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РОЗСУД ЯК СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 

 
Розглядаються теоретичні та практичні аспекти розсуду суб’єктів цивільних правовідносин при реалізації 

оціночних понять в цивільному праві. Основною засадою є суб’єктивний інтерес при реалізації розсуду 
суб’єкта. Важливу роль відіграє оцінка здійснювана суб’єктом при усвідомленні змісту оціночного поняття. Ця 
оцінка відображає як життєвий досвід суб’єкта так і ступінь усвідомлення ним змісту оціночного поняття в ци-
вільному праві. 
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Постановка проблеми. Питання 

застосування оціночних понять 

у цивільному праві – ак-

туальна та неоднознач-

на проблема, яка потре-

бує детального дослі-

дження. З’ясування об-

ставин, які зумовили 

розширення сфери вико-

ристання оціночних по-

нять у джерелах цивіль-

ного права, які стали 

основою сучасного ци-

вільного законодавства 

України, дозволить в 

подальшому більш дета-

льно та змістовно про-

аналізувати особливос-

ті їх застосування в су-

часних умовах. 
В окремих випадках законодавець створює 

такий спосіб правового регулювання, залишаючи 
простір для вирішення юридичного завдання на 
розсуд правозастосовного суб’єкта. У зв’язку з цим 
особливого значення набуває дослідження право-
вої природи розсуду, встановлення його меж, місця 
і ролі в правовому регулюванні при застосуванні 
оціночних понять у цивільному праві. 

Все це вказує не тільки на наукове, але й на 
практичне значення проблематики дослідження, 
оскільки дослідження теоретико-правових засад 
розсуду, та практики його застосування дає мож-
ливість встановити межі застосування розсуду в 

правовідносинах і при застосуванні оціночних 
понять в цивільному праві зокрема. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідженню правової природи розсуду при за-
стосуванні оціночних понять права, їх змісту, 
особливостей, функцій присвячено дослідження 
відомих цивілістів, а саме: Т. В. Боднар, О. М. 
Ботнаренко, Ю. В. Вінніченко, Д. А. Гараймови-
ча, В. І. Ємельянова, В. В. Єршова, Т. В. Кашані-
ної, Д. Н. Левіної, М. Ф. Лук’яненко, Г. П. Мель-
ника, Р. О. Опалєва, М. Б. Рісного, А. Е. Фетисо-
ва, С. М. Черноус та інших.  

З’ясування обставин, які зумовили розши-
рення сфери використання розсуду при застосу-
ванні оціночних понять у правовідносинах, до-
зволить в подальшому більш детально та змісто-
вно проаналізувати особливості їх застосування в 
сучасних умовах.  

Метою статті є теоретико-правове дослі-
дження розсуду як способу застосування оціноч-
них понять в цивільному праві, визначення по-
няття розсуду в правозастосовній діяльності, 
встановлення значення розсуду при застосуванні 
оціночних понять в цивільному праві, побудова 
системи їх взаємодії, з'ясування їх правозастосо-
вних резервів. 

Виклад основного матеріалу. Проблема 
розсуду при застосуванні оціночних понять ци-
вільного права може бути розглянута з трьох по-
зицій. По-перше, викликає певний інтерес аналіз 
сутності самого поняття розсуду і його ознак; по-
друге, має потребу у вивченні питання про межі 
правозастосовного розсуду; по-третє, необхідним 
є дослідження питання про умови формування 
приватного й судового розсуду. 

Сам термін «розсуд» можна розглядати в 
декількох значеннях: рішення, висновок, думка 
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[22; c.154]. Розсудити означає: «встановити», 
«виявити», «визнати» [11; c.223]. Згідно позиції 
В. Даля розсудити, вбачати означає: «побачити», 
«відкрити», «розпізнати», «окреслити». Напри-
клад: він зробив це за своїм власним розсудом, 
як вважав за краще; переконатися в чому-небудь 
розумово; спостерігати за чим-небудь, дивитися 
[13; c.340]. Тобто саме значення слова «розсуд» 
містить у собі суб'єктивну думку, висновок, а 
також рішення особи діяти згідно свого бажання, 
в своїх інтересах. 

