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України і зарубіжних країн 
Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕНЬ І КЛАСИФІКАЦІЙ  
ПОНЯТТЯ «ЦЕНЗУРА» У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУЦІ  

Й ЗАКОНДАВЧІЙ ПРАКТИЦІ

У сучасних засобах масової 
інформації й наукових публіка-
ціях часто зустрічаються згадки 
про цензуру. Використання цього 
поняття в науковому вжитку ви-
магає точного визначення термі-
на «цензура» й опису її різно-
видів. Цензура й цензурна діяль-
ність, починаючи з ХІХ ст., ціка-
вили науковців різних спеціаль-
ностей – правознавців, істориків, 
дослідників журналістської спра-
ви та ін. За часів Російської імпе-
рії проблеми цензури були в цен-
трі уваги таких учених як О.Д. Гра-
бовський [4], Ф.М. Дмитрієв [6], 
Г.А. Джаншієв [5] та ін. За ра-
дянських часів зустрічається 
порівняно менше досліджень цієї 
тематики, серед яких можемо на-
звати роботи Л.І. Полянської [10]. 
У даний час в Росії й Україні пи-
таннями цензури займаються 
Г.В. Жирков [7], М. Бахолдіна [1] 
та ін. Майже всі названі дослід-
ники у своїх роботах наводили 
власне трактування поняття 

«цензура» й окремих її різно-
видів. Але ще й до сьогодення 
не існує порівняльного дослід-
ження, яке підсумовувало б або 
узагальнювало їх міркування. Не 
зведені до певної загальноприй-
нятої системи й різноманітні де-
фініції і класифікації цензури.  

Мета даної статті полягає в 
порівнянні різних інтерпретацій 
терміна «цензура», з’ясування 
позитивних сторін і недоліків, а 
також зіставлення існуючих кла-
сифікацій для створення єдиної 
всеохоплюючої класифікації 
цензури.

Вітчизняне законодавство 
наводить таке визначення цен-
зури в Законі України «Про ін-
формацію»: «Цензура, як вимога, 
спрямована до засобу масової 
інформації, журналіста, головно-
го редактора, організації, що 
здійснює випуск засобу масової 
інформації, його засновника 
(співзасновника), видавця, роз-
повсюджувача, попередньо уз-
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годжувати інформацію, що по-
ширюється (крім випадків, коли 
така вимога йде від автора цієї 
інформації чи іншого суб’єкта ав-
торського права і (або) суміжних 
прав на неї), та/або як накладен-
ня заборони (крім випадків, коли 
така заборона накладається су-
дом) чи перешкоджання в будь-
який іншій формі тиражуванню 
або поширенню інформації з 
боку органів державної влади, 
органів місцевого самоврядуван-
ня, їх посадових осіб забороне-
на» [13].

Розглянемо тепер різні нау-
кові дефініції поняття «цензура». 
Ось як тлумачить його «Юридич-
на енциклопедія»: «Цензура (лат. 
censura – суворе судження) – 
контроль офіційної влади за 
змістом, випуском у світ і поши-
ренням друк. продукції, змістом 
та виконанням (показом) оціноч-
них постановок, радіо- і телепе-
редач, а інколи й особистого 
листування (перлюстрація) з 
тим, аби не допустити чи обме-
жити поширення ідей та інфор-
мації, визнаних владою небажа-
ними або згубними» [17, с. 348]. 
Аналогічні за змістом трактуван-
ня містять «Популярна юридич-
на енциклопедія» [11, с. 507], 
«Большая советская энциклопе-
дия» [2, с. 489] та російський 
«Большой юридический сло-
варь» [3, с. 753-754]. А ось у 
«Словнику іншомовних слів» чи-
таємо: «Цензура – 1) контроль 

офіційної (світської або духовної) 
влади за змістом, випуском у світ 
і розповсюдженням друкованої 
продукції, творів сценічного, об-
разотворчого та кіномистецтва 
тощо для того, щоб не допустити 
чи обмежити поширення ідей, ін-
формації, що визначаються цією 
владою небажаними або шкід-
ливими; 2) установа, яка здій-
снює такий нагляд» [14, с. 969]. 
«Новий тлумачний словник ук-
раїнської мови» так визначає 
цензуру: «1) Перегляд творів, 
призначених для друкування, 
постановки в театрі і т. ін., або 
якої-небудь кореспонденції, здій-
снюваний органами державної, 
церковної і т. ін. влади; перевір-
ка, інспекція. 2) Державна уста-
нова, яка відає наглядом за дру-
ком; особи, що здійснюють такий 
нагляд; цензурне відомство» [9, 
с. 774]. Схожу дефініцію зустрі-
чаємо в дореволюційному енцик-
лопедичному словнику видав-
ництва «Брокгауз-Єфрон»: «Цен-
зура – так називається: 1) нагляд 
за друком з метою попереджен-
ня розповсюдження шкідливих з 
пануючої в даний час в урядових 
колах точки зору творів друку, та 
2) установа, якій спеціально до-
ручили такий нагляд» [16, с. 
94].

Як бачимо, під цензурою 
мається на увазі по-перше, 
діяльність відповідних органів; 
по-друге, – систему таких органів 
чи їх посадових осіб. Щодо ро-
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зуміння цензури в першому сенсі 
– як контроль влади за друком, 
– то всі науковці згодні в тому, що 
такий контроль не обов’язково 
має передбачати «вимогу попе-
редньо узгоджувати» (як зазна-
чається в українському законо-
давстві [13], призначений для оп-
рилюднення текСт. А в цензур-
ному законодавстві ХІХ ст. де-
тально прописано механізм цен-
зурного контролю як з поперед-
нім узгодженням, так і без тако-
го.

З урахуванням вищенаведе-
ного можемо запропонувати 
власне визначення цензури, яке 
узагальнювало б найважливіші 
риси попередніх дефініцій цього 
поняття. Отже, нашу думку, цен-
зура – це, по-перше, комплекс 
заходів держави (або установ, 
наділених державною владою), 
спрямований на оцінку об’єктів 
інтелектуальної власності з 
метою запобігання розповсюд-
женню небажаної інформації або 
точки зору; по-друге – держав-
ний орган (посадова особа) або 
система органів, що займають-
ся такою діяльністю.

Розглянемо далі різноманіт-
ні класифікації цензурної діяль-
ності. Більшість науковців поді-
ляють її на попередню й наступ-
ну. Наприклад, в уже згадуваній 
«Юридичній енциклопедії» за-
значається: «За способом здій-
снення цензура поділяється на 
попередню і наступну. Поперед-

ня передбачає необхідність отри-
мання дозволу на вихід у світ 
книжки, постановки, п’єси тощо. 
Наступна цензура виражається 
в оцінці вже надрукованих, випу-
щених видань та у вжитті заходів 
заборони або обмеження сто-
совно тих, хто порушив вимоги 
цензури» [17, с. 348]. Подібну за 
змістом класифікацію містять та-
кож інші сучасні словники й ен-
циклопедії. Радянські вчені поді-
ляли цензуру за способом здій-
снення на попередню й наступну 
(каральну) [2, с. 489, 490]. За 
часів Російської імперії теж роз-
діляли ці види, про що свідчить 
уривок зі статті Ф.М. Дмитрієва 
«О преобразовании цензурного 
устава»: «До цього часу наші за-
кони припускали насправді оби-
два види цензури – попереджу-
вальну й каральну: дозвіл цен-
зора не знімав відповідальності 
з автора або видавця… за все 
надруковане ним» [6, с. 453].

Можна посперечатися з об-
ранням у цьому випадку за кла-
сифікаційну ознаку способу здій-
снення цензури. Адже спосіб – 
це «певна дія, прийом або сис-
тема прийомів, яка дає мож-
ливість зробити, здійснити що-
небудь, досягти чогось…» [9, с. 
343] У нашому випадку спосіб 
цензурної діяльності – це пере-
гляд творів із вжиттям заходів 
впливу й санкцій до тих, хто не 
дотримується вимог цензури. Во-
чевидь, попередню цензуру 
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відрізняє від наступної не спосіб, 
а час вжиття заходів контролю і 
впливу (до чи після оприлюднен-
ня).

Українським законодав-
ством цензура заборонена. Але 
із законодавства випливає, що 
під цензурою український законо-
давець має на увазі лише попе-
редній нагляд. Що стосується на-
ступної цензури, то її існування 
окреслено численними обмежен-
нями на розповсюдження інфор-
мації (державна й комерційна 
таємниця, приватна інформація 
тощо) чи певних думок (заборона 
закликів до повалення конститу-
ційного ладу, розпалення расової 
чи національної ворожнечі та ін.), 
які містить сучасне законодав-
ство. Так само відрегульовані пи-
тання цензури й у законодавчих 
актах більшості країн сучасного 
світу. Що ж до екскурсу в історію, 
зазначимо, що законодавство 
Російської імперії кінця ХІХ – по-
чатку ХХ ст. передбачало цензу-
ру, причому як попередню, так і 
наступну. Якщо існування попе-
реднього нагляду викликало обу-
рення більшості передових лю-
дей того часу, то відповідальність 
перед судом авторів за надруко-
ване ними не викликало ніяких 
заперечень. Наприклад, на дум-
ку О.Д. Градовського, тогочасній 
Росії була необхідна «повна сво-
бода друку, обмежена лише від-
повідальністю перед судом» [4, 
с. 12]. 

Вважаємо, варто розглянути 
також поділ цензури за галузе-
вим принципом, тобто залежно 
від кута зору цензорів або під-
став можливої заборони. У тако-
му смислі можна вести мову про 
наступну політичну, ідеологічну, 
моральну та інші різновиди цен-
зури. Протягом середини ХІХ ст. 
й до 1991 р. існували 3 види як 
попередньої, так і наступної цен-
зури. В сучасній Україні існують 
3 перелічені види наступної цен-
зури. Змінювались також конк-
ретні підстави чи межі заборони. 
Розглянемо коротко всі 3 галузі 
цензурного втручання.

Будь-яка політична влада 
тією чи іншою мірою захищає 
себе від ворожого впливу з боку 
інформаційного середовища. 
Але, якщо недемократична вла-
да стоїть на сторожі будь-якої 
критики своїх дій і рішень, то вла-
да в демократичній державі за-
бороняє лише заклики до на-
сильницької зміни державного 
ладу й порушення територіаль-
ної цілісності. Так, в «Уставе о 
цензуре и печати» Російської ім-
перії зазначалось: «Витвори 
письменства, наук та мистецтв 
піддаються забороні цензури…
коли у них міститься що-небудь, 
що порушує недоторканність 
Верховної Самодержавної Вла-
ди або повагу до Імператорсько-
го Дому та що-небудь протилеж-
не докорінним державним заса-
дам…» [15, ст. 1 п. 4]. 
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Сучасне українське законо-
давство не забороняє критику-
вати владу, але передбачає по-
карання за «публічні заклики до 
насильницької зміни чи повален-
ня конституційного ладу або до 
захоплення державної влади, а 
також розповсюдження ма-
теріалів із закликами до вчинен-
ня таких дій» (ч. 2 ст. 109 Кримі-
нального кодексу України), як і 
«публічні заклики чи розповсюд-
ження матеріалів із закликами» 
до незаконної зміни державного 
кордону України (ч. 1 ст. 110 
Кримінального кодексу) [8, с. 80, 
81]. Отже, політична цензура 
була й залишається важливим 
інструментом контролю над ін-
формаційним простором.

Питання ідеології є надзви-
чайно важливими для будь-якої 
влади, бо вона часто проголо-
шує державною ту чи іншу сис-
тему цінностей. Наприклад, дер-
жавну ідеологією Російської ім-
перії можна було виразити відо-
мою тріадою «Православіє. Са-
модержавство. Народність». За 
радянської доби державною про-
голошувалась марксистсько-
ленінська ідеологія. Сучасна 
Конституція України містить по-
ложення про заборону вважати 
будь-яку ідеологію обов’язковою 
(ч. 2 ст. 15 Основного Закону Ук-
раїни). Але, зрозуміло, що Ук-
раїнська держава при цьому до-
тримується певної загальнолюд-
ської ідеології, спільної для су-

часного цивілізованого світу; за 
її межами залишаються пропа-
ганда війни, фашизму, націо-
нальної чи релігійної ворожнечі 
та ін. (Закон України «Про захист 
суспільної моралі») [12]. Як бачи-
мо, ідеологічна цензура продов-
жує існувати в Україні, що від-
повідає інтересам суспільства.

Не викликає сумнівів потре-
ба в захисті суспільної моралі від 
посягань з боку безвідповідаль-
них авторів друкованих творів. 
Інститут захисту суспільної мо-
ралі був частиною цензурного 
законодавства Російської імпе-
рії. Приміром, «Устав о цензуре 
и печати» передбачає: «Витвори 
письменства, наук та мистецтв 
піддаються забороні цензури…
коли у них паплюжаться добрі 
звичаї й сумлінність» [15, с. 4]. 
Цитований вище Закон України 
«Про захист суспільної моралі» 
передбачає заборону порногра-
фії, пропаганди бузувірства, 
блюзнірства, невігластва, нарко-
манії тощо [12]. Отже, ті чи інші 
твори (як і раніше) можуть бути 
об’єктом заборони з боку мо-
ральної цензури з подібних під-
став. Звичайно, треба відзначи-
ти, що різко розширились межі 
дозволеного для друкування й 
показу, що не завжди відповідає 
інтересам суспільства.

Таким чином, можна підсу-
мувати це коротке дослідження 
існуючих визначень і класифіка-
цій цензури в такий спосіб:
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1. Цензуру можна розуміти: 
(а) як діяльність, тобто як комп-
лекс заходів держави (або уста-
нов, наділених державною вла-
дою), спрямований на оцінку 
об’єктів інтелектуальної влас-
ності з метою запобігання поши-
ренню небажаної інформації або 
точки зору; (б) як систему ор-
ганів, що здійснюють таку діяль-
ність.

2. Цензура, як діяльність, 
може бути класифікована за різних 

ознак: а) за часом здійснення – на 
попередню й наступну; (б) за галу-
зевою належністю – на політичну, 
ідеологічну, моральну та ін.

