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У науковій статті досліджено окремі аспекти сутності загальноправових 
принципів у системі засад кримінально-виконавчого права. Приділено 
увагу змістовому наповненню категорії загальноправових принципів. 
Наведено авторські позиції науковців, які досліджували це питання 
у різних галузях права. Зосереджено увагу на природно-правовій 
концепції походження цієї категорії принципів. Досліджено наукові 
погляди щодо сутнісного наповнення категорії загальноправових 
принципів із урахуванням природно-правової концепції їх походження. 
Окремо розглянуто споріднену із загальноправовими принципами 
категорію загальносоціальних (загальнолюдських) засад. Досліджено 
наукові концепції щодо співвідношення зазначених категорій принципів 
та обґрунтовано авторський погляд на їх ідентичність як у теоретичному, 
так і у прикладному аспектах. Наголошено на тому, що ці категорії 
принципів фактично відображають природно-правову концепцію 
в межах кримінально-виконавчого права. На цей аспект їх сутнісної 
характеристики вказує змістове наповнення цих категорій засад. У межах 
статті окремо звернуто увагу на Конституцію України як Основний 
Закон нашої держави, який відображає загальноправові принципи, тобто 
акумулює загальнолюдське уявлення про основні критерії існування 
соціуму, а також звичаєві стандарти добра та справедливості. Зазначено, 
що у межах кримінально-виконавчого права категорію загальноправових 
принципів також доцільно визначати і як конституційні принципи. 
Додатково у статті проаналізовано наукові концепції щодо відображення 
у змісті загальноправових принципів засад системи міжнародного права. 
Сфера міжнародно-правових відносин спирається на комплекс засад, які 
зафіксовано у відповідних міжнародних актах. Ці принципи у своєму 
комплексі фактично втілюють природно-правову концепцію побудови 
системи міжнародного права. Ці нормативні документи визначають 
комплекс загальноправових засад, що також зафіксовані у змісті чинної 
Конституції України. Зазначено, що загальноправові принципи системи 
засад вітчизняного кримінально-виконавчого права відображають також 
засади сфери міжнародного права.
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The scientific article examines some aspects of the essence of common law 
principles in the system of principles of criminal executive law. The study 
pays attention to the content of the category of common law principles. The 
author’s positions of scholars who have studied this issue in various fields 
of law are given. The focus is on the natural law concept of the origin of this 
category of principles. Scientific views on the essential content of the category 
of common law principles are studied, taking into account the natural-legal 
concept of their origin. The category of general social (universal) principles 
related to general legal principles is considered separately. Scientific concepts 
on the relationship of these categories of principles are studied and the author’s 
view on their identity is substantiated both in terms of theoretical and applied 
aspects. It is emphasized that these categories of principles are in fact an identical 
reflection of the natural law concept within the framework of criminal 
executive law. This aspect of their essential characteristics is indicated by 
the content of these categories of principles. The article pays special attention 
to the Constitution of Ukraine as the basic law of our state, which reflects 
common law principles and accumulates universal ideas about the basic criteria 
for the existence of society, as well as reflects the usual standards of goodness 
and justice. Given this, the article states that within the framework of criminal 
executive law, the category of common law principles should also be defined 
as constitutional principles. In addition, the article analyzes the scientific 
concepts for the reflection in the content of general principles of the principles 
of the system of international law. It is noted that the sphere of international 
legal relations is based on a set of principles, which are fixed in the relevant 
international acts. These principles in their complex actually reflect the natural-
legal concept of building a system of international law. These normative 
documents actually define a set of common law principles, which are also 
fixed in the content of the current Constitution of Ukraine. Given that it is 
noted that the common law principles of the system of principles of domestic 
criminal executive law also reflect the principles of international law.
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Вступ. Оптимізація сфери галузевого права 
невід’ємно пов’язана з удосконаленням теоретич-
ної її складової частини. Цей аспект, безумовно, 
стосується базових елементів, які формують 
основу будь-якої галузі права. Провідне місце 
серед цих елементів займають правові принципи. 
За умов реформування внутрішньодержавної 
діяльності із протидії та боротьби зі злочинністю 
фактор належного визначення сутності ключо-
вих елементів, які належать до цієї системи, стає 