Питання про розсуд у праві є досить склад-
ним і дискусійним. Протягом багатьох років 
проблема розсуду правозастосовчого суб'єкта 
привертає увагу дослідників, які неоднозначно 
оцінюють сам термін «розсуд» як з теоретичної, 
так і із практичної точки зору. 

Першою характерною рисою розсуду при 
застосуванні оціночних понять цивільного права 
є уявлення про дане явище як про діяльність. На 
підтвердження даного висновку вкажемо на те, 
що в літературі розсуд розглядається як констру-
кція яка складається з ряду послідовних стадій. 
Перша стадія — самоаналіз, на основі якого в 
суб'єкта відбувається усвідомлення конкретної 
потреби, що призводить до формування в нього 
інтересу, який підлягає задоволенню. На другій 
стадії розсуду суб'єкт ухвалює рішення щодо ви-
бору належної мети та засобів її досягнення, тра-
нсформуючи, таким чином, психічні переживан-
ня в правову сферу. На третій стадії розсуду су-
б'єкт правозастосування керується своєю правос-
відомістю, яка починає здійснювати гносеологі-
чну функцію. На даній стадії суб'єкт пізнає ті 
правові засоби, за допомогою яких він може до-
сягти поставленої мети, і в остаточному підсумку 
обирає суб'єктивне право, у межах якого й буде 
задовольняти свій власний інтерес. На четвертій 
стадії розсуду (коли правосвідомість виконує 
оціночну та регулятивну функції) суб'єкт за до-
помогою психологічних механізмів вольової ре-
гуляції починає вчиняти дії по здійсненню су-
б'єктивного права [23; c.102]. 

Не викликає сумніву той факт, що в проце-
сі застосування оціночне поняття проходить че-
рез свідомість особи, яка його застосовує. Інте-
лектуальна сторона розсуду характеризується 
тим, що суб'єкт не діє механічно, а усвідомлює 
надану правом можливість вибору певних варіа-
нтів поведінки для задоволення своїх інтересів та 
обирає той варіант, який на його погляд та з вра-
хування свого інтересу є найкращим щодо конк-
ретних життєвих обставин. Саме в процесі роз-
суду, як інтелектуальної діяльності, відбувається 

пошук, встановлення або визнання справедливо-
го рішення в тій або іншій ситуації. 

Вольова сторона розсуду - це намір право-
застосовного суб’єкта вчинити відповідно до 
прийнятого рішення. Розсуд можна визначити як 
можливість виражати свою волю і приймати рі-
шення незалежно від волі інших осіб. Воля в ро-
зсуді є прямим вираженням потреб і інтересів. 
Тому розсуд можна розглядати як суб'єктивну 
передумову правової поведінки суб'єкта. Розсуд 
як діяльність містить у собі інтелектуальний і 
вольовий аспекти, складовими елементами яких 
у цивільному праві є «інтерес» і «воля». 

Розсуд здійснюється не залежно від тієї чи 
іншої ситуації (факту), а залежно від того чи ін-
шого варіанту можливої поведінки, визначеного 
в нормі з оціночним поняттям. «Розсуд припус-
кає ряд можливостей, ґрунтується на існуванні 
кількох варіантів, можливих для правозастосов-
ного суб’єкта. Він заснований на існуванні спра-
вжніх варіантів на шляху досягнення мети. Пра-
возастосовний суб’єкт змушений обирати, але 
від нього не вимагається обирати саме той чи 
інший шлях» [9; с.15]. Це твердження відносить-
ся до будь-якого суб'єкта правозастосування оці-
ночних понять цивільного права. 