3. Усі різновиди цензури, 
крім попередньої, досить широко 
застосовуються законодавством 
України, що відповідає інтересам 
суспільства. Цей механізм необ-
хідно вдосконалювати. Поперед-
ня цензура застосовується у ви-
падках військового або надзви-
чайного стану.
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Україна, залишаючись вір-
ною своєму європейському ви-
бору, який знайшов своє доку-
ментальне відбиття в посланні 
Президента від 30 квітня 2002 р. 
[11; 2002. – № 100. – С. 5-12], про-
довжує свою інтеграцію до євро-
пейських структур на базі Угоди 
про партнерство й співробітниц-
тво між Україною і Європейським 
Союзом (далі – УПС) [1; 1994. – 
№ 46. – Ст. 415.], Стратегії інтег-
рації України до Європейського 
Союзу 1998 р. [11;1998.– № 114-
115. – С. 10-15] та Європейської 
політики добросусідства [9] з на-
ступним переходом до програми 
«Східне партнерство» [14], яка 
стартує у травні 2009 р. Водно-
час тривають переговори щодо 
змісту нової УПС у зв’язку зі  
спливом строку дії попередньої 
Угоди 1994 р. 

Мета цієї статті полягає в 
дослідженні історичного розвит-
ку головних шляхів наближення 
України до ЄС, виявленні провід-
них напрямків взаємодії Євросо-
юзу та його держав-членів з пи-

тань оподаткування й можливос-
тей запозичення цього досвіду 
Україною.

Дана проблема висвітлюва-
лась такими українськими вчени-
ми, як Н.Р. Малишева [7], В.К. За-
бігайло [3], Ю.М. Капіца [4], пи-
тання адаптації податкового за-
конодавства розглядалися в ро-
ботах Л.М. Демиденко [2],  
Б.М. Топорніна [10] та ін. Однак з 
огляду на стрімкість і динаміч-
ність інтеграційних процесів у 
Європі та недосконалість вітчиз-
няного податкового законодав-
ства ця проблематика й надалі 
не перестає бути актуальною.

Досі залишається відкритим 
питання щодо майбутніх ключо-
вих напрямків взаємодії між Ук-
раїною і членами Співтоварист-
ва

Статтею 51 УПС було перед-
бачено: сторони визнають важ-
ливою умовою для зміцнення 
економічних зв’язків між Украї-
ною та Співтовариством набли-
ження існуючого і майбутнього 
законодавства України до законо-

УДК 340.15(477):341.232 Є.О. Васильєв, аспірант 
Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ПРОГРАМА «FISCALIS 2013» ЯК ОРІЄНТИР  
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЄС  

У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
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давства Співтовариства. Україна 
взяла на себе зобов’язання вжи-
ти заходи для забезпечення по-
ступового приведення її законо-
давства у відповідність до зако-
нодавства Співтовариства. Пе-
редбачалась також можливість 
надання Україні технічної допо-
моги, що включає зокрема, обмін 
експертами, організацію семі-
нарів, професійну підготовку 
тощо.

У ч. 1 ст. 1 першого розділу 
Стратегії інтеграції України до 
Європейського Союзу, затверд-
женій Указом Президента Украї-
ни № 615/98, зазначається, що 
«адаптація законодавства Украї-
ни до законодавства ЄС полягає 
у зближенні із сучасною європей-
ською системою права, що за-
безпечить розвиток політичної, 
підприємницької, соціальної, 
культурної активності громадян, 
економічний розвиток держави у 
рамках ЄС і сприятиме поступо-
вому зростанню добробуту гро-
мадян, приведенню його до рів-
ня, що склався у державах – чле-
нах ЄС».

Реальний орієнтир адапта-
ції податкового права України до 
норм права ЄС дає система за-
ходів з поліпшення оподаткуван-
ня на внутрішньому ринку – ба-
гаторічна програма дій Співтова-
риства «Fiscalis 2013», затверд-
жена рішенням № 1482/2007/EC 
Європарламенту й Ради ЄС від 
11 грудня 2007 [12; L 330. – 

15.12.2007. – P.1–7], що діє в пе-
ріод з 1 січня 2008 до 31 грудня 
2013 року, з метою поліпшення 
функціонування систем оподат-
кування на внутрішньому ринку. 
Положення цієї Програми неод-
мінно мають бути враховані при 
підготовці наступної Угоди про 
партнерство та співробітниц-
тво.

Як свідчить практика ЄС, ух-
валення рішення № 888/98/ЄC 
Європарламенту й Ради ЄС від 
30 березня 1998 р. про запро-
вадження програми дій Співто-
вариства для підвищення якості 
систем непрямого оподаткуван-
ня внутрішнього ринку (Програ-
ма «Fiscalis-2002» [12; L 126. – 
28.04.1998 – P. 1]), а також ухва-
лення рішення № 2235/2002/ЄC 
від 3 грудня 2002 р. про затвер-
дження програми з покращання 
оподаткування на внутрішньому 
ринку (Програма «Fiscalis-2007» 
[12; L 341. – 17.12.2002. – P. 1]) 
значно допомогли в досягненні 
цілей Співтовариства, що свід-
чить про доцільність продовжен-
ня дій, започаткованих згідно з 
цими Програмами.

На внутрішньому ринку 
ефективне, однорідне й резуль-
тативне застосування права 
Співтовариства – важлива умо-
ва для функціонування систем 
оподаткування, особливо для 
захисту національних фінансо-
вих інтересів, боротьби з ухилен-
ням від податків, їх мінімізації, 
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попередження порушень правил 
конкуренції та зменшення труд-
нощів для адміністрації і платни-
ків податків. Ефективне спів-
робітництво між дійсними й мож-
ливими майбутніми державами-
членами, між ними й Європей-
ською комісією є ключовим еле-
ментом для функціонування сис-
тем оподаткування й боротьби 
проти шахрайства. Програма 
«Fiscalis 2013» повинна також до-
помогти ідентифікувати законо-
давство, адміністративні методи, 
які можуть заважати співпраці, й 
усунути можливі перешкоди для 
цього.

Програма «Fiscalis 2013» 
охоплює комунікаційні й інфор-
маційно-обмінні системи, бага-
тосторонні засоби управління, 
проведення семінарів і проектні 
групи, робочі візити й навчальні 
дії. Її учасницями є держави – 
члени Співтовариства. Вона та-
кож відкрита для участі держав-
кандидатів, які мають переваги 
згідно зі стратегією майбутнього 
членства, відповідно до загаль-
них принципів і загальних умов 
участі в програмах Співтоварис-
тва, і потенційних держав-канди-
датів згідно з умовами, які будуть 
визначені з цими країнами після 
укладення рамкових угод щодо 
їх участі в таких програмах.

Загальна мета цієї Програ-
ми полягає в поліпшенні належ-
ного функціонування систем 
оподатковування на внутріш-

ньому ринку, розширенні спів-
праці між країнами-учасницями, 
їх адміністраціями та чиновника-
ми. Її основні цілі:

1) щодо прибуткових подат-
ків і податків з капіталу:

– забезпечити ефективну ін-
формацію, обмінне й адміністра-
тивне співробітництво, включа-
ючи втілення передових ад-
міністративних методів; 

– дозволити чиновникам до-
сягти високого стандарту ро-
зуміння закону Співтовариства 
та його виконання державами-
членами;

2) щодо податку на додану 
вартість та акцизів додатково до 
названих цілей також гарантува-
ти вдосконалення порядку уп-
равління справами для враху-
вання потреб адміністрацій і 
платників податків, на яких пок-
ладено розвиток і поширення на-
лежної адміністративної практи-
ки;

3) щодо податків на страхові 
внески – поліпшити співпрацю 
між адміністраціями, гарантуючи 
краще використання існуючих 
правил; 

4) що стосується кандидатів 
і потенційних держав-кандидатів 
– забезпечити відповідність 
особливим потребам цих країн з 
метою вжиття ними необхідних 
заходів для вступу у сфері по-
даткового законодавства й ад-
міністративної діяльності.

Для підтримки процесу всту-
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пу держав-кандидатів на член-
ство в ЄС передбачається забез-
печити практичні засоби, що доз-
волять податковим адміністра-
ціям цих країн виконати повний 
діапазон завдань, поставлених 
законодавством Співтовариства 
на дату їх вступу. Програма по-
винна бути відкритою для країн-
кандидатів і потенційних країн-
кандидатів.

Європейська 
комп’ютеризована комунікаційна 
мережа й інформаційні системи 
обміну, фінансовані згідно з Про-
грамою «Fiscalis-2007», відігра-
ють важливу роль у зміцненні 
систем оподатковування в ме-
жах Співтовариства й вимагають 
продовження вливання коштів. 
Крім того, варто передбачити 
можливість включення в цю Про-
граму такої податкової інформа-
ційної системи обміну, як авто-
матизована система управління 
й контролю за рухом підакцизних 
товарів (EMCS), установленої рі-
шенням № 1152/2003/EC Євро-
парламенту й Ради ЄС від 16 
червня 2003 р. [12; L 162. – 
01.07.2003. – P. 5.] й будь-якої ін-
шої, необхідної для виконання 
Директиви 2003/48/EC Ради від 
3 червня 2003 р. щодо оподатко-
вування ощадного доходу у фор-
мі виплати відсотків [12; L 157. – 
26.6.2003. – P. 38.].

Досвід, набутий Співтова-
риством, свідчить, що об’єднання 
представників різних урядів у 

професійній діяльності (робочі 
візити, семінари, проектні групи 
й багатосторонні засоби управ-
ління) сприяє досягненню цілей 
таких програм. Результати впро-
вадження попередніх програм 
переконують, що подібні дії ма-
ють бути продовжені. Настав час 
розвивати нові типи взаємодій з 
метою ефективнішої відповіді на 
виникаючі потреби.

За Програмою «Fiscalis- 
2013» держави-учасниці можуть 
організовувати робочі візити для 
чиновників, що не повинні пере-
вищувати одного місяця. Кожен 
робочий візит повинен бути при-
значений для специфічної про-
фесійної діяльності й має бути 
підготовленим, перевіреним і 
згодом оціненим чиновниками й 
заінтересованими адміністрація-
ми.

Придбаний по Програмі 
«Fiscalis-2007» досвід вказує, що 
скоординовані розвиток і вико-
нання загальної програми нав-
чання значно сприяють цілям ос-
танніх, особливо в досягненні 
високого стандарту розуміння 
закону Співтовариства. Діяль-
ність урядовців у сфері оподат-
кування вимагає належного рів-
ня лінгвістичної компетентності 
для співпраці й участі в Програ-
мі. На держав-учасниць, разом із 
Європейською комісією також 
покладається завдання щодо 
полегшення структурованого 
співробітництва між національ-
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ними навчальними органами й 
чиновниками, відповідальними 
за навчання в адміністраціях 
оподаткування, шляхом:

– розвитку існуючих прог-
рам навчання, а за необхідністю 
– нових, для забезпечення за-
гального ядра навчання чинов-
ників і придбання ними потрібних 
професійних навичок і знань;

– відкриття (по можливості) 
навчальних курсів у сфері опо-
даткування всюди, де вони за-
безпечуються державою-учас-
ницею для її власних чиновни-
ків;

– розвитку (по можливості) 
належного постачання необхід-
ними матеріалами для загально-
го податкового навчання.

Державам-учасницям нале-
жить гарантувати, що їх чинов-
ники одержують початкове й без-
перервне навчання, що важливо 
для набуття ними згідно з про-
грамами навчання загальних 
професійних навичок і знань, не-
обхідних для досягнення ними 
достатнього рівня лінгвістичної 
компетентності для участі в Про-
грамі.

Середньострокова оцінка 
Програми «Fiscalis-2007» під-
твердила, що інформація, яка 
стосується дії останньої, має 
бути доступною для всіх країн-
учасниць і Європейської комісії. 
Комунікація й системи обміну ін-
формацією повинні включати:  
(а) загальну систему комунікацій /  

загальний інтерфейс систем 
(CCN/CSI); (б) інформаційну сис-
тема  обм іну  ПДВ ( V IES);  
(в) комп’ютеризировану систему 
контролю за рухом підакцизних 
товарів (EMCS); (г) будь-яку нову 
пов’язану з оподаткуванням ко-
мунікацію й системи обміну ін-
формацією, встановлені згідно 
із законодавством Співтоварис-
тва й передбачені в Програмі.

У більшості випадків норма-
тивно-правові акти України, що 
стосуються питання європей-
ської інтеграції, оперують понят-
тям «адаптація законодавства», 
хоча на сучасний момент його 
загальноприйнятого визначення 
бракує. Закон України «Про За-
гальнодержавну програму адап-
тації законодавства України до 
законодавства Європейського 
Союзу» [1; 2004. – № 29. – Ст. 367] 
тлумачить це поняття як процес 
приведення законів України та 
інших нормативно-правових ак-
тів у відповідність із acquis 
communautaire, тобто з правовою 
системою ЄС, що включає акти 
законодавства ЄС, прийняті в 
рамках Європейського Співтова-
риства, акти загальної зовніш-
ньої політики й політики безпеки, 
співробітництва у сфері юстиції 
та внутрішніх справ.

У той же час у значенні 
«наближення законодавства Ук-
раїни до законодавства ЄС» пе-
реважна більшість дослідників 
застосовує термін «гармоніза-
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ція» [8, c. 266], хоча УПС його на-
віть не згадує. На думку О. Люх-
терхандта, це поняття відобра-
жає «погоджене співіснування й 
дію таких норм, як юридичні прин-
ципи, комплексні правові інсти-
тути, а також окремі юридичні 
правила й приписи, які походять 
із різних джерел права» [9, c. 57]. 
Н.Р. Малишева визначає спону-
кальними мотивами гармонізації 
законодавства в усіх випадках 
досягнення певного рівня узгод-
женості, порівняності систем з 
метою досягнення можливості їх 
взаємодії [7, с. 741].

Загальним чином процес 
сприйняття Україною актів зако-
нодавства ЄС може бути охарак-
теризований як і зближення за-
конодавства, яке, на думку  
В.І. Лозо, припускає: (1) аналіз 
актів ЄС для з’ясування основ-
них принципів та особливостей; 
(2) визначення, якою мірою на-
ціональна правова база і струк-
тура інститутів включають прин-
ципи й особливості законодавс-
тва ЄС; (3) модифікацію або 
впровадження в національне 
право основних принципів зако-
нодавства ЄС; (4) адаптацію ін-
ституційної структури для засто-
сування оновлених національ-
них актів на практиці. Гармоніза-
ція, як вважає науковець, – це 
детальніше (ніж при зближенні) 
узгодження правової бази з ок-
ремими нормативними актами 
ЄС [5, с. 213]. 

