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ПОНЯттЯ ПРАВОВОЇ КЛАсИФіКАЦіЇ

Проте досягти єдності у світоглядних позиціях їм не 
вдалося. 

Отже, метою даної статті є висвітлення існую
чих точок зору щодо визначення «класифікація» та 
спроба вироблення єдиного поняття.

Виклад основного матеріалу. М. В. Стоя
нов ський у своїй дисертаційній роботі «Класи
фікаційний підхід в криміналістичній науці і прак
тиці (на прикладі криміналістичної тактики)» [3, 
с.  1032] спробував в першому наближенні розро
бити поняття і види наукових класифікацій.

Комплексне дослідження феномену класи
фікації зробив А.Л. Субботiн. У контексті цілісного 
уявлення про класифікацію ним були розглянуті 
філософськометодологічні питання цієї важливої 
форми систематизації знання: особливість струк
тури класифікації; головні концепції класифікації; 
види класифікації; проблема множинності природ
них класифікацій; просторовочасові образи класи
фікаційних систем; емпіричні і теоретичні підстави 
класифікації та ін. [4].

Проте тільки російський дослідник Е.В. Чу ма
нов у своїй дисертації «вивів» класифікацію на рі
вень загальноправового значення, розглянувши 
існуючу проблему в цілому [5, с. 15]. Важливим, на 
погляд автора, служить зауваження, що темі кла
сифікації приділяється увага не лише юристами і 
економістами, але і працівниками інших областей 
громадських наук. В той же час, розбіжності у вико
ристанні терміну «класифікація» в науці такі великі 
і це дає основу говорити про відсутність скільки
небудь строгих і точних критеріїв, що дозволяють 
відрізняти класифікації від того, що нею є. 

Усе це свідчить про недостатню розробленість 
вчення про класифікацію.

Різні об’єкти і явища легше вивчати тоді, коли 
вони впорядковані, «розкладені по поличках», сис
тематизовані. Особливо це необхідно, коли є зо
внішня схожість понять, коли важко виділити внут
рішні якісні відмітні ознаки.

Постановка проблеми. Кожна галузь ді
яльності людини, кожна система знань потребує 
внутрішньої структурнологічної впорядкованості, 
без якої неможливо організувати складну справу, 
виробити методологію наукових досліджень, побу
дувати навчальний процес. Досягнути необхідної 
впорядкованості дозволяє класифікація. 

Класифікація – один з самих розповсюджених 
прийомів юридичної техніки, що використовують 
вченіюристи в цілях встановлення істини при до
слідженні правових явищ, рішень тихий чи інших 
наукових завдань [1, с. 85].

Класифікація – категорія, що відбиває очевид
не і зрозуміле кожному і в той же час надзвичайно 
насичена, неоднозначна. З цих причин теоретичні 
основи класифікації досі недостатньо вивчені як у 
філософському (гносеологічному і методологічно
му), так і у вужчому, практичному плані – стосовно 
окремих галузей знань, у тому числі стосовно теорії 
права. 

Проблема класифікації складна і багатогранна 
і може розглядатися в різних аспектах (економіч
ному, філософському, юридичному). Тому виправ
дано і доцільне її комплексне вивчення. Особливо 
гостро проблема побудови і використання класи
фікації встала в період сучасної науковотехнічної 
революції, що привела до інформаційного вибуху. 
Велика кількість і погана впорядкованість нових 
понять і термінів, друкарських і неопублікованих 
матеріалів утрудняють пошук і використання по
трібних даних, що викликає інформаційний дефі
цит, що гальмує громадський прогрес. В зв’язку з 
цим розробка оптимальної класифікації стає од
ним з найважливіших завдань [2, с. 269].