При включенні в цивільно-правову норму 
оціночного поняття законодавцем створюється 
певний простір, в межах якого може діяти право-
застосовний суб’єкт. Поняття : «істотне 

значення», «істотно зме-

ншений розмір», «істотні 

недоліки», «негайно», «до-

бросовісний набувач», 
«належним чином», «інте-

реси сторін, що заслу-

говують на увагу», «не-

належне виконання», 
«поважна причина», «не-

значна частина», «вимо-

ги, що звичайно став-

ляться», «систематичне 

порушення», «своєчасно», 
«груба необережність», 
«надзвичайні обстави-

ни»» і інші оціночні поняття не дають чітких 
об'єктивних підстав для судження, не підлягають 
визначенню об'єктивними ознаками, їх не можна 
заздалегідь наповнити певним змістом. Можна 
стверджувати, що оціночні поняття - це певний 
орієнтир поведінки, визначений досить широко, 
тому реалізація цивільно-правових норм із оці-
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ночними поняттями неможлива без використан-
ня правозастосовного розсуду. Розсуд у таких 
випадках є об'єктивною необхідністю й обумов-
люється самим формулюванням, яке міститься в 
цивільно-правовій нормі.  

Існує тісний зв'язок між поняттям «розсуд» 
і поняттям «свобода», оскільки власний розсуд 
правозастосовчого суб’єкта, не може бути ін-
шим, як вільним. Свобода в приватному праві - 
це здатність людини на свій розсуд діяти у від-
повідності зі своїми інтересами й цілями, опира-
ючись на пізнання об'єктивної необхідності [22; 
c.160]. М.А. Григор'єва пропонує визначати роз-
суд суб'єкта цивільно-правових відносин як віль-
но й самостійно здійснювану вольову діяльність 
особи по ухваленню рішення правового характе-
ру, що полягає у визначенні цілей власної право-
вої поведінки та у виборі правових засобів дося-
гнення даної мети. Рішення правового характеру 
буде прийнято згідно «свого розсуду», якщо при 
його формуванні суб'єкт опирався на власну во-
лю, вироблену незалежно від будь-якого сторон-
нього впливу, як публічних органів, так і інших 
приватних осіб [12; c.7]. 

Проблема розсуду правозастосовного 
суб’єкта в цивільному праві вирішується через 
диспозитивність. «Сутність дозвільної моделі 
правового регулювання, полягає в диспозитивній 
побудові правового матеріалу, суть якої — у на-
данні особі можливості самій, відповідно до сво-
єї волі визначати власну поведінку, що відкриває 
простір для дій особи на свій власний розсуд, 
фактично «свавільно» у позитивному розумінні 
цього слова [7;c.342]. «Диспозитивні норми ви-
значають такий порядок діяльності (поведінки), 
при якому суб'єкти самостійно визначають хара-
ктер своїх взаємин, оскільки правом визначені 
лише загальні межі такої поведінки» [29; c.36] . 
Сутність цивільно-правового регулювання поля-
гає в наданні суб'єкту свободи вибору не тільки 
щодо набуття( або не набуття) права, але й щодо 
визначення його змісту як на стадії набуття, так і 
на стадії здійснення, а також на стадії захисту 
порушених прав. Цивільно-правові норми з оці-
ночними поняттями, надаючи поведінці суб'єктів 
правовідносин вільний характер, розширюють 
свободу вибору, яка забезпечується дією диспо-
зитивного методу регулювання. Правозастосов-
ний суб’єкт при цьому має ширші можливості з 
приводу самостійного визначення змісту поняття 
щодо конкретної ситуації, тому в цьому випадку 
можна стверджувати про практично абсолютний 
розсуд і більш високий ступінь свободи, ніж при 
застосуванні інших цивільно-правових норм.  

Розсуд правозастосовного суб’єкта у випа-
дку застосування оціночних понять цивільного 
права збагачується за рахунок багатоваріантності 
та неоднозначності можливих дій [22; c.162]. 
Оціночні поняття надають досить широкий 
спектр можливостей для прояву власного розсу-
ду, адже вони не передбачають чітко визначених 
правовими нормами варіантів поведінки.  

