення гармонії в 

суспільстві, створення умов для реалізації інтересів і потреб людини тощо. 

3. Стан наукового розуміння принципів права та принципів судочинства  

структуровано в межах: а) вузького (нормативного) розуміння, відповідно до 

якого принципи права та принципи судочинства являють собою комплекс 

вихідних (основоположних) ідей, положень, правил, уявлень, які мають свою 

власну структуру, поділяються на різновиди і набувають статус принципів 

лише за умови, коли отримують форму виразу у вигляді положень 
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законодавства; б) широкого розуміння, згідно з яким принципи права і 

принципи судочинства визначаються як комплекс вихідних (основоположних) 

ідеї, положень, правил, уявлень, які характеризуються історичним ступенем 

свого становлення, є соціально обумовленими, засновані на уявленнях про 

сутність та соціальне призначення права і судочинства, не залежать від їх 

правового закріплення. 

4. Принципи судочинства займають самостійне місце в системі 

понятійно-категоріального апарату юридичної науки, наділені ознаками, які 

надають змогу удосконалити його визначення як внутрішньо узгодженої 

системи загальнообов’язкових, формально виражених положень, що 

визначають характер та зміст функціонування судочинства, відображаючи його 

соціальну цінність і призначення, регламентують умови та порядок здійснення 

судочинства. 

5. Значення принципів судочинства виявляється в межах 

акумулятивного, регулятивного, охоронного, захисного, системоутворюючого, 

правозастосовного, правотлумачного, правотворчого, правоінформативного, 

контрольно-наглядового аспектів. 

6. Багатоаспектність принципів судочинства визначає можливість їх 

класифікації, в основу якої закладено наступні критерії: мета судочинства 

(охоронні та захисні принципи); сутність судочинства (принципи верховенства 

права, законності, справедливості, гуманізму, публічності, рівності, 

забезпечення права на захист, незалежності і неупередженості суддів, 

об’єктивності, професійності); характер юридичної діяльності (загальні, 

спеціальні та галузеві принципи); правове закріплення принципів судочинства 

(конституційні, міжнародні та законодавчі принципи); зміст принципів 

судочинства (інституціональні, функціональні та організаційні принципи); 

призначення принципів судочинства (дозвільні, забороняючі і зобов’язуючі 

принципи); різновиди судочинства (принципи конституційного, цивільного, 

кримінального, адміністративного судочинства тощо). 

7. Взаємозв’язок принципів права та принципів судочинства 
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зумовлюється тим, що вони, по-перше, являють собою систему вихідних 

положень, ідей та засад, які стосуються правових явищ або процесів; по-друге, 

виступають в якості безумовних правил, які мають бути дотримані всіма 

суб’єктами права; по-третє, слугують критерієм виміру відповідності явиш чи 

процесів правової реальності зазначеними принципам; по-четверте, формують 

відповідний рівень правосвідомості суб’єктів права та реалізуються в їх 

правовій поведінці; по-п’яте, їх основним призначенням є забезпечення якості 

та ефективності правової діяльності. 

8. Співвідношення принципів права та принципів судочинства як 

взаємопов’язаних явищ виявляється в межах спільних і відмінних ознак та  

положень, які визначають їх взаємодію. 

9. Принципи права та принципи судочинства реалізуються як в межах 

процесу діяльності Конституційного Суду України (процесуальні принципи), 

так і в межах змісту його діяльності, та втілюються в результатах діяльності 

Конституційного Суду України (матеріальні принципи); Конституційний Суд 

України в своїй діяльності керується принципами права та принципами 

судочинства як національного, так і міжнародного характеру; принципи права 

та принципи судочинства реалізуються в діяльності Конституційного Суду 

України як явища системного плану, які аналізуються Судом у системному 

взаємозв’язку, та відіграють подвійну роль в діяльності Конституційного Суду 

України, оскільки, з однієї сторони, вони виступають практичною основою 

діяльності Конституційного Суду України, а з іншої сторони, вони являють 

собою потенційний об’єкт аналізу та реалізації в частині визнання 

неконституційними законодавчих актів в цілому або окремих їх положень, 

здійснення тлумачення положень законів, якими закріплено принципи права 

або принципи судочинства, а також відіграють роль критерію якості його 

діяльності. 