Стан дослідження теми. У теорії права вітчиз
няними правознавцями також неодноразово ро
билися спроби привести в систему увесь юридико
техничний інструментарій, у тому числі і відносно 
класифікації (С.С. Алексєєв, В.М. Баранов, С.С.  Ро
зова, М.В. Стояновський, А.Л. Субботін та ін.). 
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Класифікація – латинське слово, в перекладі 
на український означає (classis – розряд, fasio – 
роблю) розподіл предметів, явищ і понять по кла
сах, відділах, розрядам залежно від їх загальних 
ознак [6, с. 200]. Нині існує декілька визначень 
цього поняття: одні автори визначають класифіка
цію як систему супідрядних понять (класів, об’єктів) 
якоїнебудь галузі знань або діяльності людини, ви
користовувану як засіб для встановлення зв’язків 
між цими поняттями або класами об’єктів, інші 
вважають, що це особливий випадок застосуван
ня логічної операції поділу об’єму поняття, що є де
якою сукупністю дій (поділ деякого класу на види, 
поділ цих видів і так далі) [7, с. 586; 8, с. 177]. Ми 
вважаємо, що класифікація завжди пов’язана з 
розмежуванням цілого на частини. Такий розпо
діл, розмежування здійснюється не само по собі, а 
на основі логічних правил. Цілями такого розподі
лу є: отримання додаткових знань про об’єкти, що 
класифікуються, предмети, впорядкування, систе
матизація як самих предметів і явищ, так і знань 
про них1.

У «Тлумачному словнику живої великоросій
ської мови» В.І. Даля вказується: «класифікувати – 
розміщувати, розподіляти, розділяти на розряди і 
порядки» [11, с. 114]. Вдаліше визначають термін 
«класифікація» словники радянського періоду. Так, 
в Словнику російської мови під редакцією А.П. 
Євген’євої класифікація визначається, як система 
розподілу якихнебудь однорідних предметів або 
понять по класах, відділах тощо за певними загаль
ними ознаками (класифікація товарів, класифіка
ція рослин) [12, с. 54].

У Словнику під редакцією С.І. Ожегова під кла
сифікацією розуміється: розподіл по групах, розря
дах, класах; система, по якій щонебудь класифіко
ване [13, с. 238]. Словник української (19701980) 
мови в 11 томах, який укладено великим колекти
вом науковців за україномовною літературою від 
часів Котляревського до 1980 року, визначає кла
сифікацію як «систему розподілу предметів, явищ 
або понять на класи, групи тощо за спільними озна
ками, властивостями». У вказаному джерелі гово
риться, що класифікацією називається система 
розміщення предметів за класами на підставі схо
жості цих предметів у середині класу і їх відмінності 
від предметів інших класів [14, с. 175]. 

Сучасні вітчизняні словники і енциклопедії 
дають якнайповніші і точніші трактування понят
тя класифікація, які, як правило, виходять з сфери 
його виникнення. Професор Є.Н. Бєляков говорить, 
що класифікація – це: 1) впорядкований розподіл 

1   Питання класифікації, поділ понять вперше були вивчені 
старогрецькими філософами [9, с. 209; 10, с. 32-34].

елементів деякої великої кількості за якиминебудь 
істотними ознаками і віднесення їх до того або ін
шого класу, підкласу, групи; 2) система супідрядних 
понять у якійнебудь галузі знань [15, с. 254]. Так 
само він розглядає дефініції класифікація інфор
мації, класифікація конфліктів, класифікація рі
шень, класифікація стилів управління [15, с. 254]. 
Словникдовідник під редакцією Л.П. Куракова 
звертає увагу на бюджетну класифікацію. Його ав
тори говорять про її види, а так само – про класифі
кацію витрат на виробництво [16, с. 309].

У філософських словниках під терміном «кла
сифікація» розуміється систематичний поділ і впо
рядкування понять і предметів [17, с. 212]. Автори 
нової Філософської енциклопедії трактують класи
фікацію стосовно загальнонаукових і загальноме
тодологічних понять. Тут класифікація покликана 
вирішити два основні завдання: представляти в на
дійному і зручному для огляду і розпізнавання виді 
усю цю область і містити в собі максимально повну 
інформацію про її об’єкти. Різні класифікації по
різному справляються з цими завданнями. Історія 
науки показує, що становлення класифікації про
ходить ряд етапів: від штучних систем до виділен
ня природних груп і далі до встановлення системи 
природної класифікації [18, с. 255]. Таким чином, 
класифікація підрозділяється на природну і штучну. 
В якості підгрунтя першої беруться істотні ознаки, 
з яких витікають багато похідних властивостей упо
рядковуваних об’єктів. Штучна класифікація вико
ристовується для впорядкування об’єктів за несут
тєвими їх ознаками, аж до посилання на початкові 
букви імен цих об’єктів (алфавітні покажчики, імен
ні каталоги у бібліотеках і т. д.).