особливо актуальним. Одним із напрямів цього 
процесу є галузь кримінально-виконавчого права, 
норми якої регулюють правовідносини, пов’язані 
зі сферою виконання та відбування кримінальних 
покарань. Ключовим аспектом, який потребує 
окремої уваги, є система принципів криміналь-
но-виконавчого права та відповідні її елементи, 
що фактично визначають її зміст. У цьому кон-
тексті окремого теоретичного дослідження потре-
бує визначення сутності загальноправових прин-
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ципів у системі засад кримінально-виконавчого 
права, оскільки у теорії кримінально-виконавчого 
права окреслене питання здебільшого залиша-
ється поза увагою науковців. Питання, пов’язані 
з визначенням сутності загальноправових прин-
ципів у системі принципів кримінально-вико-
навчого права, досліджувалися у роботах таких 
учених, як О.М. Джужа, О.Г. Колб, О.М. Литви-
нов, А.А. Музика, А.Х. Степанюк, В.М. Труб-
ников, В.П. Філонов, П.Л. Фріс, О.І. Фролов, 
О.О. Шкута, М.М. Яцишин та ін., проте вказані 
питання розглядалися дещо поверхнево, здебіль-
шого у сукупності з іншими питаннями, пов’яза-
ними з визначенням принципів галузі криміналь-
но-виконавчого права.

Метою статті є визначення сутності загально-
правових принципів у системі засад криміналь-
но-виконавчого права з урахуванням наявних тео-
ретичних положень із цього питання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Загальноправові принципи є групою основопо-
ложних засад, які мають ключове значення для 
всієї кримінально-виконавчої системи нашої дер-
жави. Ці принципи акумулюють у собі суспільні 
ідеї, національні та цивілізаційні надбання 
у сфері життєдіяльності соціуму. Ці засади без-
посередньо відображають суспільні уявлення 
про добро та справедливість і є «імпульсом» 
для подальшого формування та розвитку галу-
зевих засад національних правових систем. Ця 
категорія принципів відіграє провідну роль для 
вітчизняної галузі кримінально-виконавчого 
права, оскільки втілює саме природно-правову 
концепцію існування правової системи у галузі 
виконання кримінальних покарань. Задля визна-
чення категоріальної сутності загальноправових 
принципів галузі кримінально-виконавчого права 
слід окремо дослідити теоретичні позиції щодо 
визначення цієї категорії принципів, а також спо-
ріднених визначень, наявних у науковому серед-
овищі. Так, О.О. Шкута вказує, що загальнопра-
вові принципи – це керівні положення, характерні 
для всієї галузі кримінально-виконавчого права 
і кримінально-виконавчої політики зокрема, 
які є визначальними як для міжгалузевих, так 
і галузевих принципів [1, с. 275]. К.Б. Марисюк 
визначає загальноправові принципи як керівні 
положення, характерні для всієї системи права 
[2, с. 15]. Т.І. Ковальчук підкреслює, що, говорячи 
про визначення «загальних» принципів права 
у теорії права загалом та в українській правовій 
науці, «загальні» або ж «загальноправові» прин-
ципи права визначають як «основні положення, 
ідеї, які поширюються на всю систему права, 
визначають її особливості та закономірності роз-
витку» [3, с. 463]. М.І. Козюбра наголошує на 
тому, що загальні принципи права – це не просто 

певні ідеї, котрі існують у правосвідомості, навіть 
теоретичній, а відправні начала права, які можуть 
фіксуватися, а можуть і не фіксуватися у текстах 
нормативно-правових актів [4, с. 6]. С.П. Погреб-
няк зазначає: загальні принципи права формують 
підвалини не лише тлумачення та застосування 
норм права, а й самого процесу правотворчості; 
вони віддзеркалюють opinion juris, яка утворює 
основу для формування права [5, с. 21]. М.М. Яци-
шин вказує, що загальноправові (конституційні) 
принципи у кримінально-виконавчому праві 
виступають як норми загальнообов’язкових пра-
вил, закріплені у джерелах – законних і підзакон-
них актах, які регулюють суспільні відносини, 
що виникають у процесі та із приводу виконання 
покарань [6, с. 35].