Юридичні підстави прове-
дення гармонізації законодавств 
держав-членів передбачені До-
говором про створення ЄС, який, 
як було визнано Судом ЄС, на 
відміну від звичайних міжнарод-
них договорів створив особливий 
правовий порядок, інтегрований 
до систем права держав-членів 
з моменту набуття ним чинності, 
і який є обов’язковим для судових 
органів останніх [13].

Отже, гармонізація податко-
вого законодавства порівняно з 
адаптацією є більш пріоритетним 
напрямком співпраці, оскільки 
вона допоможе залученню в ін-
теграційні процеси провідних 
принципів, комплексних правових 
інститутів ЄС, і сприятиме надан-
ню Україні статусу не спостеріга-
ча, а активного учасника інтегра-
ційних процесів та участі в запро-
вадженні провідних механізмів 
податкового адміністрування.

З нашого погляду, залучен-
ня України до співробітництва в 
межах багаторічної програми 
дій Співтовариства «Fiscalis 
2013» дозволить значно приско-
рити інтеграційні процеси, пе-
рейти від пасивної адаптації за-
конодавства ЄС до активних 
форм взаємодії з ним, включе-
ного спостереження при роз-
в’язанні питань ефективного 
оподаткування на внутрішньому 
ринку. З огляду на це вбачаєть-
ся вкрай важливим визначення 
одним з пріоритетів подальшого 
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співробітництва Україна з ЄС, 
напрямки якого мають бути за-
кріплені в новій угоді про парт-

нерство та співробітництво, а 
також участі України у реалізації 
програми «Fiscalis-2013».
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Исследование взаимодейс-
твия конституционного и между-
народного права имеет богатые 
традиции в юридической литера-
туре. В этой связи следует на-
звать работы Э.М. Аметистова [1], 
И.П. Блищенко, М.В. Буромен-
ского [2], В.Г. Буткевича, В.Н. Де-
нисова, В.И. Евинтова, О.Е. Ку-
тафина, И.И. Лукашука [7],  
П.Ф. Мартыненко, В.С. Семенова, 
Ю.А. Тихомирова, Ю.Н. Тодыки и 
многих других ученых-юристов. 
Как правило, научная разработ-
ка данной проблематики ведется 
в рамках 2-х противоположных 
подходов – дуалистического и 
монистического. Согласно пер-
вому, сторонниками которого 
были Х. Трипель, Д. Анцилотти, 
подавляющее большинство со-
ветских государствоведов, меж-
дународное и внутригосудар-
ственное право (в первую оче-
редь, конституционное как не-
отъемлемая часть последнего) 
– это 2 самостоятельные право-
вые системы, не подчиненные 
одна другой. «Международное и 
внутригосударственное право, 

– писал Х. Трипель, – это не 
только разные отрасли права, но 
и разные правопорядки. Они 
представляют собой две окруж-
ности, которые тесно соприкаса-
ются друг с другом, но никогда 
не пересекаются» [Цит. по: 1,  
c. 74]. Второй – монистический 
– основан на представлении о 
единстве обеих систем права. 
Его сторонники, к которым сле-
дует отнести прежде всего  
Г. Кельзена, отстаивают идею 
примата международного права 
над внутригосударственным, в 
том числе конституционным.

В последние годы и на доктри-
нальном, и на законодательном 
уровне наметился постепенный 
отказ от жестко дуалистического 
подхода к соотношению между-
народного и внутригосудар-
ственного права. Это обу-
словлено углубляющейся интер-
национализацией общественной 
жизни, необходимостью импле-
ментации международно-право-
вых стандартов в области прав 
человека в национальные зако-
нодательства стран мира, ус-
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Проблеми конституційного права  
й державного будівництва

пешным воплощением в дей-
ствительность европейской 
идеи. Все эти факторы постепен-
но приводят к тому, что между-
народное право воспринимается 
уже не как нечто чуждое, навя-
занное извне, а как естественная 
и гармоничная составляющая 
национальной правовой систе-
мы и законодательства. 

Такой подход поддержан и 
Украиной. В частности, ч. 1 ст. 9 
Конституции установила, что 
действующие международные 
договоры, согласие на обяза-
тельность которых дано Верхов-
ной Радой Украины, являются 
частью национального законо-
дательства. А в ч. 2 ст. 19 Закона 
«О международных договорах 
Украины» содержится положе-
ние, согласно которому в случае, 
если международным догово-
ром Украины, вступившим в 
силу, установлены иные прави-
ла, нежели те, которые преду-
смотрены в соответствующем 
акте национального законода-
тельства, то применяются пра-
вила международного договора 
[4; 2004. – № 50. – Ст. 540].

Говоря о проблеме взаимо-
действия конституционного и 
международного права, хоте-
лось бы отметить следующие 
наиболее важные направления 
этого взаимодействия.

Первое из них – идеологи-
ческое. И конституционное, и 
международное право базиру-

ются на общей идеологической 
основе, заключающейся в вос-
питании политической культуры 
общества в духе подлинного 
уважения к самостоятельной 
ценности человеческой личнос-
ти, ее правам и свободам. Все-
общая декларация прав челове-
ка, международные пакты о пра-
вах, другие международно-пра-
вовые документы основаны на 
философии, утверждающей аб-
солютную ценность человечес-
кой личности, ее приоритет над 
государством, прирожденный, 
естественный характер челове-
ческих прав и свобод. «Все люди 
рождаются свободными и рав-
ными в своем достоинстве и пра-
вах», – провозглашает ст. 1 Дек-
ларации. «Человек, его жизнь и 
здоровье, честь и достоинство, 
неприкосновенность и безопас-
ность признаются в Украине на-
ивысшей социальной ценнос-
тью», – говорит ст. 3 Конститу-
ции. Государству же в этой сис-
теме взглядов отводится совсем 
иная роль: регулировать отно-
шения между гражданами, что-
бы их права и свободы не нару-
шали таких же прав и свобод 
иных граждан, заботиться о за-
щите прав каждой отдельной 
личности, поскольку именно в 
этом заключается залог благо-
получного существования госу-
дарства. Ибо государственная 
власть, допуская такие наруше-
ния относительно своих граж-
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дан, просто не имеет шансов на 
будущее.

Второе направление можно 
назвать регулятивным. Одним 
из первых в юридической науке 
его обозначил Г. Кельзен. По его 
мнению, конституционное и меж-
дународное право имеют не 
только сходную идеологическую 
философию, но и общий объект 
правового регулирования. Цель 
конституционного и междуна-
родного права в конечном счете 
состоит в регламентировании 
поведения людей, с тем чтобы 
побудить их воздерживаться от 
определенных действий, кото-
рые так или иначе считаются 
вредными для общества, и вы-
полнять другие, которые по тем 
или иным причинам рассматри-
ваются как полезные для обще-
ства [6, с. 351, 352]. По Г. Кельзе-
ну, каждый внутренний вопрос 
становится внешним, если он яв-
ляется объектом международ-
ного регулирования.

В самом деле, международ-
ное право уже давно регламен-
тирует такие дела, рассматрива-
ющиеся обычно в качестве внут-
ренних, как конституционные 
вопросы (форма правления, при-
обретение или утрата граждан-
ства), трудовые проблемы, внут-
ренняя социальная политика, 
спортивные и религиозные воп-
росы, проблемы уголовного и 
гражданского права и процесса, 
и др. Как отмечает в этой связи 

И.И. Лукашук, «система между-
народных отношений приобрела 
глобальный характер, как и под-
лежащие решению проблемы» 
[7, с. 32].

Из этого следует третье, ко-
ординационное направление 
взаимодействия конституцион-
ного и международного права, 
заключающееся в том, чтобы 
привести в соответствие с меж-
дународными обязательствами 
Украины весь нормативно-пра-
вовой массив, существующий в 
стране. Причем не только фор-
мально, но и по существу, в со-
гласии с руководящими принци-
пами правового регулирования 
гражданских прав и свобод, за-
ложенными в этих обязатель-
ствах. Фактически речь идет о 
проблеме имплементации норм 
международного права в консти-
туционном законодательстве Ук-
раины. 

Проблема соотношения 
международного договора Укра-
ины и ее внутреннего законода-
тельства, казалось бы, давно 
решена в ст. 9 Конституции и 
ст. 19 Закона «О международных 
договорах Украины», в соответс-
твии с которыми (а) действую-
щие международные договоры 
Украины являются частью наци-
ональной правовой системы;  
(б) в случае коллизии внутрен-
него закона и международного 
договора приоритет отдается 
нормам последнего.
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Вместе с тем ч. 2 ст. 9 Кон-
ституции устанавливает, что за-
ключение международных дого-
воров, противоречащих Основ-
ному Закону Украины, возможно 
только после внесения в него со-
ответствующих изменений. Та-
ким образом, на конституцион-
ном уровне закреплена идея 
верховенства Конституции (и 
только ее) над нормами между-
народного права. Заключение 
международного договора, про-
тиворечащего Конституции Ук-
раины, является невозможным 
до момента внесения в нее со-
ответствующих изменений. 

Полагаем, что для правиль-
ного уяснения приведенного кон-
ституционного положения необ-
ходимо определить содержание 
2-х государственно-правовых ка-
тегорий – «заключение между-
народного договора» и «между-
народный договор, противоре-
чащий Конституции Украины». 

Общепризнанное толкова-
ние международного договора 
содержится в Венской конвен-
ции о праве международных до-
говоров от 23 мая 1969 г. [3], 
участником которой является Ук-
раина. В ст. 2 этого международ-
но-правового акта указывается: 
«Для целей настоящей Конвен-
ции: а) «договор» означает меж-
дународное соглашение, заклю-
ченное между государствами в 
письменной форме и регулиру-
емое международным правом, 

независимо от того, содержится 
ли такое соглашение в одном до-
кументе, в двух или нескольких 
связанных между собой доку-
ментах, а также независимо от 
его конкретного наименования» 
[3, с. 226]. Это определение вос-
производится и уточняется при-
менительно к международным 
договорам Украины в ст. 2 ука-
занного Закона, которая содер-
жит также интересующее нас оп-
ределение категории «заключе-
ние международного договора 
Украины», охватывающее дей-
ствия по подготовке его текста, 
принятию, установлению аутен-
тичности, подписанию междуна-
родного договора и предостав-
лению согласия на его обяза-
тельность для государства. 

Показательно, что действу-
ющая Конституция и текущее за-
конодательство Украины не со-
держат никаких указаний отно-
сительно того, какие из сущест-
вующих видов международных 
договоров не могут противоре-
чить Основному Закону. Положе-
ние его ч. 2 ст. 9 сформулирова-
но таким образом, что Конститу-
ции не могут противоречить лю-
бые международные договоры 
Украины. Причем в обозначен-
ной конституционной норме речь 
идет именно о заключении меж-
дународных договоров, что, как 
отмечает М.В. Буроменский, «со-
здает своеобразную юридичес-
кую обязанность для органов Ук-
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раинского государства не заклю-
чать международные договоры, 
противоречащие Конституции 
Украины» [2, с. 56]. В свою оче-
редь, системное толкование 
обозначенных выше норм позво-
ляет сделать вывод о том, что 
эта юридическая обязанность 
распространяется на весь спектр 
действий в отношении такого 
международного договора: под-
готовки его текста, принятия, ус-
тановления аутентичности, под-
писания и предоставления со-
гласия на его обязательность 
для государства. Следователь-
но, в случае, если такой договор 
(независимо от затрагиваемых в 
нем проблем, его видовой клас-
сификации) каким-то образом 
противоречит Конституции Укра-
ины, любое из указанных дейс-
твий, образующих процедуру его 
заключения, является недопус-
тимым. 

Однако совершенно непо-
нятно, что следует понимать под 
такой формулировкой, как «про-
тиворечие Конституции». Это су-
губо оценочная категория, со-
держание которой в каждом от-
дельном случае должен опреде-
лить Конституционный Суд. Со-
гласно ч. 1 ст. 151 Конституции 
Украины Конституционный Суд 
по обращению Президента или 
Кабинета Министров дает за-
ключение о соответствии Основ-
ному Закону страны ее действу-
ющих международных догово-

ров или тех из них, которые вно-
сятся в Верховную Раду Украины 
для предоставления согласия на 
их обязательность. 

Следовательно, ч. 2 ст. 9 
Конституции является сугубо де-
кларативной и внутренне проти-
воречивой, поскольку (а) соот-
ветствующее обращение Прези-
дента или Кабинета Министров 
в Конституционный Суд Украины 
может не последовать; (б) тот 
или иной международный дого-
вор Украины или проект таково-
го в силу указанного обстоятель-
ства может не стать предметом 
рассмотрения в этом Суде, а 
значит, (в) противоречащий Кон-
ституции международный дого-
вор может быть заключен. Кста-
ти, за все время существования 
Конституционный Суд разрешил 
вопрос о конституционности 
лишь одного международного 
договора Украины (дело о Рим-
ском Уставе Международного 
уголовного суда) [5, с. 47]. Меж-
ду тем, многочисленные пробле-
мы, возникающие в межгосу-
дарственных отношениях Укра-
ины и РФ, Украины и Евросоюза, 
свидетельствуют, что пока по-
тенциал конституционного пра-
восудия используется в этом 
вопросе явно недостаточно. 

Из этого, так сказать, право-
вого тупика существует 2 выхо-
да: а) предусмотреть в законо-
дательстве хотя бы примерный 
перечень положений междуна-
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родных договоров, которые счи-
таются явно противоречащими 
Конституции (например, положе-
ния, предусматривающие уступ-
ку украинской территории, огра-
ничивающие права и свободы 
граждан и т.д.). Но такой подход 
считается не самым эффектив-
ным, поскольку сформулировать 
хотя бы примерный перечень та-
ких положений, чрезвычайно 
сложно, ибо он неисчерпаем, как 
и сама государственно-право-
вая жизнь; б) установить, что все 
проекты международных дого-
воров Украины независимо от их 
различий по субъектам заклю-
чения, видам и наименованиям 
должны быть предметом рас-
смотрения в Конституционном 
Суде. В противном случае, им-
ператив, содержащийся в ч. 2 
ст. 9 Конституции, не сможет 
быть выполнен должным обра-
зом.