Зауважимо, що реалізація цивільно-
правової норми з оціночним поняттям передба-
чає обов’язок визначити зміст оціночного понят-
тя. Так, у відповідності зі ч. 2 ст. 651 

ЦКУ[2], істотним є таке по-

рушення стороною дого-

вору, коли внаслідок 

завданої ним шкоди дру-

га сторона значною мі-

рою позбавляється того, 

на що вона розрахову-

вала при укладенні до-

говору; ч. 1 ст. 388 ЦКУ: до-

бросовісним є набувач, 

який не знав і не міг 

знати, що особа, у якої 
ним було придбане май-

но за відплатним дого-

вором, не мала права на 

його відчуження.  
Не викликає сумніву той факт, що катего-

рія розсуду відноситься до суб'єктивної сторони 
поведінки, оскільки припускає формування дум-
ки про зміст оціночного поняття виходячи із су-
б'єктивної правосвідомості самого правозастосо-
вного суб’єкта. Суб'єктивні засади реалізуються 
в розсуді правозастосовного суб'єкта «включати 
в це поняття лише той зміст, який відповідає йо-
го особистим уявленням про властивості, прита-
манні предмету» [32; c. 497]. 

В кожної людини існує свій набір визнача-
льних ознак щодо певного предмета, явища, дії. 
Інформація оцінюється суб’єктом із врахуванням 
свого життєвого досвіду, що допомагає йому 
сприймати дійсність, наповнюючи зміст оціноч-
ного поняття результатами свого індивідуально-
го сприйняття. Тому в одних і тих самих життє-
вих обставинах правозастосовні суб’єкти можуть 
дійти різних висновків щодо змісту одного і того 
ж оціночного поняття. Природа оцінки прямо 
пов'язана із внутрішнім світоглядом правозасто-
совного суб’єкта, визначається його суб'єктивним 
баченням. В.В. Лазарєв справедливо зауважує, що 
«розсуд припускає вирішення справи, виходячи з 
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підстав, що існують в самому суб'єкті застосування 
права. Він вважає, що «він (розсуд) опирається на 
внутрішні джерела (а не зовнішні — типу норма-
тивного акту) формування волі щодо остаточного 
вирішення питання» [20; c.144]. 

Тобто, можна стверджувати про суб’єктив-
ний характер розсуду при застосуванні оціноч-
них понять цивільного права. Це свідчить про те, 
що суб'єктивні засади при застосуванні цивільно-
правових норм із оціночними поняттями мають 
значно більшу питому вагу, ніж при застосуванні 
чітко визначених понять. Тому оціночні поняття 
цивільного права є явищами здебільшого суб’єк-
тивними, а не об’єктивними. Важливо врахову-
вати те, що розсуд при застосуванні цивільно-
правових норм з оціночним поняттям супрово-
джується оцінкою. 

Вперше оціночна проблематика одержала 
свій розвиток у філософії. Оцінка досліджується 
в контексті проблеми «цінність», що є головним 
об'єктом дослідження [17; c.4] .  

Оцінка, як розумова діяльність з приводу 
співвіднесення оцінюваного об'єкта з певним 
еталоном, є обов'язковою ознакою і невіддільним 
елементом пізнання при застосуванні будь-яких 
правових норм, дозволяє правильно орієнтуватися 
в різноманітних життєвих ситуаціях [22; c.165]. 
Завдяки оцінці одні дії визнаються правомірними й 
сприймаються, інші вважаються неправомірними й 
відкидаються. Тільки після процедури оцінки мо-
жна зробити висновок і про зміст цивільно-
правової норми з оціночним поняттям, оскільки 
властивості предметів, явищ можуть бути відтво-
рені та відображені у своїх змістовних характерис-
тиках тільки через оціночний процес.  

Суб'єкт, який застосовує оціночне поняття, 
фактично повторює пізнавальний процес визна-
чення й конструювання законодавцем правової 
норми, але у зворотному напрямку. При застосу-
ванні цивільно-правових норм із оціночними по-
няттями цивільного права оцінку можна уявити 
як процес, що полягає в зменшенні абстрактності 
та збільшенні казуїстичності припису. 

На наш погляд, оцінка при застосуванні 
оціночних понять цивільного права безпосеред-
ньо залежить від ціннісної орієнтації суб'єкта 
оцінки, у ній виражається відношення до соціа-
льних, та інших властивостей предметів, явищ, 
станів, які мають правове значення. У процесі 
оцінки об'єкт співвідноситься з уявленням су-
б'єкта правозастосування про цінності, із систе-
мою своїх власних оцінок. Підставою оцінок 
служать ті ціннісні орієнтації, які складаються у 
свідомості як результат соціального досвіду.  