Розгорнуте визначення цієї категорії принци-
пів надає А.М. Колодій: по-перше, загальнопра-
вові принципи права мають всезагальний харак-
тер, конкретно втілюючись у принципах кожної 
галузі; по-друге, основні принципи права специ-
фічно модифікуються у галузях права й у сферах 
правоутворення, правореалізації та правоохорони, 
а тому у сфері правоутворення можна говорити 
про відносно автономні принципи правотворчо-
сті, а серед них і законотворчості, у правореаліза-
ції – передусім про принципи правозастосування, 
у правоохороні – про принципи правосуддя, юри-
дичної відповідальності і т. ін. Принципи пра-
воутворення, правореалізації, правоохорони як 
спеціалізоване вираження основних (системних), 
а також структурних принципів права підляга-
ють також самостійному розгляду. По-третє, саме 
основні принципи диференціюються на загаль-
носоціальні та спеціально-юридичні (системні 
та структурні), а серед загальносоціальних 
досить чітко виділяються політичні, економічні, 
соціальні, ідеологічні, моральні основи права 
[7, с. 124]. Автор додатково наголошує на тому, 
що з юридичного погляду, загальносоціальне – це 
право, яке формується всіма соціальними інсти-
тутами громадянського суспільства, виникає 
стихійно на засадах безпосередньої взаємодії 
суб’єктів та існує у вигляді найбільш зрозумілих 
принципів про правовий порядок врегулювання 
суспільних відносин. Отже, це право, котре утво-
рює саме суспільство безпосередньо. Воно зумов-
лене природною свідомістю людей, їхніми жит-
тєвими потребами. Так, на певному історичному 
етапі розвитку виникли перші норми, які існували 
тривалий час, постійно вдосконалюючись і закрі-
плюючись у процесі розвитку наступних поколінь 
[7, с. 144]. Визначаючи сутність загальноправових 
принципів, А.М. Колодій згадує про загальносо-
ціальні принципи, окреслюючи їх як диферен-
ційовану частину загальноправових принципів. 
В.Є. Чіркін підкреслює, що загальнолюдські цін-
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ності мають характер принципів, сформульова-
них на рівні високого ступеня узагальнення. Вони 
абстрактні, а іноді й декларативні. Будучи філо-
софськими, соціологічними й іншими ідеологе-
мами, вони нерідко не кладуться на строгу мову 
права, потребують витлумачення та розвитку для 
того, щоб їх застосування було забезпечено юри-
дичними засобами [8, с. 5]. З огляду на особли-
вості принципів права як специфічної правової 
категорії у них, як слушно зауважила О.Ф. Скакун, 
зосереджений світовий досвід розвитку права, 
досвід цивілізації [9, с. 240] і втілюються загаль-
нолюдські цінності [9, с. 243]. В.В. Книш із цього 
приводу зазначає, що спочатку загальносоціальні 
(або загальнолюдські) принципи, закріплюючись 
у праві, стають загальноправовими. Далі загаль-
ноправові принципи специфічно виражаються 
на галузевому рівні [10, с. 62]. Із такою концеп-
цією дещо не погоджується Ж.-Л.Бержель, який 
зазначає, що загальні принципи – це положення 
(правила) об’єктивного права (а не природ-
ного чи ідеального права), котрі можуть вира-
жатися, а можуть і не виражатися у текстах, але 
(обов’язково) застосовуються у судовій практиці 
та володіють достатньо загальним характером 
[11, с. 168]; вони становлять базу усякої юридич-
ної конструкції [11, с. 178]. На наше переконання, 
за сучасних правових реалій загальноправові 
принципи фактично відображають загальносо-
ціальні принципи, оскільки останні є основою 
для формування та формують як загальні, так 
і спеціальні принципи. Частково погоджуючись 
із А.М. Колодієм щодо наявності фактору дифе-
ренціації принципів за сучасних правових реа-
лій, вважаємо, що процес диференціації загаль-
ноправових принципів передбачає їх видозміну 
лише в напрямку окремої спеціалізації, тобто 
уособлення з відповідними галузями, інститу-
тами права тощо. Цей процес ми визначаємо як 
дисперсію загальноправових принципів, тобто 
розподіл загальних принципів на групи окремих 
спеціальних засад. Позиція А.М. Колодія щодо 
фактору поєднання у загальноправових принци-
пах як загальносоціальних, так і спеціально-юри-
дичних засад має своїх опонентів. О.В. Київець 
зазначає, що, навпаки, саме загальні принципи 
права (загальносоціальні) переважно склада-
ються із фундаментальних правових принципів, 
які є передумовою функціонування правопо-
рядку [12, с. 37]. Отже, розмірковуючи над пози-
цією А.М. Колодія щодо диференціації основних 
принципів, слід зазначити, що цей процес не 
відбувається у зворотному боці, у бік диферен-
ціації на загальносоціальні принципи, оскільки 
загальноправові принципи фактично і є загаль-
носоціальними принципами, які певною мірою 
відображені у праві (зокрема у Конституції). Тому 

в межах дослідження ми визначаємо загально-
правові принципи як ідентичне визначення до 
загальносоціальних принципів. Вважаємо, що 
саме природне походження цих принципів є клю-
човим аспектом їх ототожнення. Ми цілком солі-
дарні з М.Г. Братасюк, котра розглядає загальні 
принципи права як загальнолюдські цінності, що 
втілюють правові ідеали. Принципи права мета-
фізичні й ідеалістичні, а це свідчить про значний 
гуманістичний потенціал. Саме тому, виражаючи 
сутність права, гуманістичні смисли принципів 
здатні гармонізувати суспільні відносини. Прин-
ципи права єднають людину із природою, космо-
сом, Богом. Ця метафізика відлякує легістів, для 
яких право має бути втіленням не метафізичних 
смислів, а емпіричної сили, волі, влади [13, с. 64].