Ситуация с реализацией 
рассматриваемого нами право-
вого положения осложняется 
также тем, что указанная норма 
запрещает именно заключение 
международных договоров, про-
тиворечащих Конституции. За-
ключение представляет собой 
множество процедурных, часто 
весьма дорогостоящих опера-
ций – от подготовки текста дого-
вора до его подписания и предо-
ставления согласия парламента 
на обязательность последнего 
(в форме ратификации, утверж-

дения и т.п.). Однако в Конститу-
ционный Суд, как говориться в 
ст. 151 Основного Закона, на-
правляются только относитель-
но завершенные международно-
правовые документы либо их 
проекты (действующие между-
народные договоры Украины и 
международные договоры, вно-
симые в Верховную Раду). На 
стадии же, к примеру, подготов-
ки текста такого договора чрез-
вычайно сложно выяснить, про-
тиворечит ли он Конституции 
или нет. Поэтому положение ч. 2 
ст. 9 Основного Закона даже с 
точки зрения юридической тех-
ники сформулировано не луч-
шим образом.

Примечательно, что дей-
ствующее международное пра-
во, в принципе, допускает приня-
тие международного договора, 
не соответствующего нацио-
нальной конституции. Так, ст. 27 
Венской конвенции устанавли-
вает, что участник такого дого-
вора «не может ссылаться на 
положения своего внутреннего 
права в качестве оправдания 
для невыполнения им договора» 
[3, с. 233]. Эта императивная 
норма такого международного 
договора, как Венская конвен-
ция, обладает приоритетом пе-
ред положениями внутригосу-
дарственного закона в силу ч. 2 
ст. 19 названого Закона. При 
этом Конвенция допускает лишь 
одно исключение из указанного 
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правила, предусмотренное ее 
ст. 46, где говорится: «Государ-
ство не вправе ссылаться на то 
обстоятельство, что его согла-
сие на обязательность для него 
договора было выражено в на-
рушение того или иного положе-
ния его внутреннего права, каса-
ющегося компетенции заклю-
чать договоры, как на основание 
недействительности его согла-
сия, если только данное наруше-
ние не было явным и не каса-
лось нормы его права особо 
важного значения» [3, с. 239]. 
При этом следует подчеркнуть, 
что речь идет о норме внутрен-
него права не только особо важ-
ного значения (к которым можно 
отнести нормы конституции), но 
и касающейся исключительно 
компетенции заключать догово-
ры. Во всех остальных случаях, 
как справедливо отмечает  
М.В. Буроменский, договор, про-
тиворечащий Конституции, бу-
дет признан действительным и 
встанет вопрос о его исполнении 
[2, с. 56].

Резюмируя, следует отме-
тить, что национальное консти-
туционное законодательство и 
практику, связанную с имплемен-
тацией международных норм, не-
обходимо оценивать с точки зре-
ния того, (а) насколько эффектив-
но обеспечивают они максималь-
но полное и последовательное 
исполнение международных 
норм в рамках национального 

правопорядка и (б) в какой степе-
ни создают условия для сбалан-
сированного сочетания нацио-
нальных интересов с требовани-
ями, вытекающими из принципа 
pacta sunt servanda («договоры 
должны соблюдаться»).

И, наконец, четвертое на-
правление, на котором следует 
активизировать взаимодействие 
конституционного и междуна-
родного права, –правозащит-
ное, заключающееся в развитии 
судебной и иных форм правовой 
защиты граждан. Правовая (в 
частности судебная) защита про-
возглашенных прав и свобод – 
одна из центральных идей меж-
дународно-правовых докумен-
тов. Они рассматривают право 
на такую защиту как безуслов-
ное право каждого гражданина 
и столь же безусловная обязан-
ность государства. По нашему 
мнению, Украина остро нужда-
ется в эффективной и разветв-
ленной системе правовой защи-
ты с максимальным использова-
нием мирового опыта. Своей 
вершиной эта система должна 
достигать мирового уровня. 

В последнее время Украина 
делает первые реальные шаги в 
обозначенном направлении. До-
статочно вспомнить принятый  
23 февраля 2006 г. Закон Укра-
ины «Об исполнении решений и 
применении практики Европей-
ского суда по правам человека» 
[4; 2006. – № 30. – Ст. 260] и то, 
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что решения этого юрисдикци-
онного органа, бесспорно, меж-
дународно-правового по проис-
хождению и изначальной юриди-
ческой природе, постепенно ста-
новятся реальностью украин-
ской государственно-правовой 

жизни. Это свидетельствует о 
том, что в данном вопросе укра-
инское законодательство и прак-
тика стремятся соответствовать 
взятым международным обяза-
тельствам. Насколько успешно? 
Покажет время.
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ВПЛИВ ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ НА 
СПЕЦИФІКУ КОЛЕКТИВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ І 

СВОБОД ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Колективні політичні права 
та свободи людини і громадяни-
на в сучасній Україні набувають 
особливого звучання, оскільки 
країна прагне розбудувати на 
власних теренах правову, со-
ціальну й демократичну держа-

ву, в якій людина з різноманітни-
ми проявами власного буття ви-
знається найвищою соціальною 
цінністю. Це питання набуває 
особливої актуальності з огляду 
на те, що саме права та свободи 
дозволяють людині реалізувати 
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власний потенціал, обстоювати 
свої права та свободи різної 
спрямованості. Разом із цим за-
значена проблематика в на-
уковій правовій літературі сучас-
ної України поки що не знайшла 
належного висвітлення й вирі-
шення.

Проблеми колективних полі-
тичних прав та свобод у своїх 
працях порушували такі вчені, як 
Л.Д. Воєводін, О.Г. Кушніренко, 
О.А. Лукашова, Т.М. Слінько,  
А.А. Мішин, П.М. Рабінович,  
М.І. Хавронюк, Ю.М. Тодика,  
О.Ф. Фрицький, В.Є. Чиркін, [1; 5; 
7; 9-12] та ін. Але, на жаль, в юри-
дичній науці ще не було спроб 
грунтовно визначити їх специфі-
ку, місце, виявити їх відмінні риси 
від інших прав та свобод людини 
та громадянина.

Специфіка цієї групи прав та 
свобод була закладена ще в За-
гальній декларації прав людини, 
прийнятій 10 грудня 1948 р. Гене-
ральною Асамблеєю ООН. Цей 
міжнародно-правовий документ 
розглядався як завдання, до ви-
конання якого повинні прагнути 
всі народи й усі держави [70, 
с.69]. Із цього часу ця дата щоріч-
но відмічається в усьому світі як 
День прав людини.

Загальна декларація була 
прийнята у вигляді резолюції Ге-
неральної Асамблеї ООН, саме 
тому вона має рекомендаційний 
характер. У той же час проголо-
шені в ній основні права та сво-

боди розглядаються в умовах 
сьогодення переважною біль-
шістю держав як юридично обо-
в’язкові звичайні чи договірні 
норми [130, с.50].

Декларація відіграла істотну 
роль у справі розвитку конститу-
ційного процесу в різних країнах 
світу. У звязку з її прийняттям ко-
лективні політичні права та сво-
боди розглядаються як надбан-
ня світової цивілізації і виступа-
ють невід’ємною частиною пра-
вового статусу людини і грома-
дянина у всіх цивілізованих дер-
жавах. 

Водночас Загальною декла-
рацією колективні політичні пра-
ва та свободи були сформульо-
вані таким чином, що в Консти-
туції України вони отримали від-
повідне закріплення і мають пев-
ні риси, які суттєво відрізняють 
їх від інших прав і виводять на 
особливий рівень, що дозволяє 
посісти особливе місце серед 
прав та свобод. Специфічних 
рис, що їм притаманні, доволі ба-
гато, але перш за все необхідно 
вирізнити те, що вони можуть 
бути реалізовані переважно гру-
пою осіб. Якщо ці права окрема 
особа буде намагатися реалізу-
вати одноособово, в неї може не 
буде взагалі можливості це зро-
бити.

Наприклад, право на свобо-
ду об’єднання в політичні партії 
або громадські організації не-
можливо здійснити одній особі. 
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Згідно зі ст. 10 Закону України 
«Про політичні партії в Україні» 
[8] рішення про створення полі-
тичної партії приймається на її 
установчому з’їзді (конференції, 
зборах). Воно повинно бути під-
триманим підписами не менше 
10-ма тис. громадян України, які 
за Конституцією України мають 
право голосу на виборах, зібра-
них не менше як у двох третинах 
районів не менше двох третин 
областей України, міст Києва й 
Севастополя. Отже, ця норма 
встановлює вимогу щодо кількіс-
ного складу осіб, які повинні бра-
ти участь у створенні політичної 
партії, тобто в будь-якому випад-
ку створення останньої волею 
однієї особи неможливо. 

При реалізації деяких колек-
тивних прав окремою особою 
одноособово замість права, що 
проваджується, може бути здій-
снено інше. Наприклад, право на 
проведення зборів, мітингів, по-
ходів і демонстрацій, якщо його 
буде провадити окрема особа, 
вона замість цього права фак-
тично реалізує лише право на 
висловлення вільної думки та 
слова, що більше стосується ка-
тегорії особистих (громадян-
ських) прав і свобод. 

Про те, що такі права мо-
жуть бути втілені в життя виключ-
но колективно, зазначав і  
Ю.М. Тодика. Зокрема, він писав, 
що тільки колективним є право 
на збори, мітинги, об’єднання в 

політичні партії та громадські ор-
ганізації, які одноособово реалі-
зувати неможливо [2, с. 147]. 
Крім цього, колективне право на 
страйк, яке не належить до чис-
ла політичних прав та свобод, 
при застосуванні його окремою 
особою одноособово може приз-
вести навіть до вчинення право-
порушення. Так, якщо окрема 
особа намагатиметься реалізу-
вати право на страйк, то в робо-
тодавців будуть усі підстави на-
класти стягнення на неї за про-
гул. 

Усе це свідчить про те, що 
індивідуальне право нерідко 
може здійснюватись колективно, 
але відмінність його полягає в 
тому, що ним повною мірою мож-
на користуватись і захищати 
його індивідуально, тоді як права 
колективні за своєю сутністю од-
ноособово реалізувати немож-
ливо. Єдиний виняток з переліку 
колективних політичних прав є 
право на звернення, передбаче-
не ст. 40 Основного Закону, ос-
кільки ним можна користуватися 
особам як колективно, так і од-
ноособово. Конституція чітко 
поділяє це право на індивідуаль-
ні, й на колективні звернення. 
Сполучник «чи» особливо під-
креслює, що йдеться про різні 
види звернень. Якщо буквально 
виходити з того, що аналізується 
тільки право на колективні звер-
нення, то вони теж не можуть 
бути реалізовані одноособово. 
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Колективні звернення порів-
няно з індивідуальними мають 
певну специфіку. Ідеться не тіль-
ки про кількість підписів осіб, які 
звертаються, а й про більшу сус-
пільну значущість, важливість 
проблем, які порушуються в ко-
лективних зверненнях. Як пра-
вило, вони стосуються болючих 
питань, у вирішенні яких заінте-
ресована громадськість і держа-
ва. 

Такий тип звернень, на дум-
ку О.О.Чуб, можна навіть віднес-
ти до форм реалізації права на 
участь в управлінні державними 
справами, що передбачено ч. 1 
ст. 38 Основного Закону [13, 
с.199]. Як бачимо, якщо вести 
мову виключно про право саме 
на колективні звернення, то од-
ноособово його застосувати не-
можливо, значить, це право пов-
ною мірою «вписується» в групу 
колективних політичних прав. 

Отже, індивідуальні права 
можуть бути реалізовані як ін-
дивідуально, так і колективно, на 
противагу колективним, які мож-
на реалізувати виключно колек-
тивно, тобто групою осіб. Проте 
стосовно не всіх колективних 
політичних прав та свобод у за-
конодавстві України встанов-
люється мінімальна чисельність 
осіб, які вправі ними користува-
тися. Відштовхуючись від того, 
що колективні права не можуть 
здійснюватися одноособово, ми 
можемо зробити висновок, що 

для користування певним колек-
тивним політичним правом необ-
хідною є наявність хоча б 2-х 
осіб. Наприклад, якщо у звернен-
ні підписалися 2 особи, це звер-
нення треба вважати колектив-
ним. Однак для деяких колектив-
них політичних прав та свобод 
чисельність осіб, які реалізують 
зазначене право визначена у за-
коні (наприклад, право на свобо-
ду об’єднання у політичні пар-
тії). 

Колективні політичні права 
та свободи в будь-якому разі не 
можуть розглядатися як механіч-
но утворена сума прав індивіду-
альних, якими користуються ін-
дивіди. Якщо проаналізувати те 
чи інше колективне політичне 
право й умовно його відділити 
від інших, реалізованих разом 
прав і свобод, все одно за своєю 
юридичною природою воно за-
лишиться колективним, а не ін-
дивідуальним. Усе вищевикла-
дене, на нашу думку, відбиває й 
підтверджує специфіку колек-
тивних прав та свобод, їх відмін-
ність від індивідуальних. 

Однак, незважаючи на те, 
що колективні права та свободи 
мають певну особливість порів-
няно з тими, що можуть бути 
здійсненимиі індивідуально, про-
тиставляти їх не тільки не пот-
рібно, й небезпечно. Це випли-
ває з того, що вони дуже суттєво 
взаємопов’язані і знаходяться у 
діалектичній єдності. Крім цього, 
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фундаментальний принцип, за-
кріплений у ст. 3 Конституції, від-
повідно до якого саме людина є 
найвищою соціальною цінністю, 
не дає права колективному на-
чалу домінувати й подавляти ін-
дивідуальне людське буття. 