Оскільки оцінка є пізнавальним процесом, 
їй властива певна структура. Першим структур-
ним елементом є предмет оцінки або, всі ті об'єк-
ти, які піддаються оцінці. Ними можуть бути си-
туації та стани, дії, поведінка в цілому, результа-
ти дій, мотиви й стимули, причини дій, способи, 
предмети й речі. Предметом оцінки стають ті 
об'єкти, «яким приписуються цінності, або об'єк-
ти, цінності яких порівнюються» [15; c.22]. Цін-
ності є критеріями співставлення дій і поведінки 
людей у юридично значимих ситуаціях. 

Важливе місце в структурі оцінки займає її 
підстава. Під підставою оцінки розуміють ту пози-
цію або докази, які схиляють суб'єктів до схвален-
ня, засудження або вираження байдужості у зв'язку 
з різними речами [15; c.27]. Якщо застосувати дане 
положення до реалізації цивільно-правових норм із 
оціночними поняттями, то тут підставою оцінки 
можна вважати потреби й інтереси. Останні, синте-
зовані у внутрішнє переконання суб'єкта правоза-
стосування в доцільності й справедливості вибору 
варіанта поведінки, породжують готовність до дії в 
конкретній ситуації певним чином. 

Наступним структурним елементом оцінки 
є суб'єкт, що здійснює оцінку. Під суб'єктом (су-
б'єктами) оцінки розуміється особа (або група 
осіб), що надає цінність предмету шляхом вира-
ження даної оцінки.  

В якості суб’єктів оцінки при застосуванні 
оціночних понять цивільного права можуть ви-
ступати: фізичні і юридичні особи в процесі реа-
лізації нормативних приписів, суд при вирішенні 
конкретного спору. Суб'єктами оціночної діяль-
ності є також дослідники, які в порядку форму-
вання і вираження своєї думки визначають зміст 
оціночного поняття. Зрозуміло, що неофіційна 
оцінка на відміну від судової не закріплюється в 
офіційних юридичних документах, однак вона 
має важливе значення як спосіб пізнання оціноч-
них понять цивільного права. 

В якості самостійного елементу структури 
оцінки сучасні дослідники виділяють стан-
дарт[22; c.168]. Стандарт оцінки можна визначи-
ти як уявлення про сукупність ознак, які замі-
щають собою певну сукупність однорідних, об'є-
ктивних властивостей оцінюваних явищ стосов-
но конкретних фактичних обставин, тобто уяв-
лення про те, якими властивостями повинні во-
лодіти явища навколишньої дійсності, щоб від-
повідати змісту оціночних понять. Стандарти 
оціночних понять складаються щодо певного 
виду явищ, предметів або ситуацій у результаті 
багаторазового застосування цивільно-правової 
норми з таким поняттям і виражають пануюче в 
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суспільстві уявлення про їх об'єктивні властиво-
сті, позначених у законі оціночними поняттями. 

Стандарт приймається за зразок, основу 
оцінки й виступає своєрідною сполучною лан-
кою, за допомогою якої відбувається наповнення 
змістом оціночного поняття в конкретній право-
застосовній ситуації. Очевидно, що цей стандарт 
є саме зразком для оцінки, оскільки перелік 
ознак не є вичерпним і носить досить індивідуа-
лізований характер. 

Стандартом оцінки може виступати як уза-
гальнена судова практика, так і практика по кон-
кретних справах. На думку Д.Н. Лєвіної, це стан-
дарти, які є цінними тому, що надають суб'єктам 
правозастосування правильні, адекватні існую-
чим реальностям підстави оцінки фактичних об-
ставин[21; c.127-128]. Стандарти оцінки можуть 
вироблятися наукою цивільного права. 

Отже, при застосуванні оціночних понять 
цивільного права можна говорити про використан-
ня трьох видів логіко-методологічних стандартів: 
юридичне міркування на основі пануючих у суспі-
льстві уявлень про їх об'єктивні властивості, поз-
начені у законі оціночними поняттями; юридичне 
міркування з використанням прецеденту; юридич-
не міркування з використанням науки. 