Досліджуючи загальні принципи, П.М. Рабі-
нович пропонував таке їх визначення: «Загаль-
нолюдські принципи об’єктивного юридичного 
права – це державно-юридичні засади, ідеї, 
які зумовлюються певним рівнем всесвітнього 
розвитку цивілізації, втілюють найкращі, про-
гресивні здобутки правової здобутки людства 
і широко визнані у міжнародних нормативних 
документах» [14, с. 47]. П.М. Рабінович одним із 
перших підкреслив міжнародно-правові аспекти 
змісту загальноправових принципів. Американ-
ський науковець О. Шехтер (Oscar Schachter), 
досліджуючи специфіку загальних принципів 
права, відносив їх до джерел міжнародного права. 
Науковець також зазначає, що джерело юридич-
ної сили у разі застосування загальних принципів 
національного права за аналогією в системі між-
народного права вбачається у згоді відповідного 
співтовариства, яка припускається [15]. У цьому 
і полягає спрощений порядок входження загаль-
них принципів у міжнародне право як звичаєвих 
його норм [16, с. 104]. С.М. Задорожна, вивча-
ючи загальноправові принципи, визначає їх одно-
часно у національному та міжнародно-правовому 
контексті й окреслює загальні принципи права 
як спільні правові поняття, логічні правила, тех-
нічні принципи, які використовуються у тлума-
ченні та застосуванні права як міжнародного, так 
і внутрішньодержавного [17, с. 50]. Н.М. Мінасян 
зазначає, що загальні принципи права – це насам-
перед загальні принципи міжнародного права 
[18, с. 28]. І. Лукашук, у свою чергу, вказує на три 
основні підходи до природи та ролі цих принци-
пів, під якими, відповідно, розуміють: 1) загальні 
принципи природного права і справедливості, які 
виступають особливим джерелом міжнародного 
права; 2) основні принципи міжнародного права; 
3) принципи, загальні для національно-правових 
систем держав (правила, що відображають зако-
номірності функціонування будь-якої правової 
системи та головним чином діють у сфері правоза-
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стосування) [16, с. 103]. Іноземні науковці та прав-
ники також висловлювали відповідні погляди 
на вказане питання. Американський науковець 
німецького походження В. Фрідманн (Wolfgang 
Gaston Friedmann) стверджував, що загальні прин-
ципи права є основним джерелом, із якого розви-
ваються нові частини міжнародного права [19]. 
Французький науковець Жан Тускоз зазначає, 
що загальні принципи розглядають, по-перше, 
як спільні і для міжнародного, і для внутріш-
нього правопорядку загальні техніко-юридичні 
принципи, логічні прийоми, без яких правопоря-
док не зміг би існувати, і, по-друге, як принципи 
міжнародного права, що виражають специфічну 
функцію міжнародного правопорядку, яка полягає 
у сприянні миру та розвитку [20, с. 207]. А. Фер-
дросс (Verdross Alfred) наголошував на тому, що 
«позитивне міжнародне право має передумовами 
ті правові принципи, які лежать в основі право-
порядку цивілізованих народів і ними частково 
позитивовані, оскільки норми позитивного між-
народного права вже склалися на основі одно-
манітної правосвідомості народів» [21, с. 161]. 
Шляхом позитивізації загальні принципи права 
не втратили первинного значення, оскільки вони 
як колись, так і тепер частково становлять основу 
позитивного міжнародного права і частково про-
никають безпосередньо туди, де позитивне між-
народне право не виробило своїх власних норм. 
Це доводить постійна практика третейських судів, 
оскільки вона споконвіку застосовувала загальні 
правові принципи для вирішення правових питань, 
котрі не регулювалися позитивним міжнародним 
правом» [21, с. 170]. Котаро Танака суддя Міжна-
родного суду ООН в окремій думці у справі «Про 
Південно-Західну Африку» зазначав, що загальні 
принципи права розширюють «концепцію дже-
рела міжнародного права за межею правового 
позитивізму, згідно з яким держави зв’язані лише 
своєю волею, а міжнародне право є нічим іншим, 
ніж добровільним самообмеженням держав» [22].