Неважко помітити, що в кожному із словарних 
джерел, незважаючи на деякі відмінності, поняття 
«класифікація» незмінно ототожнюється з поняттям 
«поділ». Звідси видно, що логічною основою побу
дови різного роду класифікацій є операція поділу 
понять, а тому при класифікації предметів повинні 
виконуватися усі правила поділу, специфіковані 
відносно класифікації, а саме: поділ здійснюється 
по одній основі; члени поділу повинні виключати 
один одного. Додатково можна ввести ще одно ви
могу – класифікація має бути співвимірною, тобто 
вона має бути безперервною, без стрибків.

Аналогічні уявлення про «класифікацію» існу
ють і в зарубіжній літературі. З тією лише різницею, 
що значна увага в процесі класифікації приділяєть
ся не лише спільності об’єктів, що класифікуються, 
але і їх особливостям [19, с. 43]. В Енциклопедії 
Брокгауза під класифікацією розуміється дуже важ
ливий логічний прийом, яким користуються при ви
вченні предмета і який заснований на логічному 
поділі понять [20].
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Класифікація як одна з методологічних про
блем займає особливе місце в сучасній науці. 
Класифікація є складним механізмом, природним 
інструментом пізнання реальної дійсності, своєрід
ним джерелом знання про неї. В процесі класифі
кації пізнаються об’єктивно існуючі закономірнос
ті, де кожен даний об’єкт отримує певну правову 
оцінку (рейтинг). За допомогою класифікації відбу
вається теоретичне осмислення різних правових 
явищ і встановлюється їх відповідність емпірич
ному матеріалу. Виходячи з цього, можна зробити 
висновок про те, що класифікація має важливе те
оретичне і практичне значення, оскільки вона є од
ним з елементів людської діяльності, у тому числі і 
науковою. Саме тому перед дослідниками рано чи 
пізно постане питання про необхідність класифіка
ції тих або інших явищ громадського життя.

З іншого боку, класифікація не лише засіб 
пізнання, але й метод діяльності, і в цьому сенсі 
її можна аналізувати у відриві від людської свідо
мості. Методологічне значення класифікації поля
гає в розподілі об’єкту, що вивчається, за певною 
ознакою на класи, здійснюваному в різних цілях: 
кращого огляду сукупності, що вивчається, підбит
тя певного підсумку наукової діяльності і так далі. 
У правовій сфері метою класифікаційної діяльності 
виступає підвищення ефективності правового ре
гулювання шляхом розподілу, угрупування регульо
ваних громадських стосунків за необхідною озна
кою в найбільш доцільні групи.

Слід погодитися iз С. С. Розовою, яка під тер
міном «класифікація» пропонує розуміти і процеду
ру її побудови, і саму побудовану класифікацію, а 
також і процедуру її використання [21, с. 17]. Ми 
поділяємо цю точку зору та інших фахівців, які під 
класифікацією розуміють поділ предметів якого
небудь роду на взаємозв’язані класи, згідно з най
більш суттєвими ознаками, властивим предметам 
цього роду і що відрізняє їх від предметів інших 
родів, при цьому кожен клас займає в системі, що 
утворилася, певне постійне місце і, у свою чергу, 
ділиться на підкласи1. Класифікація, з одного боку, 
це виявлення у деякої кількості класів об’єктів, що 
утворюють певну множину, різного прояву якої
небудь ознаки, ця змінна від класу до класу ознака 
визнається підставою класифікації певної великої 
кількості. В даному випадку термін «класифікація» 
розуміється як процедура побудови класифікації, 

1   При цьому виділяється «классифікування''’ як процес при-
ведення ряду предметів в систему з родинними об'єктами – 
класифікаційними осередками, і власне «класифікація» як 
результат, тобто сукупність явищ і категорій, розташованих 
в певному порядку,  в  якi будуть віднесені відповідні ним 
об'єкти дослідження [22, с. 247].

первинне формування системи супідрядних класів 
об’єктів певної великої кількості.

