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ФОРМАЛЬНО НЕВИЗНАЧЕНІ ТЕРМІНИ 
ЯК ЗАСІБ ПРАВОВОГО ВПЛИВУ 

Серед юридичних термінів, що використовуються для 
формування правових норм, є такі, що посідають проміжне місце 
між формально визначеними і формально невизначеними – 
напівоціночні (проміжні). Одна з основних їхніх властивостей – 
виступати засобом правового впливу і правового регулювання. 
Автор акцентує увагу на доцільності їхнього вивчення з огляду на 
наближення вітчизняної правової системи до 
загальноєвропейських стандартів. Основна причина 
застосування цих понять – необхідність правової регламентації 
таких суспільних явищ, процесів, діяльності, фактів, що є 
соціально важливими, загальнозрозумілими, однак межі (діапазон) 
сприйняття й трактування яких не є сталими та 
однозначними. 

Ключові слова: формально невизначені поняття; напівоціночні 
(проміжні поняття); правовий вплив; правове регулювання. 

Постановка проблеми. Ефективність правового впливу на відносини в сучасному 
суспільстві визначається поряд з іншими чинниками і досконалістю юридичної термінології, що 
використовується у нормативно-правових актах. Необхідність підвищення якості юридичної 
діяльності в Україні зумовлює потребу дослідження регулятивних можливостей правових 
термінів, серед яких особливе місце посідають формально невизначені терміни, що 
обумовлюють формальну невизначеність правових норм. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стосовно правових термінів серед науковців 
тривалий час ведеться дискусія про можливість та необхідність їх використання в сучасному 
законодавстві України. Така ситуація визначає актуальність, важливість та контроверсійність 
обраної теми. 

Питання використання формально невизначених термінів (які є формою вираження 
передусім оціночних понять) у правових нормах та питання правового впливу у вітчизняній 
літературі вивчене недостатньо. Цю тему певною мірою досліджували в радянській теоретико-
правовій науці і фрагментарно продовжують розробляти окремі теоретики права з близького 
зарубіжжя у контексті специфіки власних правових систем. Відповідно, задекларована тема 
потребує вивчення з метою формулювання певних наукових узагальнень та практичних 
рекомендацій, що можуть використовуватися для вдосконалення правового регулювання 
суспільних відносин в Україні. 

Виклад основного матеріалу. З метою висвітлення основних положень нашого 
дослідження розглянемо блок взаємопов’язаних питань (з огляду на їхню складність та 
багатогранність з’ясуємо лише їхні основні риси): 

– загальна характеристика формально невизначених термінів (у літературі частіше
йдеться про формально невизначені, передусім оціночні поняття); 

– співвідношення правового впливу та правового регулювання;

© Куракін Олександр Миколайович, 2020 



Правовий часопис Донбасу № 4 (73) 2020 

28 

– формально невизначені поняття (об’єктом нашої уваги будуть поняття проміжні
між оціночними та формально визначеними, оскільки саме ця категорія у літературі не 
досліджувалася) як засіб правового впливу та правового регулювання в Україні; 

– юридичні норми з формально невизначеними поняттями як чинник забезпечення
функцій права. 

Формально невизначені правові норми – це різновид правових норм, що закріплені у 
статтях нормативно-правових актів із використанням формально невизначених термінів 
(понять). Оскільки такі терміни надають правовій нормі специфічного характеру, вважаємо 
доцільним коротко з’ясувати їхню природу та властивості. Формально невизначені терміни – 
форма виразу оціночно-правових понять, спосіб закріплення соціально значущих явищ, що, 
будучи тотожними за зовнішніми параметрами, можуть мати різну значимість залежно від 
особливостей конкретних правовідносин. 

За ступенем визначеності (точніше – невизначеності) такі поняття можна умовно 
поділити на дві групи: 

– оціночні;
– напівоціночні (проміжні між оціночними і формально визначеними).
Оціночне поняття – це закріплена у правовій нормі абстрактна характеристика соціальної 

значимості реальних або потенційних фактів, що має бути неодмінно конкретизована під час її 
застосування чи реалізації, завдяки чому забезпечується юридичне реагування держави на всі 
індивідуалізовані факти, яким властива зафіксована в юридичній нормі значущість. 