Ми погоджуємося з О.А.Лу-
кашевою, яка вважає, що колек-
тивні утворення не повинні ігно-
рувати прав людини, суперечити 
їм або обмежувати їх. Щодо цьо-
го винятком можуть послужити 
надзвичайні ситуації, які створю-
ють загрозу життю цілому наро-
ду, нації. Якщо колективні права 
обмежують права окремої осо-
би, то мета, що об’єднує спіль-
ноту, є антигуманною і проти-
правною [6, с.140-141]. Іншими 
словами, якщо реалізація колек-
тивних прав призодить до пору-
шення прав однієї людини (хоча 
б і опопсередковано), таке їх 
здійснення має бути забороне-
ним. Так, згідно з ч.1 ст. 37 Ос-
новного Закону забороняються 
утворення й діяльність політич-
них партій і громадських органі-
зацій, програмні цілі або дії яких 
спрямовані на ліківдацію неза-
лежності України, зміну консти-
туційного ладу насильницьким 
шляхом, порушення сувереніте-
ту й територіальної цілісності 
держави, підрив її безпеки, не-
законне захоплення державної 
влади, пропаганду війни, на-
сильства, на розпалювання між-
етнічної, расової, релігійної во-

рожнечі, посягання на права і 
свободи людини, здоров’я насе-
лення.

Наведений конституційний 
припис забороняє громадянам 
реалізовувати колективне полі-
тичне право на свободу об’єд-
нуватись у політичні партії та 
громадські організації, якщо 
вони мають на меті як безпосе-
редньо, так і опосередковано по-
рушувати права та свободи лю-
дини і громадянина. Наприклад, 
пропаганда війни, розпалювання 
міжетнічної, расової чи релігійної 
ворожнечі призводить до грубо-
го порушення прав та свобод ок-
ремих осіб.

На такій же позиції стояв за-
конодавець при конструюванні 
приписів, що містяться у ст. 39 
Основного Закону. Проголошую-
чи право громадян збиратися 
мирно, без зброї, проводити збо-
ри, мітинги, походи, демонстра-
ції, Конституція в той же час чіт-
ко застергіає, що це колективне 
політичне право може бути об-
межено судом в інтересах націо-
нальної безпеки й громадського 
порядку, з метою запобігання за-
ворушенням чи злочинам, для 
охорони здоров’я населення або 
захисту прав та свобод інших 
людей. 

Разом із тим, не повинно 
бути радикального індивідуаліз-
му як крайнього прояву деструк-
тивного розвитку суспільства, 
що знаходиться у процесі своєї 
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історичної трансформації. У 
зв’язку із цим необхідний зваже-
ний баланс індивідуального й ко-
лективного існування громадян, 
відповідне їх конституційно-пра-
вове регулювання. 

Важливою властивістю ко-
лективних політичних прав та 
свобод є те, що їх належне ко-
ристування ними дозволяє гро-
мадянам захищати деякі інші 
свої права й законні інтереси. 
Про це безпосередньо зазна-
чається й у Конституції та зако-
нодавстві України. Згідно з ч. 1 
ст. 36 Основного Закону грома-
дяни нашої держави мають пра-
во на свободу об’єднання в полі-
тичні партії та громадські органі-
зації для здійснення й захисту 
своїх прав та свобод і задово-
лення політчиних, економічних, 
соціальних, культурних та інших 
інтересів [3]. 

О.О. Чуб теж вказує на спе-
цифічні особливості, властиві 
саме колективним політичним 
правам та свободам. Зокрема, 
вона пише, що при демократич-
ному режимі громадяни вільні у 
вираженні своїх ідей об’єднувати-
ся в політичні партії та інші ор-
ганізації або не об’єднуватися в 
них. Інша річ, що об’єднання гро-
мадян мають значно ширші мож-
ливості щодо політичного впли-
ву, ніж окремий громадянин. 
Більше того, реалізація деяких 
прав та свобод громадянами 
можлива лише в межах діяль-

ності об’єднань громадян (вису-
нення кандидатів у депутати, за-
слуховування звітів депутатів, 
ініціатива щодо проведення ре-
ферендуму тощо). Об’єднання 
дають їм змогу залучатися до 
політики, закладаючи фунда-
мент громадянського суспіль-
ства [13, с.121].

На думку Ю.П. Битяка, інше 
колективне політичне право – 
право громадян збиратися мир-
но, без зброї і проводити збори, 
мітинги і демонстрації – «є од-
нією із конституційних гарантій 
прав громадян на свободу світог-
ляду і віросповідання, думки і 
слова, на вільне вираження своїх 
поглядів і переконань, на вико-
ристання і поширення інформа-
ції, в цілому на вільний розвиток 
своєї особистості» [4, с.208]. Інак-
ше кажучи, якщо взяти тільки 
одне це колективне політичне 
право, воно буде конституційною 
гарантією і сприятиме здійснен-
ню цілій сукупності інших прав та 
свобод людини і громадянина. 
За його допомогою громадяни 
мають можливість висловлювати 
свою позицію з найбільш акту-
альних, значущих і навіть доле-
носних проблем як державного, 
так і суспільного життя. Це питан-
ня як внутрішньої, так і зовніш-
ньої політики, роботи транспорту 
й закладів, що надають населен-
ню різноманітні послуги, кому-
нальних тарифів та оплати праці 
й пенсій, покращання роботи в 
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напрямку боротьби з корупцією і 
забезпечення законності й пра-
вопорядку та багато інших. Про-
веденням таких заходів громадя-
ни можуть не тільки порушити ці 
проблеми, а й зробити так, щоб 
вони були почуті можновладця-
ми. Крім того, інші колективні 
політичні права та свободи також 
відіграють не менш важливу 
роль. 

Таким чином, колективні 
політичні права та свободи є 
правами першого покоління.
Вони спрямовані на задоволен-
ня й захист інших прав та сво-
бод, виступають своєрідними їх 
гарантіями. Вони мають специфі-
ку, яка була закладена ще в За-
гальній декларації прав людини. 
Її проявом є також те, що ці пра-
ва та свободи окремою особою 

одноособово реалізувати не-
можливо. Практично всі вони ре-
алізуються виключно громадя-
нами України як особами, які ма-
ють стійкі зв’язки з нашою держа-
вою і є небайдужими у вирішен-
ні її долі. Це вони мають право 
направляти колективні письмові 
звернення до органів державної 
влади, органів місцевого самов-
рядування й посадових і служ-
бових осіб цих органів, які, у 
свою чергу, зобов’язані розгля-
нути їх і дати обґрунтовану від-
повідь у встановлений законом 
строк. Ці права можна вважати 
проявом значної гуманізації ук-
раїнського законодавства, уособ-
ленням реалізації національного 
правового режиму для іноземних 
громадян та осіб без громадян-
ства.
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Сучасний етап розвитку сус-
пільства характеризується вели-
кою регулюючою роллю держав-
них інститутів, адже більшість 
владних рішень так чи інакше 
стосуються життєвих інтересів 
як окремих громадян, так і широ-
ких верств населення – пенсіо-
нерів, працівників бюджетної 
сфери, підприємців і т.д. Звичай-
но, що в громадян, їх об’єднань 
та інших суб’єктів суспільних від-
носин виникає природне бажан-
ня впливати на процес прийнят-
тя і здійснення рішень держави. 
Цей цілком закономірний процес, 
властивий демократичним дер-
жавам з розвиненим грома-
дянським суспільством, і є лобіз-
мом.

Зазначена проблема ще не-
достатньо детально вивчена у 
вітчизняній юридичній науці. На 
даний час в Україні досліджува-
лись лише окремі аспекти інсти-
туту лобізму. Так, обговорюва-
лись існуючі законопроекти про 
лобіювання (А. Євгеньєва) [1], пи-
тання можливої сфери легалізо-

ваної лобістської діяльності  
(К.В. Манжул, І.І. Нікітчук) [5], ас-
пекти лобістської діяльності окре-
мих відомств (О.Л. Порфімович) 
[7] та органів місцевого самовря-
дування (О.В. Молодцов) [6]. 

Проте, незважаючи на пере-
лічені спроби вивчення пробле-
ми лобізму та зростаючий науко-
вий інтерес до неї, можна впев-
нено стверджувати, що окремі 
складники зазначеного явища 
суспільно-політичного життя ще 
недостатньо досліджені. Зокре-
ма, як у галузі конституційного 
права держави, так і в україн-
ській юридичній науці взагалі 
бракує детальної класифікації 
тих методів і засобів, за допомо-
гою яких здійснюється лобістсь-
ка діяльність. Дана стаття є 
спробою вивчення різноманітних 
проявів суспільно-політичного 
явища лобізму й визначення кла-
сифікації механізмів здійснення 
лобістської діяльності за певни-
ми критеріями.

Спробуємо стисло охарак-
теризувати ті методи й засоби, 
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за допомогою яких так звані гру-
пи інтересів справляють вплив 
на владні структури. У першу 
чергу визначимо, що методи 
лобістської діяльності розподі-
ляються на прямі й непрямі, на 
публічні й тіньові. До прямих від-
носять безпосередні контакти 
лобістів з представниками вла-
ди, які приймають рішення, до 
непрямих – засоби, що виключа-
ють безпосередній вплив лобістів 
на суб’єктів прийняття рішень. 
Отже, прямими методами лобіст-
ської діяльності є нижченаведені 
дії. 

1. Підготовка лобістами про-
екту відповідного рішення дер-
жавного органу в тому вигляді, 
який влаштовує групи впливу. 
Зазначений спосіб лобіювання 
передбачає складання лобіста-
ми законопроектів і змін до вже 
чинних законів для подальшого 
винесення на розгляд парламен-
ту, або підготовку для розгляду 
відповідного урядового рішення, 
нормативних актів Президента, 
органів державної влади чи ор-
ганів місцевого самоврядуван-
ня. 

2. Під час обговорення зако-
нопроектів або проектів урядо-
вих рішень можливий виступ 
лобістів на слуханнях у коміте-
тах (комісіях) парламенту чи уря-
ду з викладенням позицій заін-
тересованих сторін. Регламенти 
парламентів багатьох країн пе-
редбачають можливість запро-

шення осіб, інтересів яких сто-
сується прийняття законопроек-
ту, для участі в його обговоренні 
на слуханнях відповідного пар-
ламентського комітету. Указаний 
метод лобіювання є дійовим і в 
той же час відкритим і цивілізо-
ваним, бо це дозволяє почути 
парламентарям та урядовцям 
думку з обговорюваного питання 
саме заінтересованої сторони, 
знати яку не менш важливо, аніж 
висновок експерта.

3. Виступ лобістів на від-
повідних слуханнях парламенту, 
органу місцевого самоврядуван-
ня або під час проведення засі-
дання сесії парламенту чи орга-
ну місцевого самоврядування. 
Як зазначив один з дослідників 
російського лобізму П.О. Толс-
тих, «парламентські слухання 
проходять за стандартним сце-
нарієм: спочатку стан проблеми 
подається як критичний, наво-
дяться приклади зарубіжного до-
свіду, після чого пропонується 
комплекс заходів для покращан-
ня ситуації. При цьому слід за-
значити класичний тон таких за-
сідань: якщо не прийняти заходи 
зараз, завтра вже буде пізно. Ро-
биться це зі зрозумілою метою 
– здійснити максимум впливу на 
законодавців, представників 
профільних міністерств і жур-
налістів» [7, с. 64].

4. Надання інформації з об-
говорюваного питання з акцен-
том на аспектах, вигідних групам 
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впливу. Під час прийняття влад-
них рішень (законодавчих або 
урядових) депутатам або чинов-
никам необхідно перевірити 
значну кількість інформації, що 
стосується різних галузей знань 
(правових, економічних, соціаль-
них, екологічних тощо). Спілкую-
чись з різноманітними лобістами, 
законодавець отримує інформа-
цію не тільки про саму проблему, 
а й про те, які суспільні групи за-
інтересовані в її вирішенні. Отже, 
інформація лобістів (а в багатьох 
випадках це будуть відомості, 
отримані від протилежних сторін) 
дуже цінується законодавцями, 
багато з яких, до речі, більше 
прагнуть користуватися їхніми 
інформаційними послугами, аніж 
експертів. Характеризуючи до-
свід лобізму в Конгресі США, 
політолог Е. Шнейер зазначив: 
«Конгресмени – це не науковці, 
а політики, тому вони можуть 
вважати «об’єктивні» джерела 
інформації довідкової служби 
конгресу «хорошими, але сте-
рильними» [2, с. 108].

5. З метою висловлення 
своєї позиції й доведення її до 
депутатів та урядовців лобісти 
ініціюють проведення різного 
роду конференцій, семінарів, на-
рад, «круглих столів», під час 
яких у вигідному для груп впливу 
напрямку дискутуються про-
блемні питання, що потребують 
(за словами лобістів) певного за-
конодавчого або нормативного 

врегулювання. Указані заходи 
становлять можливість для вла-
ди й лобістів обговорити поточні 
суспільні проблеми. При цьому 
останні намагаються налагодити 
необхідні для них контакти з 
представниками влади, а ті, у 
свою чергу, розглядають можли-
вості щодо пошуку підтримки се-
ред лобістів, які представляють 
певні суспільні групи. Так, восени 
2008 року проблема банківської 
й фінансової кризи в Україні була 
порушена на міжнародній конфе-
ренції «Українській форум», у 
якій взяли участь народні депу-
тати, впливові бізнесмени, члени 
уряду й Національного банку Ук-
раїни. 

6. Депутати, які є внутрішні-
ми лобістами, проводять прес-
конференції й відкриті зустрічі з 
виборцями, під час яких обгово-
рюються питання, що вимагають 
уваги законодавців або урядов-
ців. Звичайно, під час ініційова-
ної лобістами дискусії висловлю-
ються певні пропозиції, які широ-
ко оприлюднюються в засобах 
масової інформації (далі – ЗМІ). 
Наприклад, після вступу України 
у Світову торгову організацію во-
сени 2008 р. народні депутати і 
впливові політики, інтереси яких 
стосуються автомобільної галузі 
(Т. Васадзе, Д. Святаш, П. Поро-
шенко), організували декілька 
конференцій і публічних виступів, 
під час яких обстоювали необ-
хідність подовження строку дії 
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обмежень на імпорт в Україну 
іноземних автомобілів. 

7. Направлення депутатсь-
кого запиту до органу державної 
влади чи органу місцевого само-
врядування. Цим прийомом ко-
ристуються внутрішні парла-
ментські лобісти з метою тиску 
на дії органів державної влади 
стосовно різних організацій (як 
правило, бізнес-структур). У разі 
перевірок підприємств держав-
ними структурами (Контрольно-
ревізійним управлінням, подат-
ковою інспекцією) ці депутати 
направляють запити до вказаних 
контролюючих органів, які слу-
жать сигналом для чиновника: 
«Цих людей краще не чіпляти, за 
ними стоять впливові особи з 
боку влади» [9, с. 61]. 