При цьому необхідно дотримуватись прин
ципів діалектичної логіки і правил поділу поняття, 
сформульовані у формальній логіці, перша з яких 
допомагає правильно встановити в тій чи іншій 
мірі істинність пізнання, а друга допомагає визна
чити правильний шлях встановлення такої істини. 
Важливо пам’ятати, що класифікація припускає за
стосування таких видів логіки лише в їх сукупності. 
Логічне – це означає підлегле правилам, принци
пам і законам, за якими думка рухається до істи
ни, від однієї істини до іншої, більш глибокої [23, 
с. 483].

У науці розроблені загальні принципи діалек
тичної логіки, які мають визначальне значення з 
точки зору методології при проведенні різних до
сліджень [24, с. 162163; 25; 26, с. 67; 27, с. 13
18]. Одним з таких найважливіших принципів на
званий принцип об’єктивності, який означає, що в 
класифікації необхідно вичерпним чином відбити 
суть явищ (розрядів, класів, індексів – О. А.), що 
класифікуються. 

Велике значення для побудови будьякої кла
сифікації має принцип зв’язку між вибраними 
об’єктами. Цей принцип припускає, що будуть чітко 
виділені основні властивості об’єкту, проведений 
аналіз і синтез по його взаємовідношенню з інши
ми об’єктами. Як відмічає Л.Н. Кривоченко, голо
вне завдання класифікації – відбити такі типові 
об’єктивні ознаки, на основі яких можна групува
ти об’єкти, що класифікуються, визначити їх місце 
в множині. Але в класифікації передусім повинна 
підкреслюватися функція розподілу усієї безлічі 
об’єктів, що класифікуються, по схожості і відмін
ності на окремі класи залежно від вибраного кри
терію [27, с. 15].

Питання про правила побудови класифікації 
не випадкове, при побудові класифікацій в праві 
і, зокрема, в правотворчій діяльності, дослідник 
(законодавець) неминуче стикається з наслідками 
відсутності методичного забезпечення класифіка
ційного прийому.

Наприклад, неясно, чи обов’язково в основу 
класифікації має бути покладена істотна ознака ді
лимого поняття? Прийнято вважати, що основою 
класифікації може служити тільки істотна ознака: 
«Підставою ж класифікації повинна служити не 
одна з істотних ознак, а ознака найбільш суттєва – 
той, від якого залежать і з якого витікають усі інші 
ознаки предметів, що класифікуються, і явищ» [28, 
с. 137138].

Далі, неясно, чи може бути в основу класифі
кації покладено дві або більше ознаки? Здавалося 
б, відповідь очевидна, і при побудові класифікації 
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обов’язкове дотримання правила формальної ло
гіки про єдність основи класифікації. Але, як вже 
говорилося, ці правила навряд чи застосовні для 
цілей побудови класифікації. У науці відомі класи
фікації, в яких відбувається поєднання в одній кла
сифікації двох або більше класифікаційних рядів, 
отриманих в результаті поділу по різних підставах. 
В якості прикладу успішного впорядкування можна 
привести таблицю Менделєєва, в якій поділ еле
ментів за атомною вагою (ряди) і по валентності 
(групи) утворює своєрідні грати.

Автори філософського енциклопедичного 
словника стверджують, що «Ознака, на підставі 
якої відбувається поділ (часто їх може бути декіль
ка) називається основою поділу. ... Якщо в основу 
поділу покладені усі можливі ознаки, то ми вже ма
ємо справу з класифікацією» [29, с. 129].

Класифікація в праві – це класифікація, за
снована на реальних громадських стосунках, 
скоректована суб’єктивним розсудом законо
давця. Звичайно, усі класифікації не позбавлені 
суб’єктивності, той же вибір основи класифікації, 
зрештою, залежить від позиції дослідника. Проте в 
праві законодавець формує класифікацію, керую
чись цілями, що стоять перед ним, багато в чому 
штучно, приймаючи за основу класифікації ті озна
ки, які найбільш відповідають цілям правового ре
гулювання. І при такій відносній свободі побудови 
класифікації законодавець має право формувати 
основу класифікації з двох або більше самостійних 
ознак, погоджена видозміна яких утворює класи 
об’єктів подільної великої кількості (певного сус
пільного відношення). Головне, щоб це була єдина 
і незмінна в процесі поділу основа, інакше такий 
прийом законодавчої техніки не можна буде визна
ти класифікацією.