Питання використання оціночних понять у юридичній літературі певною мірою були 
висвітлені. Тому приділимо увагу проміжним поняттям, саме визнання існування яких уже є 
суперечливим. До таких понять можна віднести ті, що застосовані Цивільним законодавством 
України, зокрема: ст. 31 – «духовний, фізичний та соціальний розвиток особи»; ст. 232 – 
«зловмисна домовленість»; ст. 293 – «належні, безпечні та здорові умови»; ст. 532 – «звичаї 
ділового обороту»; ст. 845 – «ощадливе ведення» [8]. 

Проміжним поняттям властиві специфічні ознаки, що вирізняють їх з-поміж оціночних та 
формально визначених: 

– часткова формальна визначеність;
– виражаються за допомогою загальновідомих, загальновживаних та

загальновизнаних термінів; 
– інтерпретація соціальної значущості окреслених ними явищ може бути пов’язана

зі специфікою конкретних життєвих ситуацій; 
– вони можуть по-різному тлумачитися залежно від суб’єкта, умов, предмета тощо;
– в окремих випадках потребують офіційного роз’яснення;
– створюють можливості правозастосовного розсуду в процесі формування

юридичної оцінки; 
– законодавець може давати їхнє юридичне визначення;
– виступають як формою, так і джерелом права.
Основна причина застосування цих понять – необхідність правової регламентації таких 

суспільних явищ, процесів, діяльності, фактів, що є соціально важливими, загальнозрозумілими, 
однак межі (діапазон) сприйняття й трактування яких не є сталими та однозначними. 

Компаративістський аналіз окремих положень вітчизняного законодавства відповідними 
нормами міжнародного права з метою з’ясування питання їхньої співвідносності в контексті 
наявності в них формально невизначених понять свідчить про наявні в них проміжні поняття, які 
можливо об’єднати в декілька основних груп залежно від того, що вони закріплюють і 
визначають. 

Таким чином, спостерігається досить умовна, на нашу думку, межа між категоріями 
«правове регулювання» та «правовий вплив», у яких застосовуються вказані вище поняття, а 
перші, у свою чергу, співвідносяться як загальне і конкретне. 
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Поняття «правовий вплив» трактують дещо по-різному. Це – нормативно-організаційний 
вплив на суспільні відносини як спеціальними правовими засобами – норма права, 
правовідносини, правові акти, так й іншими правовими явищами – правосвідомість, правова 
культура, принципи права. Правовий вплив охоплює правову свідомість, правову культуру, 
механізм правового регулювання, правові принципи, правотворчий процес [5, с. 100]. Це взятий 
у єдності та багатоманітності процес впливу права на соціальне життя, свідомість та поведінку 
людей [3, с. 26]. 

Поняття «правове регулювання», якому дослідники зазвичай приділяють більше уваги, 
визначають як здійснюваний за допомогою юридичних засобів вплив на суспільні відносини з 
метою їхнього упорядкування (П. М. Рабінович, С. С. Алєксєєв, В. В. Лазарєв, А. В. Малько). Це 
лише одна з форм впливу права на суспільні відносини, що не охоплює усіх інших його форм. 
Засоби правового регулювання тією чи іншою мірою слугують засобами правового впливу. 
Наприклад, як відомо, юридичні норми, крім регулятивної, виконують і виховну функцію, 
виступаючи основою для формування правосвідомості та правової культури громадян. 

З метою з’ясування проблеми співвідношення правового впливу та правового 
регулювання необхідно визначитися щодо дії права (про яку теоретики часто дискутують) і 
впливу права. Чинним, таким, що діє, право може вважатися як з формальної (факт юридичного 
закріплення норми права у відповідному джерелі), так і з фактичної (норма права здійснює 
реальний вплив на суспільні відносини) точки зору. У свою чергу, вплив права відбувається 
тільки тоді, коли формальна і фактична складові дії права представлені в комплексі [2, с. 217]. 
Правовий вплив може здійснюватися як в активній, так і в пасивній формі. Перша форма 
передбачає безпосереднє використання засобів і методів правового регулювання і правову 
охорону в процесі соціальної життєдіяльності, а друга – опосередкований вплив права на 
суспільні відносини [7, с. 218]. 