8. Створення парламент-
ських тимчасових слідчих і тим-
часових спеціальних комісій. 
Хоча висновки й пропозиції 
тимчасової слідчої комісії не є 
вирішальними для слідства й 
суду (ст. 89 Конституції України) 
[3, с. 53], проте участь у її роботі 
надає лобістам-депутатам мож-
ливість отримати додаткову ін-
формацію з тих питань, що їх ін-
тересують, і здійснити лобіст-
ський вплив на структури, які пе-
ревіряє ця комісія. Крім того, за 
результатами висновків обох ко-
місій можливе прийняття від-
повідного парламентського рі-
шення. Приміром, після розгляду 
висновків роботи відповідної 

парламентської комісії Верховна 
Рада України у 2008 р. ухвалила 
рішення про проведення достро-
кових виборів Київського місько-
го голови й депутатів Київської 
міської ради. 

9. Проведення масових за-
ходів – мітингів, пікетів, маршів 
тощо. Указаний метод лобіюван-
ня може мати характер прямого 
й опосередкованого впливу. Ти-
повим прикладом безпосеред-
ньої лобістської дії є ситуація, 
коли громадські, підприємницькі, 
екологічні, профспілкові, госпо-
дарські структури, які не прихо-
вують своїх лобістських намірів, 
проводять масові заходи з вимо-
гами прийняття органами влади 
конкретних управлінських рішень, 
за результатами яких учасники 
мітингу або пікету, які є лобістами 
або діють в їх інтересах, вруча-
ють свої вимоги представникам 
органів влади. Так, представники 
комунальних підприємств Украї-
ни напередодні паливного сезону 
2007/2008 рр. неодноразово піке-
тували Кабінет міністрів з вимо-
гою вирішення проблем зазначе-
ної галузі: виділення коштів на 
покриття так званої міжтарифної 
різниці, додаткове бюджетне фі-
нансування тощо.

10. При проведенні страйків 
з метою захисту трудових, со-
ціальних, професійних та еконо-
мічних інтересів може викорис-
товуватися як безпосередній, так 
і опосередкований метод лобіз-
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му. Прикладом страйку як пря-
мого засобу лобістського впливу 
є практика, коли профспілкові 
об’єднання, що лобіюють інтере-
си своїх членів і вважають себе 
лобістами, з метою вплинути на 
прийняття органами влади пев-
них управлінських рішень (на-
приклад, зниження пенсійного 
віку, підняття заробітної плати, 
збільшення соціальних виплат, 
поліпшення умов праці) прово-
дять страйки з чітко визначеними 
вимогами до конкретних владних 
структур. 

Окрім наведених досить по-
ширеними є непрямі методи 
впливу, що викликано 2–ма при-
чинами: по перше, чисельність 
лобістів досить значна, отже, 
можливість установлення безпо-
середнього контакту для бага-
тьох заінтересованих груп не є 
простою; по друге, лобістські 
структури намагаються залучити 
до здійснення впливу широку 
громадськість, вважаючи, що на-
дання певним інтересам статусу 
загальносуспільної проблеми 
змусить владні структури раху-
ватися з вимогами лобістів. Пе-
релічимо ці засоби лобістської 
діяльності. 

1. Найпоширенішим є про-
ведення пропагандистських кам-
паній у ЗМІ. При цьому пробле-
ми, що інтересують лобістів, ви-
світлюються в необхідному саме 
для груп впливу напрямку. Такий 
метод лобіювання є дуже доро-

гим. Так, на конференції «Лобізм 
у Росії. 10 років теорії та практи-
ки» було зазначено, що за 1998 
рік російська компанія «Трансна-
фта» на оплату інформаційних 
матеріалів у ЗМІ витратила по-
над 485 тис. дол. США. Ось ос-
новні аргументи інформаційного 
лобіювання: (1) психологія депу-
татів, які швидше проголосують 
за закон, що створює сприятли-
вий клімат солідної компанії, про 
яку позитивно пише столична 
преса, аніж за документ, що 
сприяє невідомій структурі;  
(2) створення позитивного іміджу 
компанії, її керівництву і впро-
вадженого ними менеджменту, 
навіть якщо справи зовсім кеп-
ські [8, с. 5]. 

2. Оскільки розміщення так 
званих замовних матеріалів у 
ЗМІ є справою недешевою, для 
проведення піар-кампаній, з ме-
тою економії лобісти використо-
вують роботу з інформаційними 
агенціями. Розміщення інформа-
ції в останніх коштує дешевше, 
крім того, після розміщення відо-
мостей у інформаційних аген-
ціях, навіть якщо дані не пере-
вірені, періодичні видання реа-
гують на це однією або серією 
статей. 

3. Дійовим методом лобіст-
ського впливу є проведення різ-
них соціологічних опитувань і до-
сліджень. Потім їх результати 
публікуються з наголосом на на-
явності в суспільстві проблем, 
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що потребують державного втру-
чання. У низці випадків громад-
ськість справді цікавлять певні 
проблеми, в інших випадках для 
лобістів все одно не буде важко 
зробити соціологічні досліджен-
ня на замовлення, адже вітчиз-
няна й зарубіжна практика міс-
тить багато прикладів соціоло-
гічних анкетувань і рейтингів, ви-
конаних новоствореними фонда-
ми громадської думки, висновки 
яких є далекими від дійсності.

4. У 70-ті роки в США знач-
ного поширення набув лобістсь-
кий прийом grass roots lobbying 
– дослівно «лобіювання на ко-
рені». Він включав у себе органі-
зацію пропагандистських акцій 
на підтримку або проти прийнят-
тя тих чи інших управлінських рі-
шень (як правило, законів) і здій-
снювався у вигляді кампанії 
«тиску з місць». Даний метод 
лобіювання полягає в масовому 
відправленні листів і телеграм 
представникам державної влади 
від населення з вимогою підтри-
мати відповідне рішення. Також 
організуються телефонні дзвінки 
й візити виборців до своїх депу-
татів. Зазначений метод у бага-
тьох випадках приносить свої 
результати. Головною умовою 
успіху в ньому є вміння переко-
нати депутата або чиновника в 
тому, що громадськість дійсно 
заінтересована в ініціативі, що 
лобіюється. За даними дослід-
ника американського лобізму 

М.Г. Зяблюка, громадська органі-
зація «Спільна справа», що ви-
магала зак інчення в ійни у 
В’єтнамі, організувала відправку 
конгресменам великої кількості 
листів від впливових виборців. 
Це були представники «серед-
нього вищого класу» (за амери-
канською термінологією), осві-
чені й заможні люди, які були лі-
дерами в кожному виборчому 
окрузі. Звичайно, вказана кам-
панія не була єдиним важелем, 
що переконав владу США прий-
няти рішення про виведення  
військ із Південного В’єтнаму, 
проте багато конгресменів виз-
навали, що саме під впливом цих 
листів, влада змінила свою по-
зицію [2, с. 106]. 

5. Багато дослідників вважа-
ють дійовим засобом розкладан-
ня на робочих місцях депутатів 
у сесійній залі або в їх кабінетах 
газет і журналів із замовними 
статтями, рейтингами, соціоло-
гічними опитуваннями тощо. 
Якщо думка депутата стосовно 
конкретного питання не є сфор-
мованою, а винесений на роз-
гляд сесії законопроект не є прин-
циповим для фракції, він може 
прийняти рішення з урахуванням 
щойно отриманої інформації. 

6. Проведення різних масо-
вих заходів, страйків може мати 
характер опосередкованого, не-
прямого впливу. При цьому 
лобісти намагаються надати цим 
заходам зовнішнього вигляду 
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спонтанної народної ініціативи, 
яка вимагає уваги владних струк-
тур до певних питань суспільно-
го життя. 

Вищезазначені технології 
стосуються артикуляції лобіста-
ми своїх інтересів перед широ-
ким колом осіб, а в багатьох ви-
падках дійсно йдеться про за-
гальносуспільність обговорення 
проблем. У той же час, лобіст-
ська практика має багато ме-
ханізмів кулуарного вирішення 
питань, які ми зараз спробуємо 
розглянути. 

Одним з методів як переду-
мови для подальшого успішного 
лобіювання є вжиття заходів з 
метою направлення законопро-
екту на розгляд саме в той голов-
ний комітет парламенту, де 
лобісти мають сильні позиції. Ок-
ремі парламентські комітети ма-
ють схожі предмети віддання, 
тому завданням лобістів є спри-
яння скеруванню законопроектів 
у потрібні їм комітети, де без зай-
вого розголосу буде проведено 
необхідна підготовча законодав-
ча робота. Роль головного комі-
тету зростатиме між першим, 
другим і третім читаннями зако-
нопроектів, оскільки під час до-
опрацювання до документа 
може бути внесено стільки по-
правок, що це вже буде зовсім 
інший проект закону. 

Після опрацювання доку-
мента у так званому своєму пар-
ламентському комітеті класич-

ною постає технологія, так би 
мовити ефекту раптовості. 
Лобістський законопроект вно-
ситься на розгляд сесії раптово, 
про строк цієї процедури не пові-
домляють реальних опонентів 
його прийняття (які, до речі, на 
цей час можуть знаходитись у 
відрядженні). Для більшості де-
путатів він є новим, малознайо-
мим, а ті, які лобіюють законо-
проект, є як слід підготовленими 
до розгляду, тому аргументова-
но викладають свою позицію, в 
той час як опоненти або зовсім 
не готові до дискусії, або взагалі 
відсутні [9, с. 140]. 

Наступний метод лобіюван-
ня передбачає домовленість 
лобістів з керівниками депутат-
ських фракцій. Якщо голова 
фракції згоден підтримати пев-
ний законопроект, він провадить 
відповідну роботу з депутатами 
своєї фракції. В Україні, де біль-
шість депутатів (окрім сільських 
і селищних рад) обирають за 
пропорційною виборчою систе-
мою, а при цьому для депутатів 
органів місцевого самоврядуван-
ня діє норма про імперативний 
мандат, указана практика прий-
няття рішень приносить свої по-
зитивні результати. 

Якщо ж домовитися з керів-
ником фракції не вдалось, мож-
ливим засобом для проштовху-
вання законопроекту, який не 
бажають підтримувати більшість 
депутатських фракцій, є зміна 



��2009/103

Проблеми конституційного права  
й державного будівництва

форми голосування. У більшості 
випадків депутати голосують поі-
менно своїми картками, а ре-
зультати їх голосування опри-
люднюються. Проте при необхід-
ності можливе проведення таєм-
ного голосування бюлетенями. 
Як свідчить парламентська прак-
тика багатьох країн, при такому 
голосуванні його результати мо-
жуть дуже відрізнятись від упев-
нених заяв голів фракцій. 

Для успішного розгляду за-
конопроекту вагоме значення 
має день і час його винесення на 
обговорення. Досвідчені лобісти 
намагаються вибрати для цього 
слушний день, коли розглядаєть-
ся багато питань. Адже в такому 
випадку депутати не будуть їх 
скрупульозно обговорювати й 
можуть прийняти в цілому без 
поправок. 

Багато законопроектів при 
їх прийнятті виступають предме-
том торгів між різними лобістсь-
кими групами. Методами узгод-
женого прийняття рішень у таких 
випадках є так зване пакетне го-
лосування за декілька законо-
проектів разом. Практика діяль-
ності Верховної Ради України у 
2008 р. свідчить, що більшість 
прийнятих рішень голосувалися 
саме так. 

Усі вказані методи лобіст-
ської діяльності є типовими при-
кладами так званого тіньового 
лобізму. Розглянуте явище поши-
рено в Україні та в інших держа-

вах. Як вбачається, слід погоди-
тися з думкою російського до-
слідника лобізму О.П. Любимова, 
який вважає причинами такого 
лобіювання (а) брак законів і під-
законних актів, що регулюють 
лобістську діяльність, (б) відсут-
ність прийнятних механізмів в 
економіці й бажання отримати 
податкові та інші пільги, (в) наяв-
ність значної тіньової економіки, 
(г) перерозподіл власності, сфер 
політичного й економічного впли-
ву, (д) особливий інтерес моно-
полістів та олігархів [4, с. 118]. 

Запропонована в статті кла-
сифікація засобів (методів), за 
допомогою яких здійснюється 
лобістська діяльність, свідчить 
про значне поширення й різно-
манітність проявів указаного 
явища у вітчизняному суспільно-
політичному житті. Перелічені 
ознаки й конкретні приклади ме-
ханізму лобістських дій демонс-
трують, що лобіювання можливе 
як у формі необхідного публічно-
го діалогу влади й суспільства, 
так і у вигляді тіньового задово-
лення приватних бізнес-інтере-
сів. На нашу автора, брак зако-
нодавчого регламентування 
лобістської діяльності з чітким 
переліком його дозволених за-
собів ускладнює можливість чи-
нити цивілізований громадський 
вплив на владні структури й ро-
бить кулуарні домовленості єди-
ним засобом спілкування лобістів 
із владою. 
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Отже, аналіз методів, за до-
помогою яких здійснюється 
лобіювання, дозволяє зробити 
висновок, що досліджуване нами 
складне явище суспільно-полі-
тичного життя вимагає правово-
го врегулювання з чітким окрес-
ленням його дозволених меж. 
Зокрема, оперування більшістю 
з названих засобів тіньового 
лобізму неможливе без участі 
голови парламенту (уряду) або 
осіб, які їх замінюють. У багатьох 

випадках ця процедура супро-
воджується грубим порушенням 
регламентних норм. Тому вва-
жаю, що треба легалізувати 
лобістську діяльність, законо-
давчо закріпити, що голова Вер-
ховної Ради України, його за-
ступники, Прем’єр-міністр Украї-
ни, його заступники й урядовий 
секретар (мін істр кабінету 
мін істр ів)  не мож у ть бу ти 
суб’єктами або об’єктами лобіст-
ського впливу. 
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Національне законодавство 
про вибори з часів незалежності 
України зазнало чимало змін. На-
копичений досвід їх проведення 
спонукає законодавця до пере-
гляду й конкретизації багатьох 
виборчих норм. Актуальним 
щодо демократизації суспільних 
відносин постає питання оптимі-
зації виборчого процесу, чітке 
вдосконалення природи якого, а 
також визначення місця його ок-
ремих елементів як предмета 
регулювання в законодавчій 
сфері, повинно передувати 
поліпшенню виборчого законо-
давства.