У праві зустрічаються класифікації, у своїй 
основі що мають не один, а відразу декілька по
годжено видозмінних ознак. Навіть поділ права 
на галузі має у своїй основі погоджену видозміну 
двох взаємопов’язаних чинників: предмета і ме
тоду правового регулювання (тобто класифікацію 
суспільних відносин і методів правового впливу на 
них). 

Наступне значення, яке іноді надається термі
ну «класифікація» – це віднесення деякого об’єкту 
на підставі порівняння його з наявними класами 
об’єктів вже існуючої класифікації до того або іншо
го класу, – класифікація. Відмітимо, що в літературі 
зустрічається точка зору, що обмежує значення тер
міну «класифікація» в праві саме класифікацією: «...
мета класифікації полягає в угрупуванні окремих 
елементів, які, проте, можуть бути підпорядковані 
одному поняттю або об’єднані в одну загальну гру
пу. Таким чином, шлях класифікації – це шлях від 

частки до загального. ... класифікація має на увазі 
кількісне спрощення, тобто скорочення числа пра
вил шляхом їх угрупування, їх підпорядкування за
гальним режимам і принципам» [30, с. 209210].

Класифікування має місце тоді, коли законо
давець, прагнучи врегулювати суспільні відносини, 
що знову виникли або неврегульовані раніше, роз
міщує їх у вже існуючі класифікації, тим самим ви
значаючи правовий статус, правове регулювання 
цих відносин. Тут не відбувається побудова нової 
класифікації, але можлива перебудова, утворення 
нових класів у вже існуючих класифікаціях.

Взагалі, класифікаційний метод лежить в 
основі будьякої діяльності по формуванню прак
тично кожного елементу правової системи, проте 
в цьому визначенні ставиться мета відбити вико
ристання класифікаційного методу в регулюванні 
суспільних відносин, в реалізації безпосереднього 
призначення права. Необхідно відмітити, що це не 
самостійний напрям діяльності, це – методологіч
ний зріз діяльності законодавця, певна точка зору 
(методологичнокласифікаційний) на правотворчу 
діяльність.

Нарешті, третє значення терміну «класифіка
ція» (окрім вказаних значень «побудова класифіка
ції» і «класифікація») – це позначення продукту, ре
зультату процедури побудови класифікації. У праві 
саме цей результат, що знайшов втілення в тексті 
нормативного акту, грає роль прийому законодав
чої техніки. Класифікація – вид логічного прийому 
юридичної (і законодавчою) техніки.

Будучи видом поділу, класифікація як продукт 
класифікаційної роботи підкоряється усім його пра
вилам, розробленим логікою. Звертаючись до кла
сифікації, слід дотримуватись наступних правил:

1) співмірність поділу: об’єм подільного по
няття має дорівнювати сумі об’ємів членів поділу.

2) поділ повинен робитися тільки за однією 
підставою, не можна в процесі класифікації допус
кати підміну підстави поділу.

3) члени поділу повинні виключати один одне.
4) поділ має бути безперервним, не можна 

робити скачки в поділі.
У праві класифікації в абсолютній більшості 

випадків виражені у вигляді тексту. Ідеальною (з 
точки зору форми викладу) текстовою класифіка
цією є та, в якій можна ясно встановити підставу 
класифікації, отримані в результаті поділу класи, і, 
нарешті, така, що містить опис кожного класу.

Крім того, існують класифікації, які можна вия
вити єдино шляхом інтерпретації, коли текстуально 
не виражена основа поділу, розмита характеристи
ка класів, що вийшли. До таких класифікацій в рів
ній мірі застосовуються правила формальної логі
ки, що лише ускладнює процедуру їх застосування.
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Оцінка існуючого положення при досліджен
ні означає облік практики. Це також є важливою 
діалектичною вимогою. Будьяке дослідження має 
бути засноване на матеріалах практики, а знов по
будована класифікація також буде перевірена в 
процесі практики її застосування.