Констатація нероздільності правового впливу і правового регулювання водночас не 
позбавляє їх специфічних відмінностей. Предмет правового регулювання дещо вужчий, ніж 
предмет правового впливу. В останній входять і такі економічні, політичні й соціальні 
відносини, що правом не регулюються, але на які вони так чи інакше поширюють свій вплив. 
Якщо правове регулювання як спеціально-юридичний вплив у будь-якому випадку пов’язане з 
установленням конкретних прав і обов’язків суб’єктів, з прямими приписами про необхідне і 
можливе, то правовий вплив – не завжди. Якщо перше означає реалізацію правових норм через 
правові відносини, то друге – необов’язково [3, с. 27]. 

Зазначимо, що засоби правового регулювання завжди виступають і засобами правового 
впливу. А засоби правового впливу виступають засобами правового регулювання не завжди 
(правова культура законодавця тощо). Засобами правового регулювання є юридичні норми, 
юридична діяльність, принципи права і т. д. Їхнє коло визначається передусім стадією правового 
регулювання. Засобами ж правового впливу, крім перелічених правових явищ, є і правові 
традиції, і загальна правосвідомість суспільства, і ставлення суспільства до права, які 
формальними рамками не обмежені. Вимоги до засобів правового регулювання є взагалі 
єдиними, незалежно від особливостей різних правових систем. Система ж засобів правового 
впливу завжди зумовлена такою специфікою. 

Якщо коло суб’єктів, статус яких регулюється правом, загалом визначене, то правовий 
вплив поширюється на невизначене їх коло. Суб’єктами, які здійснюють правове регулювання, є 
юридично визначене коло осіб (починаючи з посадової особи і завершуючи громадянином, який 
бере участь, наприклад, у референдумі). Суб’єктами, які можуть здійснювати правовий вплив, є 
будь-які особи за умови, що вони впливають на формування правових орієнтацій та установок 
інших суб’єктів права. 

Основними методами правого регулювання є імперативний та диспозитивний, що 
встановлюються через владно-правове закріплення прав, обов’язків, заборон. Методи ж 
правового впливу – рекомендація, пропозиція, приклад для наслідування, попередження тощо. 
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Відповідно, формами виступають з одного боку вольові приписи, а з іншого – інтелектуально-
психологічний вплив. 

Об’єкт правового регулювання – поведінка суб’єкта права, об’єкт правого впливу – його 
правова свідомість. 

Визначальна мета правового регулювання – правомірна поведінка суб’єктів права і 
відповідність суспільних відносин правилам, визначеним юридичним нормам. Ідеальна мета 
правового впливу – формування у суспільстві правових установок на визнання непорушності й 
пріоритету загальноправових та загальносуспільних цінностей. 

Співвідношення, єдність і роздільність правового впливу та правового регулювання 
наштовхує на думку про необхідність узагальненого підходу до цих явищ. Зміст такого підходу, 
на нашу думку, полягає у можливості розгляду правового впливу в двох аспектах: 

– правовий вплив як явище, що є похідним, супроводжує, доповнює, посилює
ідейну спрямованість правового регулювання. Прикладом може бути виховна функція 
юридичної відповідальності; 

– правовий вплив як ідеолого-правовий процес безпосередньо не пов’язаний із правовим
регулюванням, однак такий, що має суттєве значення для нього. Так, загальновизнано, що судовий 
прецедент не є формою права в континентальній правовій системі (отже, і засобом правового 
регулювання). Однак він слугує джерелом права, а відповідно і засобом правового впливу. 

Спробуємо підтвердити наведені міркування, зосередивши увагу на формально 
невизначених нормах, зокрема таких, що містять проміжні поняття. Саме такі поняття мають 
особливу здатність виступати засобами правого впливу як пов’язаного, так і не пов’язаного з 
правовим регулюванням. Ця здатність випливає з властивостей проміжних понять, насамперед з 
можливості бути засобом і джерелом (а це уже вплив) правового регулювання. 