У наукових колах цій про-
блемі присвячено чимало до-
сліджень. О.І. Кім, Ю.М. Тодика, 
В.Ф. Погорілко, С.А. Авак’ян,  
В.Б. Ісраєлян, М.І. Ставнійчук та 
інші науковці України й Росії зро-
били значний внесок в опрацюван-
ня питань виборчого процесу. 

У той же час комплексного 
аналізу взаємовпливу і взаємо-
зв’язку стадій виборчого процесу 
на монографічному рівні на  
сьогодні немає. Тому виникає не-

обхідність детального розгляду 
окремих процедур у рамках кож-
ної стадії цього процесу, а також 
вивчення взаємовідносин між 
ними. Таке дослідження сприяти-
ме формуванню синтезованого 
й цілісного розуміння недоліків 
виборчого законодавства і змо-
же спонукати до пошуку шляхів 
їх усунення.

Мета даної статті – визначи-
ти насамперед сутність і поняття 
виборчого процесу, оскільки за-
лежно від того, який зміст вкла-
дається в нього, розуміються об-
сяг і зміст його складових еле-
ментів. Крім того, слід зробити 
акцент на з’ясуванні теоретичних 
засад завершальної стадії ви-
борчого процесу, а також звер-
нути увагу на місце голосування 
в системі його стадій. Голосуван-
ня розглядається як результа-
тивна стадія, що складається з 
процедур, які дозволяють уста-
новити кількісний і якісний склад 
переможців виборів. Варто також 
наголосити на необхідності сис-
темного сприйняття етапів ви-
борів, а також вивчити взаємо-
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вплив стадій, виборчого процесу, 
що є важливим для його оптимі-
зації й удосконалення.

Перед аналізом взаємо-
зв’язку стадій та їх взаємовпливу 
з’ясуємо, який зміст вкладається 
в поняття «виборчий процес». 
Адже неоднозначні підходи до 
його тлумачення зумовлюють і 
різні точки зору на склад його 
елементів, їх обсяг і зв’язок між 
ними. Серед науковців немає 
єдиної думки із цього приводу. 
Вивчення юридичної літератури 
дозволяє констатувати, що це 
поняття розглядається в широ-
кому й вузькому значенні. Остан-
нім часом помітна тенденція до 
розширення змісту категорії «ви-
борчий процес» і включення до 
неї елементів, які донедавна не 
розглядалися як його складни-
ки.

Наголосимо, що виборчий 
процес у будь-якій стадії розви-
неності – це досягнення демо-
кратичної держави. Але рівень 
якості правових норм, що регла-
ментують відносини стосовно 
проведення процедур, націлених 
на реалізацію виборчих прав й 
формування органів публічної 
влади, вказує на загальний роз-
виток держави та її інститутів.

Різноманітні підходи науков-
ців до розуміння виборчого про-
цесу не знайшли свого прояву в 
законодавстві про вибори, тому 
воно містить лише одне визна-
чення цього поняття (у ст. 11 За-

кону України «Про вибори народ-
них депутатів України» [6]), яке й 
покладається в основу всіх видів 
виборів. Законодавець дає таке 
його формулювання: виборчий 
процес – це здійснення певними 
суб’єктами виборчих процедур, 
передбачених Законом. До речі, 
в російському законодавстві про 
вибори дефініції поняття «ви-
борчий процес» взагалі не існує. 
Звичайно, при такому розумінні 
цієї категорії не втрачається 
зв’язок з правовою формою за-
кріплення, з виборчим законо-
давством взагалі. Але це фор-
мулювання можна розуміти як 
таке лише в рамках понятійного 
апарату виборчого законодавс-
тва на даний час.

На нашу думку, виборчий 
процес не повинен сприйматися 
тільки як сукупність певних про-
цедур, об’єднаних в окремі стадії. 
Такий погляд розкриває лише 
частину суті його поняття. За та-
кого тлумачення виборчий про-
цес стає синонімом понять «ви-
борча кампанія» і «вибори». Од-
нак правова природа виборчого 
процесу дещо глибша й ширша, 
а тому він не повинен ототожню-
ватися з названими поняттями. 

З метою детальнішого аналі-
зу змісту категорії «виборчий 
процес» слід детально вивчити 
основні позиції державознавців 
щодо цього питання. Адже точ-
ність і змістовне навантаження 
кожної правової норми – це за-
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порука створення сильного й ді-
йового законодавства. А вибор-
чий процес, що регулюється ви-
борчими нормами, повинен бути 
прозорим і легким при його ре-
алізації на практиці. Отже, ви-
борчий процес переважно рег-
ламентується процесуальними 
нормами, які, у свою чергу, пок-
ликані забезпечувати норми ма-
теріальні. Це і є його особливіс-
тю й вирізняє серед інших видів 
юридичного процесу. 

Однак виборчий процес – це 
не тільки сукупність процедур у 
рамках кожної стадії. На думку 
В.Ф. Погорілко, це система вре-
гульованих Конституцією й зако-
нами України основних послідов-
них процесуальних стадій (ета-
пів) організації й проведення ви-
борів у державі [7, с. 157]. Це тлу-
мачення науковця містить додат-
кові моменти щодо розуміння 
змісту виборчого процесу: у ньо-
му акцентується увага на взаємо-
зв’язку стадій як елементів пев-
ної системи. На кожній стадії 
здійснюються конкретні проце-
дури й утворюється певна сис-
тема правовідносин. Але неякіс-
не виконання чи регулювання 
таких процедурних дій неминуче 
відбивається на якості виконан-
ня процедур іншої наступної 
стадії. Тому їх треба розглядати 
в комплексі, як налагоджену сис-
тему, що має за мету забезпечи-
ти правовий і демократичний пе-
ребіг виборчого процесу.

Деякі державознавці визна-
чають суть виборчого процесу 
через категорію «система пра-
вовідносин». Так, виборчий про-
цес за цього розуміння – це сис-
тема правовідносин, що забез-
печують у встановленій послі-
довності динаміку виборчої кам-
панії [5, с.153, 154]. Але специфі-
ка виборчого законодавства по-
лягає в тому, що процесуальні й 
матеріальні норми тісно взаємо-
пов’язані і взаємообумовлені 
строками їх прийняття та дій, 
послідовністю і стадійністю ре-
алізації виборчих прав грома-
дян, судовими рішеннями, що 
супроводжують їх забезпечення, 
а це примушує розглядати ви-
борчий процес як ширшу кате-
горію, ніж виборчі правовідноси-
ни [1, с.71].

Якщо підходити до інтерпре-
тації поняття виборчого процесу 
через категорію «суспільні відно-
сини», то можемо стверджувати, 
що виборчий процес – це всі сус-
пільні відносини, що виникають 
у зв’язку з проведенням виборів 
і референдумів, які в повному 
обсязі становлять предмет кон-
ституційно-правового регулю-
вання [8, с.14, 15]. З нашого по-
гляду, так звана розмитість цьо-
го визначення та його інтегро-
ваність з поняттям «виборча сис-
тема» не дає можливості вико-
ристовувати його в рамках ви-
борчого законодавства, оскільки 
таке формулювання ускладнює 
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сприйняття системи елементів 
виборчого процесу.

Основний акцент в аспекті 
оптимізації виборчого законо-
давства треба ставити на 
з’ясуванні й деталізації виборчих 
процедур, виявленні взаємо-
зв’язку і взаємовпливу стадій ви-
борчого процесу. Однак слід 
мати на увазі, що низка проце-
дурних дій здійснюється ще до 
реалізації стадій останнього, або 
вже після цього, що впливає на 
істотне розширення його зміс-
ту.

Демократичний виборчий 
процес – частина процесу полі-
тичного й установленого в де-
ржаві режиму, безпосередньо 
пов’язаного із загальними умо-
вами розвитку інститутів демок-
ратії, що становлять соціально-
політичну й соціокультурну інф-
раструктуру реалізації виборчих 
прав громадян. Крім того, до по-
чатку конкретної виборчої кам-
панії необхідно здійснити низку 
важливих дій і процедур, завдя-
ки яким виборчий процес висту-
пає не лише юридичною техні-
кою організації голосування, а й 
інститутом, що забезпечує полі-
тичну стабільність, демократич-
ність і легальність влади [3, с. 
84]. 

Такий погляд на виборчий 
процес вимагає чіткого розріз-
нення понять «виборчий процес» 
і «вибори» як такі в юридичному 
смислі. Так, вибори обмежують-

ся днем їх офіційного оголошен-
ня, а виборчий процес постійно 
реалізується в рамках процесу 
політичного й розвивається в ме-
жах формування демократичних 
виборчих засад. Це дозволяє 
зробити висновок про поглинан-
ня поняття «вибори» (як набору 
юридично зумовлених процедур 
у рамках стадій) поняттям «ви-
борчий процес».

Існуюче розмаїття думок 
щодо суті виборчого процесу 
дозволяє виокремити основні 
підходи до його висвітлення за 
різними критеріями, а саме:

1. За обсягом змісту: а) ви-
борчий процес і виборча кам-
панія співвідносяться як форма 
і зміст; виборчий процес висту-
пає формою, а виборча кампанія 
– змістом; б) виборчий процес і 
виборча кампанія ототожнюють-
ся, сприймаються в рамках єди-
ного поняття. 

2. За формою вираження ви-
борчий процес: а) є політико-пра-
вовою категорією; б) це юридич-
но закріплена в законодавстві 
система стадій, що регулюється 
нормами виборчого законодав-
ства. 

3. Залежно від взаємозв’язку 
між елементами виборчий про-
цес – це: а) сукупність стадій, 
послідовно змінюючих одна 
одну; б) система взаємовплива-
ючих і взаємозалежних стадій. 

4. За предметом виборчий 
процес – це: а) сукупність вибор-
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чих норм; б) система правовід-
носин; в) сукупність суспільних 
відносин; г) набір процедур у 
рамках виборчих стадій.

Виборчий процес неможли-
во вивчати лише в теоретичному 
аспекті, але й зводити його до 
сукупності стадій, що регулю-
ються виборчим законодав-
ством, на нашу думку, недоціль-
но. Це зумовлено швидким роз-
витком законодавства України 
про вибори, його деталізацією й 
розширенням обсягу. 

При підтримці окремої пози-
ції правознавців до розуміння ви-
борчого процесу є ризик показа-
ти його сутність однобічно. Вба-
чається необхідність комплекс-
ного розгляду цього питання, що 
повністю не заперечує змісту, 
викладеного в законодавстві, 
але доповнює його й розширює. 
У зв’язку із цим можна визначити 
виборчий процес як механізм 
формування публічної влади, що 
створюється шляхом послідов-
ної зміни взаємопов’язаних і 
взаємозумовлених стадій, під 
час здійснення яких реалізують-
ся закріплені в законодавстві 
виборчі принципи, а по завер-
шенні цих стадій – виборчі пра-
ва громадян. 

Таке трактування виборчого 
процесу вимагає необхідності 
простежити зв’язки між його 
стадіями. Адже в рамках кожної 
окремої процедури закладено 
певні правові наслідки її вико-

нання. Якість виконання регла-
ментованих правових дій на од-
ній стадії впливає на реалізацію 
інших у подальшому. Тому на 
проведення завершального ета-
пу виборчого процесу – голосу-
вання і встановлення резуль-
татів виборів – впливає безпосе-
редньо чіткість дотримання ви-
мог виборчого законодавства на 
попередніх етапах. Чим менше 
було порушень виборчих норм 
на попередніх стадіях, тим до-
сконалішим буде організація 
проведення голосування і вста-
новлення результатів виборів. 

Стадії виборчого процесу 
поряд з іншими його елементами 
відіграють стрижневу, інтегруючу 
роль. За ними будуються в різних 
комбінаціях такі елементи ви-
борчого процесу, як принципи ви-
борчого права, права й обов’язки 
учасників виборчого процесу та 
ін. [8, с.113]. Ці стадії є ключови-
ми елементами виборчого про-
цесу. Але в процесі виборчих 
процедур безпосередньо реалі-
зуються виборчі права громадян, 
виявляється й активно впливає 
на перебіг усієї виборчої кампанії 
рівень правосвідомості як ви-
борців, так і інших суб’єктів ви-
борчого процесу. У рамках кож-
ної стадії знаходять відбиття 
його принципи. Отже, з нашого 
погляду, елементами виборчого 
процесу разом зі стадіями є його 
принципи й виборчі права грома-
дян. Теоретично виборчим про-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

�� 2009/103

цесом охоплюється й такий еле-
мент, як правосвідомість його 
учасників.

Під стадією виборчого про-
цесу в юридичній літературі ма-
ються на увазі етапи організації 
й проведення виборів, у рамках 
яких здійснюються передбачені 
законом виборчі дії і процедури, 
що забезпечують реалізацію ви-
борчих прав громадян та інших 
учасників виборів, цілісність, за-
вершеність і легітимність цього 
процесу при формуванні пред-
ставницького органу, обранні по-
садової особи [3, с. 85]. У право-
вих джерелах стадія виборчого 
процесу трактується і як дина-
мічна, відносно замкнута сукуп-
ність закріплених чинним зако-
нодавством способів, методів і 
норм, що виражають чітку реалі-
зацію процедурно-процесуаль-
них вимог [2, с. 20, 21]. При вив-
ченні цього поняття необхідно 
передусім з’ясувати сутність про-
цедури, яку в рамках стадії ви-
борчого процесу необхідно роз-
глядати як певну послідовність 
регламентованих виборчим за-
конодавством дій, спрямованих 
на реалізацію прав та обов’язків 
суб’єктів цього процесу. Отже, 
кожна стадія складається з пев-
ного набору виборчих процедур, 
а процедура, у свою чергу, – з 
окремих процесуальних дій.

