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ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГАЛИН В ПРАВІ 

Усунення прогалин у праві України є неможливим без констатації 
факту їх існування, тому необхідно насамперед звернутися до розгляду 
питань, пов’язаних з їх встановленням (виявленням). 

Встановивши факт наявності прогалини в праві, будь-який суб’єкт 
правозастосовчої вимушений вирішувати справи, долаючи прогалини в 
праві, оскільки принцип дотримання законності вимагає від цих органів 
винесення обґрунтованих і справедливих рішень за будь-яких обставин, 
включаючи випадки прогальності в нормативному правовому регулюванні 
відносин.Варто зауважити, що встановлення прогалин не означає їх 
вишукування. На практиці воно починається об’єктивно: з того, що якийсь 
орган, посадова особа, якій важко вирішити справу через відсутність 
правового інструменту, потребує відповіді на всі посталі перед нею 
питання. Для нормотворчих органів це навіть не один, окремо взятий 
казус, а ряд виникаючих відносин. Таким чином, в основному юридична 
практика живить ідеї про існування прогалин у праві та необхідність їх 
усунення[1, с. 74]. 

В процесі встановлення прогалин досліджуються вміст діючої системи 
права, матеріальні суспільні відносини, які зумовили поява того чи іншого 
нормативного акту або вимагають його видання. Також вивчаються 
класово-вольові відносини, пов’язані з виданням акту, правотворча 
діяльність державних органів, правозастосовча практика, а також 
правосвідомість. 

Недостатньо повне втілення принципових положень права в 
конкретних нормах, відсутність норм в результаті абсолютного 



 97 

протиріччя одних норм іншим, невизначеності будь-якої складової 
частини норми, розриву функціональної взаємозалежності між нормами-
все це свідчить про прогалині в праві. Для того щоб їх встановити, 
потрібно використовувати цілий ряд спеціальних засобів і прийомів. Для 
встановлення прогалин у праві використовуються переважно методи 
формально-юридичного та конкретно-соціологічного дослідження [2]. 

Формально-юридичний метод означає особливу сукупність способів 
обробки та аналізу змісту чинної системи права. Його специфічним 
властивістю є відволікання від деяких сутнісних сторін права, пов’язаних 
з матеріальної і класової обумовленістю правової системи. На перший 
план тут виділяються чисто логічні, мовні та інші абстрактні сторони, 
виражають структурні закономірності права. До формально-юридичних 
засобів відносяться всі способи тлумачення права, висновки за аналогією, 
від більшого до меншого і від меншого до більшого, від приватного до 
загального, від умов до слідства і назад, укладення з протилежності та 
інше [1, с. 86]. При використанні даних методів слід мати на увазі, що 
вони застосовуються в основному при встановлення неповноти окремих 
норм і нормативних актів. Необхідність видання відсутнього закону 
доводиться переважно соціологічними засобами. 

Крім того, не завжди прогалини встановлюються на основі прямо 
висловленого вимоги норм права. Часто виникає необхідність звернення 
до одного, кільком нормам або до всієї сукупності норм, до мотиву їх 
видання, а іноді до галузевих і загальних принципів права [3, с. 112]. 

До методів конкретно-соціологічного дослідження відносяться 
спостереження, експеримент, опитування, статистичний аналіз, 
прогнозування тощо. Серед усіх об’єктів конкретно-соціологічних засобів 
встановлення прогалин особливе значення має судова і адміністративна 
практика.Не варто забувати про логічний метод виявлення прогалин, який 
переслідує мету виявлення сенсу, вкладеного в норму законодавцем, але 
прямо не вираженого в словесній формулюванні, а також граматичний, 
спрямований на виявлення буквального змісту закону [4, с. 25]. Варто 
зауважити, що законодавцю не завжди вдається повно і точно відтворити 
свої наміри у формулюванні норми. 

Часткові прогалини не можна констатувати, якщо розуміти її як 
невідповідність змісту, логічного і буквального сенсу, вираженого в його 
текстуальної формі. Ніякі прийоми тлумачення не здатні усунути дію 
застарілих законів, тлумачення яких лише підпорядковане волі 
законодавця, укладеної в нормах права. Прогалиною в праві являється 
така неповнота законодавства, колизміст норм права не дає підстави для 
вирішення певноговипадку, коли ні буквальним текстом, ні його змістом 
цей випадок неохоплюється. Тільки абсолютно не зрозумілі і 
взаємовиключні норми можуть свідчити про прогалини [3, с. 113]. Таким 
чином, встановлення прогалини переслідує продовження цілей 
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тлумачення на новому ступені деталізації. 
Отже, встановлення прогалин у праві є необхідною умовою їх 

усунення. На сьогоднішній день існують деякі проблеми встановлення 
прогалин у праві, зокрема що виникають внаслідок неправильного 
тлумачення правових норм, помилок законодавця, недостатнього знання 
нормативного матеріалу. Дане питання потребує подальшого вивчення, а 
також пошуку нових методів виявлення та встановлення прогалин у праві. 
В процесі встановлення прогалин досліджуються вміст діючої системи 
права, матеріальні суспільні відносини, які зумовили поява того чи іншого 
нормативного акту або вимагають його видання. Також вивчаються 
класово-вольові відносини, пов’язані з виданням акту, правотворча 
діяльність державних органів, правозастосовча практика, а також 
правосвідомість. 
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ПРАВОВА СИСТЕМА: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ 

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 

Термін «правова система» використовувавсяще в XIX ст. Однак 
здебільшого цей термін трактувався як синонім права або законодавства. 
Активне дослідження цього правового феномену пов’язують насамперед з 
інтенсивним розвитком такого напряму дослідження, як порівняльне 
правознавство протягом минулого століття. Тривалий час у 
порівняльному правознавстві термін «правова система» використовувався 
в трьохзначеннях: 1) у розумінні типу права; 2) як тотожні поняття з 
правом або законодавством; 3) у розумінні груп правових систем 
(«правовасім’я»). Сучасна ж компаративістика розрізняє широке і вузьке 