Для прикладу візьмемо використане у статтях 37 та 38 Конвенції про захист прав людини 
та основних свобод (далі – Конвенція) напівоціночне поняття «повага до прав людини». Це 
словосполучення закріплює один із засадничих принципів діяльності Європейського Суду з прав 
людини. Праворегулятивне призначення зазначеного поняття полягає в юридичному визначенні 
основного критерію для оцінки фактичних обставин справ, пов’язаних із захистом прав людини, 
неналежно захищених у межах національних правових систем. Стаття 37 Конвенції надає право 
Європейському Суду з прав людини на будь-якій стадії провадження у справі вилучити заяву з 
реєстру справ, якщо обставини дають підстави дійти висновку, що заявник не має наміру далі 
підтримувати свою заяву. Однак, відповідно до ч. 2 п. 1 цієї статті, Суд продовжує розгляд заяви 
з огляду на повагу до прав людини, визначених у Конвенції та протоколах до неї. Використане 
проміжне поняття дає змогу оминути формальні підстави в інтересах людини, наприклад у 
випадку невчинення заявником дій, що свідчать про намір підтримувати свою заяву через страх 
перед можливою у майбутньому помстою з боку держави. 

Водночас поняття «повага до прав людини» є засобом правового впливу. Як складова 
правової норми Конвенції, воно виконує усі види загальносоціальних функцій, що властиві 
юридичній нормі – виховну, ідеологічну, аксіологічну тощо. У нашому випадку правовий вплив 
супроводжує правове регулювання. 

Не повною мірою визначене поняття «повага до прав людини» є також засобом 
правового впливу, не пов’язаного безпосередньо з правовим регулюванням. Багатогранним є 
передусім термін «повага». Тлумачний словник трактує «повагу» як почуття шани, прихильне 
ставлення, що ґрунтується на визнанні чиїх-небудь заслуг, високих позитивних якостей когось, 
чогось [6, с. 992]. 

Як бачимо, напівоціночне поняття роз’яснюється за допомогою таких самих проміжних 
та оціночних. Отож визначити формальні межі позитивного ставлення до прав людини в 
розумінні «поваги» дуже складно або й неможливо. Дане філософсько-моральне поняття є не 
тільки специфічною формою міжнародного права, а й джерелом національного права держав-
членів Ради Європи, і в такий спосіб – засобом впливу на широке коло суб’єктів права. Цей 
вплив насамперед стосується суб’єктів творення норм національного законодавства щодо прав 
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людини, суб’єктів їх реалізації та застосування і, нарешті, основних носіїв таких прав – людей. 
Полягає він у формуванні системи аксіологічних та правових установок суспільства щодо 
багатогранного поняття «повага до прав людини» і є ідейною основою подальшого правового 
регулювання цієї важливої сфери суспільних відносин. 

Розглянуте напівоціночне поняття хоч не основна, однак частина правової норми. Це 
спонукає до з’ясування «правовпливових властивостей» проміжних понять у поєднанні зі 
схожими властивостями правової норми, в якій вони закріплюються. 

Норма права відіграє провідну роль як у механізмі правового впливу загалом, так і в 
механізмі правового регулювання зокрема. Правові норми, як було зазначено вище, крім 
регулятивної функції, мають виховний та інформаційний вплив на суспільство. Відповідно, 
питома вага безпосереднього правового впливу норм з проміжними поняттями значно вища, ніж 
норм з формально визначеними поняттями. Розглянемо, наприклад, ст. 39 Конституції України, 
яка надає громадянам України право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, 
походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи 
органи місцевого самоврядування. Зазначена норма містить проміжні поняття «збиратися 
мирно» та «завчасно» (останнє більшою мірою навіть оціночне). На перший погляд, ці терміни 
зрозумілі та визначені за своїм змістом. Однак детальний аналіз засвідчує їхню неоднозначність 
та багатогранність. Межами поняття «збиратися мирно» може охоплюватися і право проводити 
масові акції на підтримку певних особистих інтересів (наприклад, зібрання здобувачів вищої 
освіти перед навчальним закладом з вимогою своєчасної виплати стипендій) і право проведення 
суспільно значущих політичних зібрань (наприклад, ультраполітичних чи напіввоєнізованих сил 
з метою пропаганди своїх політичних ідей). Плюралізм розуміння поняття «завчасно» на 
практиці став причиною того, що частина перша статті 39 Конституції України отримала 
офіційне тлумачення в рішенні Конституційного Суду України № 4–рп/2001 від 19.04.2001 р. 