Поділ понять спирається на наступні правила: 
в одній і тій же класифікації необхідно застосову
вати одну й ту ж підставу; обсяг членів класифікації 
повинен дорівнювати подільному поняттю; члени 
класифікації повинні взаємно виключати один од
ного за обсягом; підрозділ на класи має бути без
перервним; підстава поділу має бути ясною [31, 
с. 121; 25; 22, с. 248; 6, с. 201].

Однa з головних умов будьякої класифікації – 
вибір правильного критерію (підстави), за допо
могою якого у категорій і класів залишаються усі 
сутнісні ознаки основного явища, але і з’являються 
інші, що відрізняють їх від наступних.

У своїй дисертації «Цивільноправовий дого
вір: поняття, функції та система» В.Г. Олюха визна
чає такі види структурної класифікації:

– класифікація на основі використан
ня тільки економічних критеріїв (С.І. Аскназій, 
Г.М.  Амфітеатров, A.M. Гранберг);

– класифікація із застосуванням тільки юри
дичних критеріїв (М.В. Гордон, О.О. Красенів, 
В.В.  Луць);

– класифікація на основі комбінованого 
критерію, що поєднує економічні та юридичні чин
ники (О.С. Іоффе, О.А. Пушкін, Р.Б.Шишка, А.Ю. 
Кабалкін);

– багатоступенева класифікація з поетап
ним використанням юридичних або економічних 
чинників (М.І. Брагінський, В.В. Вітрянський, М.Д. 
Єгоров, Ю.В. Романець) [32, с. 9899].

Логічні прийоми і методи використовуються 
в юриспруденції в цілому1.З цього приводу дуже 
точно помітив академік В. Н. Кудрявцев: «Мабуть, 
немає ніякої іншої сфери громадського життя, де 
порушення законів логіки, побудова неправиль
них висновків, наведення помилкових аргументів 
могли б завдати такої істотної шкоди, як в області 
права. Логічність міркувань, суворе дотримання 
законів правильного мислення при розслідуванні і 
дозволі справи – елементарна і необхідна вимога 
для кожного юриста» [42].

Висновки. Отже, класифікацію в праві мож
на розуміти як особливий метод, грамотне вико
ристання якого підвищує ефективність правового 
регулювання, і як особливий прийом законодавчої 
техніки, правильне застосування якого сприяє вдо
сконаленню нормативних актів, і, кінець кінцем, 
вдосконаленню правового регулювання cуспільних 
відносин.

1   Автор розглядає питання формування позитивного права, 
тобто  нормативного  регулювальника,  на  основі  якого,  за 
визначенням  С.С.  Алексєєва,  встановлюється  юридично 
дозволена  і  недозволена  поведінка  і  виносяться  судами  і 
іншими  державними  установами  юридично  обов'язкові, 
імперативно-владні рішення[33, с. 28; 34, с. 112; 35, с. 212; 
36, с. 312].
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Адамова Олена Семенівна 
ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ
В статті аналізуються погляди вчених з різних сфер знань – філософів, лінгвістів та юристів – щодо визначення 

поняття класифікація та підстав поділу на класи, ряди, групи. Надається авторське бачення правової класифікації.
Ключові слова: класифікація, юридична техніка, поділ, ряди, групи, впорядкованість, теорія права, філосо

фія, логіка, систематизація.

Адамова Eлена Семёновна 
ПОНЯТИЕ ПРАВОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
В статье анализируются взгляды ученых из разных сфер знаний – философов, лингвистов и юристов – относи

тельно определения понятия классификация и оснований разделения на классы, ряды, группы. Предоставляется 
авторское виденье правовой классификации.

Ключевые слова: классификация, юридическая техника, разделение, ряды, группы, упорядоченность, тео
рия права, философия, логика, систематизация.

Adamova Olena Semenivna
THE DEFINITION OF LEGAL CLASSIFICATION
In the article the opinions of scientists are analysed from the different spheres of knowledge – philosophers, 

linguists and lawyers, in relation to determination of concept classification and grounds of dividing into classes, rows, 
groups. Author vision of legal classification is given.

Keywords: classification, legal technique, division, rows, groups, efficiency, law theory, philosophy, logic, 
systematization.