Можливість вироблення певних стандартів, 
залежить від виду оціночного поняття. Кількісні 
оціночні поняття легше піддаються «стандарти-
зації», при якій перелік властивостей явищ, ними 
відображених, може бути встановлений певними 
числовими параметрами. Однак стандарт якісно-
го оціночного поняття досить складно визначи-
ти. Це пояснюється тим, що об'єктом оцінки є 
якісні ознаки явищ, які, як правило, не можуть 
одержати вичерпну та однозначну характеристи-
ку. Якісні оціночні поняття не допускають чітко 
встановлених стандартів. Відображаючи в собі 
ціннісні орієнтації законодавця, вони можуть 
бути виражені шляхом встановлення різноманіт-
них критеріїв, які вказують на приблизні, перед-
бачувані властивостями ознаки явищ, які ним 
заміняються [21; c.126]. 

Результатом оцінки є оціночне судження. 
Оціночне судження є результат осмислення реа-
льних об'єктів і явищ із позиції ціннісної системи 
оцінок людства і є правилом поведінки, що з по-
гляду індивідуальної або колективної свідомості 
відповідає конкретним обставинам. Причому в 
основі такого судження образа є усвідомлення 
або розуміння необхідної поведінки. 

Отже, оціночні поняття можуть бути пізна-
ні у своїх змістовних характеристиках тільки че-
рез оціночні процеси. Оцінка - це головна право-

застосовна дія при реалізації цивільно-правових 
норм із оціночними поняттями. Тобто передумо-
вою розсуду при застосуванні оціночних понять 
в цивільному праві є процес оцінки.  

Висновки. Проведений теоретичний аналіз 
проблем розсуду при застосуванні оціночних 
понять цивільного права дозволяє зробити на-
ступні висновки: Розсуд - це спосіб застосування 
цивільно-правової норми, що полягає у вільному 
виборі суб’єктом поведінки шляхом оцінки, за-
снованої на його внутрішньому переконанні у 
відповідності зі своєю правосвідомістю виходячи 
із принципів права, норм моралі та обставин пра-
возастосовної ситуації. Можливість реалізації 
розсуду при застосуванні оціночних понять циві-
льного права закладена в самому законі, у зв'язку із 
чим свобода правозастосовного суб’єкта має нор-
мативний характер. Розсуд виступає як різновид 
пізнавальної діяльності, що складається з інтелек-
туального й вольового елементів. Це розумова дія-
льність суб'єкта правозастосування, що супрово-
джується оцінкою й порівнянням, тому розсуд не 
виникає, а формується. Суб'єктивні межі розсуду 
при реалізації оціночного поняття встановлюються 
самим суб’єктом правозастосовної діяльності. Роз-
суд при застосуванні оціночних понять цивільного 
права є позитивним і необхідним. 
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Y. P. Patsurkivsky  
Discretion, as a method of realization of evaluation concepts in a civil law 

Summary 
The theoretical and practical aspects of discretion of subjects of civil legal relationships are examined 

during realization of evaluation concepts in a civil law. Basic principle is subjective interest during 
realization of discretion of subject. An important role is played by an estimation carried out by a subject at 
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realization of maintenance of evaluation concept. This estimation represents as vital experience of subject so 
degree of realization to them of maintenance of evaluation concept in a civil law. 

Key words: discretion, evaluation concepts, estimation in a right, will, subjective perception, 
realization of law.  

 
Ю.П. Пацуркивский 

Усмотрение как способ применения оценочных понятий в гражданском праве  
Аннотация 

Рассматриваются теоретические и практические аспекты усмотрения субъектов гражданских 
правоотношений при реализации оценочных понятий в гражданском праве. Основным началом явля-
ется    субъективный интерес при осуществлении усмотрения субъекта.  Важную роль играет оценка 
осуществляемая субъектом при восприятие содержания оценочного понятия это оценка отображает 
жизненный опыт субъекта, а также степень восприятия содержания оценочного понятия. 

Ключевые слова: усмотрение, оценочные понятия, оценка в праве, волеизъявление, субъектив-
ное восприятие, правоприменение. 

 