Неокресленість предмета регламентації зумовлює широкі можливості впливу як 
пов’язаного з правовим регулюванням, так і такого, що має певну відносну самостійність. У 
першому випадку правовий вплив полягає у виховній та ідеологічній функціях норми з 
проміжним поняттям, що закріплені у статті 39 Конституції України (наприклад, формування 
правової установки на поведінку на основі принципу «не вчиняй своїми діями шкоди іншим 
громадянам та суспільству»). У другому випадку вже наявність такої норми впливає (є підставою) 
на формування системи певних ціннісних уявлень щодо прав людини, зокрема права на збори. 

Проміжні поняття як специфічна форма закріплення правових приписів є джерелом 
формування інших правових норм (засобом впливу саме на юридичне право). Так, згадана 
конституційна норма є основою для формування нормативно-правових актів про об’єднання 
громадян. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, доцільно зазначити, що одним із засобів правового 
впливу, що як супроводжує правове регулювання, так і не є з ним прямо пов’язаним, виступають 
формально невизначені, зокрема проміжні (напівоціночні) поняття. Вивчення цієї категорії 
юридичних термінів, їхнього місця та ролі в юридичній техніці, здатності регулювати суспільні 
відносини і впливати на них є одним із напрямів визначення шляхів підвищення ефективності 
правової регламентації суспільних відносин у сучасній державі. 
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FORMALLY UNCERTAIN TERMS AS A MEANS OF LEGAL INFLUENCE 

The effectiveness of legal influence on relations in modern society is determined along with other factors and 
the perfection of legal terminology used in regulations. The need to improve the quality of legal activity in 
Ukraine necessitates the study of the regulatory possibilities of legal terms, among which a special place is 
occupied by formally indefinite terms that cause formal uncertainty of legal norms. The use of formally 
indefinite terms in legal norms and the issue of legal influence in the domestic literature are not specifically 
considered, respectively, need further study to formulate certain scientific generalizations and practical 
recommendations that can be used to improve the legal regulation of public relations in Ukraine. The author 
proposes to consider the valuation concepts as enshrined in the legal norm abstract characteristics of the social 
significance of real or potential facts. It must be specified during its application or implementation. This 
ensures the legal response of the state to all individualized facts, which are characterized by the significance 
fixed in the legal norm. In addition, the specific features of intermediate concepts that distinguish them from 
the evaluative and formally defined are highlighted. Analyzing them, the author concludes that the categories 
of "legal regulation" and "legal influence" are correlated as general and specific, and the boundary separating 
them is quite conditional. Noting the inseparability of legal influence and legal regulation, the author points 
out that at the same time does not deprive them of differences. The subject of legal regulation is somewhat 
narrower than the subject of legal influence. The latter includes such economic, political and social relations, 
which are not regulated by law, but to which they in one way or another extend their influence. If legal 
regulation, as a special legal influence, in any case is associated with the establishment of specific rights and 
obligations of subjects, with direct instructions about what is necessary and possible, the legal influence is not 
always. The relationship, unity and separation of legal influence and legal regulation suggest the need for a 
generalized approach to these legal phenomena. This position is confirmed by the author, focusing on formally 
vague norms, in particular those that contain intermediate concepts. Such concepts have a special ability to 
act as a means of legal influence, both related and unrelated to legal regulation. This ability stems from the 
properties of intermediate concepts, primarily from the ability to be a means and source (and this is the 
influence) of legal regulation. Summing up, the author notes that one of the means of legal influence, which 
accompanies legal regulation and is not directly related to it, are formally vague, in particular, intermediate 
(semi-valued) concepts. The study of this category of legal terms, their place and role in legal techniques, the 
ability to regulate public relations and influence them is one of the ways to determine ways to improve the 
legal regulation of social relations in the modern state. 

Key words: formally undefined concepts; low-value (intermediate concepts); legal influence; legal regulation. 
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