10. Практика судочинства судів загальної юрисдикції України свідчить 

про те, що принципи права та принципи судочинства: а) становлять основу 

судочинства, на яких засноване судове провадження, відповідні судові акти, а 



188 

 

також правові наслідки, які породжуються в результаті здійснення судочинства; 

б) реалізуються в практиці діяльності судів загальної юрисдикції в органічному 

поєднанні між собою як явища системного плану; в) реалізуються як при 

тлумаченні відповідних норм права, так і при безпосередньому застосуванні 

правових норм, забезпечуючи при цьому уніфікованість та стабільність 

судочинства; г) реалізуються як матеріальні, так і процесуальні принципи, що 

надає змогу забезпечити ефективність та результативність застосування норм 

права; д) реалізуються шляхом їх усвідомлення суб’єктами судочинства та 

втілення в судовій діяльності і актах судочинства. 

11. Основними шляхами вдосконалення реалізації принципів судочинства 

в Україні є: посилення фундаментальних наукових досліджень; вдосконалення 

правового забезпечення принципів права та принципів судочинства; 

законодавче закріплення співвідношення означених принципів на 

міжнародному та національному рівнях; активізація діяльності 

Конституційного Суду України щодо орієнтаційного тлумачення актів, що 

закріплюють принципи права та принципи судочинства; правове закріплення 

заборони суб’єктам правотворчості щодо прийняття актів всупереч закріпленим 

принципам права та судочинства. 
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Україні // «Людина – суспільство – держава. Права та обов’язки: історія 

питання та сучасний стан»:  Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 
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Додаток 2. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Положення і висновки, обґрунтовані автором за результатами 

дисертаційної роботи, обговорювались на наступних міжнародних науково-

практичних конференціях: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Право, держава та 

громадянське суспільство в умовах системних реформ на шляху до 

євроінтеграції» (м. Дніпропетровськ, 21-22 листопада 2014 р., форма участі: 

очна, виступ з доповіддю). 

2. ХІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених 

«Від громадянського суспільства – до правової держави» (м. Харків, 24 квітня 

2015 р., форма участі: очна, виступ з доповіддю). 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Діяльність органів 

публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства» 

(м. Суми, 21-22 травня 2015 р., форма участі: очна, виступ з доповіддю). 

4. Міжнародна Інтернет-конференція «Антикорупційна політика 

України: актуальні проблеми забезпечення ефективності» (м. Київ, 29 травня 

2015 р., форма участі – заочна). 

5. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Дню науки 

юридичного факультету «Актуальні питання державотворення в Україні» 

(м. Київ, 22 травня 2015 р., форма участі: заочна). 

6. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 90-річчю 

юридичного факультету БДУ «Теоретико-методологічні іконституційні основи 

стабільного развитку національної правової системи в умовах глобальних і 

регіональних процесів в контексті захисту прав людини та побудови 

правовоїдержави»(м. Мінськ, 19−20 жовтня 2015 р., форма участі: заочна). 
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7. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи» (м. Луцьк, 11 

грудня 2015 р., форма участі: очна, виступ з доповіддю);  

8. ІІІ Науково-практична конференція «Актуальні наукові дослідження 

сучасної юридичної науки: теорія та практика» (м. Київ, 18 березня 2016 р., 

форма участі: очна, виступ з доповіддю). 

9. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Дню науки 

юридичного факультету «Актуальні питання державотворення в Україні» 

(м. Київ, 20 травня 2016 р., форма участі: заочна). 

10. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

реформування правової системи» (м. Луцьк, 24-25 червня 2016 р., форма участі: 

очна, виступ з доповіддю). 

11. VІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених, присвячена 

Дню прав людини «Правова система держави: проблеми формування та 

перспективи розвитку» (м. Одеса, 11 грудня 2015 р., форма участі: очна, виступ 

з доповіддю). 

12. Всеукраїнська наукова конференція «Людина – суспільство – держава. 

Права та обов’язки: історія питання та сучасний стан» (м. Кривий Ріг, 28 

жовтня 2016 року, форма участі: очна, виступ з доповіддю). 

 

 

 