Погоджуючись із окресленими позиціями 
зазначених науковців, слід вказати, що вони вті-
люють природно-правову концепцію побудови 
системи права. У цьому випадку авторами ця 
концептуальна модель відображається як базова 
і для сфери міжнародного права. Така позиція, як 
вважаємо, є достатньо обґрунтованою, оскільки 
в основу формування системи міжнародного 
права покладаються фундаментальні нормативні 
акти, що визначають ключові вектори подальшого 
формування та розвитку системи міжнародного 
права. Одними з таких базових нормативних актів 
є: Загальна декларація прав людини від 1948 р., 
Конвенція про захист прав людини і основопо-
ложних свобод від 1950 р., Міжнародний пакт про 
громадянські і політичні права та Міжнародний 

пакт про економічні, соціальні і культурні права 
від 1973 р тощо. Ключові аспекти цих норматив-
них документів відображені в Основному Законі 
нашої державі – в Конституції. Таким чином, комп-
лекс загальноправових принципів, який є основою 
для всієї системи засад галузі кримінально-вико-
навчого права, відбиває не лише внутрішньо-со-
ціальні засади українського суспільства, а й одно-
часно містить результат міжнародного досвіду 
та відповідні міжнародні засади у сфері розбу-
дови та функціонування сфери права, у нашому 
випадку – сфери кримінально-виконавчого права.

У контексті визначення сутності загальнопра-
вових принципів у межах засад кримінально-вико-
навчого права особливе місце відводиться Основ-
ному Закону нашої держави. У цьому аспекті слід 
погодитися з висновками Я.В. Подима, що, якщо 
загальні принципи за своєю природою є загаль-
ними для всіх галузей права, то вони є загаль-
ними і для конституційно-правових відносин. На 
користь збігу загальних і загальних конституцій-
них принципів у контексті правовідносин гро-
мадянства свідчить і те, що джерелом загальних 
принципів насамперед є Основний Закон держави. 
У свою чергу, джерелом загальних конституцій-
но-правових принципів є Конституція України, 
і вони аналогічно за правовою природою мають 
визначальне значення для всіх інших галузей 
права України, а Конституція становить унікальне 
правове явище, що визначає основні засади регу-
лювання усіх відносин у державі у будь-якій сфері 
правового регулювання, у будь-якій галузі права. 
Отже, загальні принципи системи права і загальні 
принципи конституційного права як галузі права 
стосовно правового регулювання відносин грома-
дянства виступають тотожними правовими кате-
горіями [23, с. 72].

Таким чином, загально-правові принципи 
у системі кримінально-виконавчого права є кате-
горією базових засад, котра визначає формування 
галузевих та інших принципів, а також визначає 
ключові напрями функціонування всієї системи 
загалом. Ця категорія принципів відображає клю-
чові аспекти соціального життя та сприйняття 
суспільних і правових відносин у сфері виконання 
кримінальних покарань. Також загальноправові 
принципи є сукупністю засад, які увібрали в себе 
загальнолюдський, цивілізаційний досвід, що 
є актуальним і для сфери міжнародно-правових 
відносин. Отже, у межах кримінально-виконав-
чого права категорія загальноправових принципів 
є провідною, системоутворюючою групою засад, 
яка цілком може сприйматися тотожною до визна-
чень «загальнолюдські» або «конституційні» 
принципи.

Висновки з дослідження. Сутність загаль-
ноправових принципів відображає багатоас-
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пектне явище сучасної кримінально-виконав-
чої дійсності. Ця багатоаспектність акумулює 
у собі як загальнолюдські засади, так і міжна-
родний досвід розбудови правових систем. Такі 
фундаментальні обставини мають визначальний 
вплив на систему принципів кримінально-ви-
конавчого права нашої держави. Уособлення 
загальнолюдських надбань щодо визначення 
життєдіяльності суспільства окреслює чіткий 
гуманістичний вектор подальшого формування 
та розвитку системи засад кримінально-вико-
навчого права. Наявна кореляційна складова 
частина системи загальноправових принципів із 
міжнародно-правовими засадами є підґрунтям 
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для подальшої оптимізації сфери як загальних, 
так і спеціальних принципів. Наведений у статті 
авторський погляд на сутність загальноправо-
вих принципів у системі засад кримінально-ви-
конавчого права є спробою визначити сутність 
цієї категорії принципів за рахунок розшире-
ного теоретичного сприйняття змісту вказаної 
категорії засад з урахуванням природно-пра-
вової концепції їх походження. Запропоновані 
висновки можуть стати в нагоді для подальшого 
ствердження та розвитку природно-правового 
вектору формування та реалізації загальнопра-
вових принципів у системі засад криміналь-
но-виконавчого права.
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