Стадії виборчого процесу 
поділяються на: (а) основні й фа-
культативні, (б) самостійні та за-

лежні, (в) забезпечувального й 
регламентуючого характеру. Як 
вбачається, можна вирізнити під-
готовчу, основну, агітаційну й за-
ключну стадії. До останньої слід 
віднести голосування, підраху-
нок голосів, встановлення ре-
зультатів голосування й опри-
люднення результатів виборів.

Законодавство України про 
вибори виділяє такі стадії (за-
гальні для всіх видів виборів):  
а) призначення або проголошен-
ня виборів, б) формування ви-
борчих округів і виборчих діль-
ниць, в) формування виборчих 
комісій, г) передвиборна агітація, 
д) голосування, е) підрахунок го-
лосів, є) встановлення резуль-
татів голосування та їх оприлюд-
нення, ж) припинення діяльності 
виборчих комісій; з) в окремих 
випадках має місце додаткова 
стадія – повторне голосування 
[7, с. 158, 159].

У цьому сенсі необхідно 
звернути увагу на те, які стадії 
можна назвати відносно само-
стійними. Більшість науковців до 
них відносить призначення ви-
борів, висування й реєстрацію 
кандидатів, передвиборчу агіта-
цію. Не-зважаючи на те, що вони 
відносно виокремлені, усі ці 
стадії в цілому пов’язані з голо-
суванням [8, с. 114]. До речі, деякі 
вчені до самостійних відносить і 
стадію голосування. Але взаємо-
зв’язки між стадіями доцільно 
вивчати саме з огляду на систем-
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ність виборчого процесу. Послі-
довність стадій, певна їх само-
стійність, закріплена в законо-
давстві, має відносний характер 
і не відбиває глибини взаємо-
впливу однієї стадії на іншу, не 
обов’язково наступну за чер-
гою.

Отже, кожна стадія вибор-
чого процесу не може бути пов-
ністю ізольованою і сприйматися 
як самостійна. У цьому аспекті 
легше досліджувати взаємо-
зв’язки між ними, не спираючись 
на послідовність. З першого по-
гляду всі стадії відіграють підго-
товчу роль для проведення ос-
танньої – голосування і встанов-
лення результатів виборів. Але 
ж спостерігається і зворотний 
вплив. Так, саме від дня голосу-
вання обчислюються численні 
строки проведення різних вибор-
чих заходів: початку передви-
борчої агітації, її закінчення, вне-
сення кандидатом заяви про 
зняття своєї кандидатури, пере-
дачі бюлетенів для голосування 
дільничним виборчим комісіям 
[4, с. 34]. Усі стадії виборчого 
процесу строково відштовхують-
ся від дня проведення голосу-
вання.

Голосування, безумовно, – 
дуже важлива стадія виборчого 
процесу, яка складається з низки 
процедур, що мають результа-
тивний, підсумковий характер. 
Але окремо організація голосу-
вання розглядатися не може з 

огляду на динамічність та інте-
грованість стадій виборчого про-
цесу взагалі. Тому результатив-
ність останнього, його якість за-
лежать від чіткого дотримання 
виборчих норм при організації 
виборчих процедур на всіх його 
етапах. 

Вибори – дуже важливий ін-
ститут демократії, метою якого є 
формування органів державної 
влади. Виборчий процес висту-
пає механізмом створення влади 
в державі. Від того, як відбувався 
перебіг виборчих процедур, за-
лежать легітимність і легаль-
ність новосформованої влади. 
Виборчий процес має бути глас-
ним і відкритим, а виборчі про-
цедури – детально регламенто-
ваними у виборчих законах і 
мати реальний механізм здійс-
нення їх на практиці.

Правовідносини, що виника-
ють на одній стадії, є юридични-
ми фактами для виникнення, змі-
ни чи припинення правовідносин 
на іншій [8, c. 116]. Стадія голо-
сування зазвичай є елементом 
структури серед інших стадій ви-
борчого процесу, але й має спе-
цифічні особливості, що надають 
їй відносно самостійного харак-
теру. Саме під час голосування 
реалізується волевиявлення 
громадян, установлюється ре-
зультат виборів, для яких було 
організовано тривалий виборчий 
процес. По їх результатах можна 
робити висновок про демокра-
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тичність перебігу виборчого про-
цесу взагалі. Вибори, визнані не-
дійсними за результатами голо-
сування, є показником системно-
го порушення законодавства про 
вибори, у тому числі й виборчих 
прав громадян.

Законодавство України про 
вибори за останні роки суттєво 
деталізувало положення стадії 
голосування. Але якісних змін 
потребують інші стадії виборчо-
го процесу як складники єдиного 
механізму формування стабіль-
ної й легальної влади. Тому вба-
чається за необхідне провести 
комплексне дослідження стадій 
виборчого процесу як елементів 
єдиної системи. Під час здійс-
нення виборчих процедур реалі-

зуються виборчі права суб’єктів 
виборчого процесу, включається 
їх правосвідомість. Ці поняття 
нерозривно пов’язані зі стадіями 
останнього. 

Перспективою подальших 
наукових пошуків є вивчення ви-
борчого процесу в широкому 
значенні із включенням до числа 
його складників таких, як вибор-
чі права громадян, правосвідо-
мість суб’єктів виборчого проце-
су, його принципи. Актуальним 
стає вивчення цього процесу як 
механізму формування публіч-
ної влади, що спонукає до роз-
гляду його ключових стадій у 
комплексі як таких, що виступа-
ють елементами єдиної систе-
ми.

Список літератури: 1. Веденеев Ю.А. Избирательные правоотношения: понятие, 
політико-правовой смысл и структура // Вестн. ЦИК РФ. – 1998. – № 2. – С. 71-78. 2. Горше-
нев В.М., Шахов І.Б. Контроль как правовая форма деятельности. –М.: Юрид. лит., 1987. – 
176 с. 3. Дмитриев Ю.А., Ісраелян В.Б. Избирательное право: Пособие. – М.: Юстицинформ, 
2008. – 311 с. 4. Ерофеев Д.В. Голосование в избирательном процессе: правовые аспекты 
// Право и власть. – 2002. – № 3. – С. 34-49. 5. Зиновьев А.В., Поляшова І.С. Избирательная 
система России: теория, практика и перспективы: Учебник. – СПб: Юрид. центр Прес, 2003. 
– 300 с. 6. Офіційний вісник України. – 2004. – № 14. – Ст. 11. 7. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л.  
Конституційне право України: Підручник – К.: Наук. думка; Прецедент, 2006. – 338 с.  
8. Серков С.В., Серков В.А. К вопросу о понятии голосования и его роли в избирательном 
процессе Российской Федерации // Особенности реализации избирательного законода-
тельства на современном этапе: Матер. Всерос. науч.-практ. конф. 26-27 окт. 2007 г. – Тю-
мень: Вектор Бук, 2007. – С. 108-117. 9. Сунцов А.П. Правонарушения в избирательной сис-
теме субъектов Российской Федерации (конституционно-правовое исследование): Авто-
реф. дис. … д-ра. юрид. наук. – Екатеринбург, 2000. – 40 с. 

Надійшла до редакції 23.11.2008 р.

 



��2009/103

Проблеми конституційного права  
й державного будівництва

Суттєвим складником про-
цесу державотворення в Україні 
є питання оптимізації функціону-
вання інститутів представниць-
кої демократії, у тому числі 
вдосконалення конституційно-
правового регулювання статусу 
депутатів місцевих рад. Підви-
щення ролі депутатського корпу-
су в процесі здійснення місцево-
го самоврядування виступає од-
ним із центральних напрямків 
реформи місцевої організації 
публічної влади. Особливого 
значення набуває наукове до-
слідження питань конституційно-
правового статусу депутатів міс-
цевих рад, особливо еволюції 
його правового регламентуван-
ня, що дає можливість з’ясувати 
тенденції й перспективи подаль-
шого розвитку цього інституту. 

Окремі аспекти становлен-
ня й еволюції правового статусу 
народних обранців за часів ра-
дянської доби вивчались у пра-
цях вчених С.А. Авак’яна, Г.В. Ба-
рабашева, А.О. Безуглова,  
В.І. Васильєва, О.В. Зинов’єва, 

Р.С. Павловського, О.Ф. Фриць-
кого, К.П. Шеремета [1; 3-5; 9; 15] 
та ін. 

Кардинальні зміни, що від-
булися в суспільно-політичному 
житті України за роки незалеж-
ності, суттєво обмежують вико-
ристання напрацювання ра-
дянської юридичної науки і по-
требують більш актуальних до-
сліджень. Попри те, що пробле-
матика конституційно-правового 
статусу депутатів місцевих рад 
в Україні на сучасному етапі 
викликає жвавий інтерес громад-
ськості, а також постійно перебу-
ває в полі зору законодавця, 
вона, на жаль, досі перебуває 
фактично поза межами деталь-
них наукових пошуків.

Мета даної статті полягає в 
тому, щоб на підставі об’єктивного, 
всебічного аналізу провести уза-
гальнення вітчизняного досвіду 
правового регулювання статусу 
депутатів місцевих рад, з’ясувати 
чинники наступництва, змін і пер-
спективи розвитку цього інститу-
ту конституційного права. 

УДК 342.25 Т.В. Белашова, здобувачка  
при кафедрі державного будівництва  

Національна юридична академія України  
імені Ярослава Мудрого, м. Харків

РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
СТАТУСУ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД В УКРАЇНІ
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Історичний екскурс щодо 
правового регулювання статусу 
депутатів місцевих рад на вітчиз-
няних теренах свідчить, що за-
кріплення останнього в Консти-
туції УСРР 1919 р. і Конституції 
УРСР 1929 р. було доволі фраг-
ментарним. Так, в Основному За-
коні 1919 р. встановлювався 
лише принцип виборності депу-
татів усіх рівнів, а визначення по-
рядку їх діяльності, як і в цілому 
місцевих рад, віднесено до ком-
петенції Всеукраїнського Цен-
трального Виконавчого Комітету 
Рад. При цьому в силу пануючо-
го в той час ідеологічного посту-
лату про єдність системи Рад 
усіх рівнів та організацію публіч-
ної влади на засадах демокра-
тичного централізму всі Ради – і 
Верховна, і місцеві – визнава-
лись органами єдиної державної 
влади. Відповідно, і правовий 
статус їх депутатів трактувався 
однаково. Діяльність усіх ланок 
Рад була тісно взаємопов’язана, 
вони функціонували на підставі 
загальних принципів з вико-
ристанням єдиних форм і ме-
тодів роботи, а вищестояща 
Рада керувала діяльністю підпо-
рядкованих Рад з правом скасу-
вання їх актів.

Більш чіткі норми стосовно 
порядку обрання депутатів міс-
цевих Рад, а також форм їх ро-
боти містила Конституція УРСР 
1929 р. Зокрема, встановлюва-
лося, що депутати працюють під 

час чергових (що скликаються 
один раз на рік) та позачергових 
з’їздів, у яких беруть участь 
представники всіх Рад, що зна-
ходяться на території певної ад-
міністративної одиниці. Закріп-
лювався обов’язок депутатів ре-
гулярно звітувати перед вибор-
цями, а виборці мали право на 
відкликання народних обранців 
(ст. 62). Однак депутати місцевих 
Рад обиралися лише на один рік, 
а тому фактично всю поточну ро-
боту по управлінню відповідною 
територією здійснювали виконав-
чі комітети й утворювані ними 
президії. Як влучно зауважив ві-
домий державознавець М.М. Алек-
сєєв, «у Радянській державі ви-
щими органами влади визнають-
ся з’їзди Рад, які згідно з консти-
туційними правилами повинні 
збиратися раз на рік, хоча фак-
тично – значно рідше. З’їзди ста-
новлять собою величезні свят-
кові засідання 2-3-х тис. депу-
татів-делегатів, що зовсім не 
проводять постійної роботи, а 
лише заслуховують доповіді і 
складають резолюції. Зрозуміло, 
що фактична влада належить не 
цим зібранням, а виконкомам та 
їх президіям. Робота ж депутатів 
на з’їздах має суто декларатив-
ний характер» [2, с. 23].

Значення депутатів місце-
вих Рад було дещо підвищено у 
зв’язку з прийняттям ВЦВК СРСР 
6 квітня 1928 р. Положення про 
крайові (обласні), окружні та 



��2009/103

Проблеми конституційного права  
й державного будівництва

районні з’їзди Рад і їх виконавчі 
комітети, яким визначалась до-
волі широка виключна компетен-
ція з’їзду народних обранців, яка 
не могла бути передана викон-
комам. Так, виключно депутата-
ми мали обговорюватись питан-
ня загальнодержавного значен-
ня, розглядатися звіти про діяль-
ність державних підприємств та 
установ, розташованих на тери-
торії відповідної Ради, затверд-
жуватися місцеві бюджети, звіти 
про їх виконання, тощо [15; 1928. 
– № 70. – Ст. 503].

Удосконалення правового 
регулювання статусу депутатів 
міських Рад відбулося в 1925 р., 
коли ВЦВК СРСР затвердив По-
ложення про міські Ради, що пе-
редбачало обов’язкову звітність 
депутатів перед виборцями не 
рідше одного разу на 3 місяці. 
При цьому вони повинні були по-
давати на розгляд Ради всі про-
позиції й зауваження виборців, 
пояснювати населенню рішення 
місцевого органу влади й органі-
зовувати їх виконання, приймати 
й розглядати заяви та скарги ви-
борців. Установлювалася така 
форма діяльності депутатів міс-
цевих Рад, як робота в комісіях 
(секціях), що утворювалися при 
міських, а з 1927 р. – в районних, 
волосних виконкомах і сільрадах 
для попереднього опрацювання 
питань з різних галузей народ-
ного господарства: сільськогос-
подарської, культурно-просвіт-

ницької, фінансово-податкової, 
торговельно-кооперативної, міс-
цевого господарства, охорони 
здоров’я. При цьому кожен депу-
тат мав бути членом однієї із за-
значених комісій [14].

Інститут відкликання депу-
татів місцевих Рад було запро-
ваджено Законом «Про відкли-
кання депутатів» від 23 липня 
1928 р., згідно з яким сільські й 
міські Ради за власною ініціати-
вою і пропозицією місцевих про-
фесійних чи інших громадських 
організацій та окремих виборців 
могли порушувати питання про 
відкликання депутата як на чер-
гових зборах виборців, у тому 
числі й при обговоренні звітів де-
путатів, так і на зборах, що спе-
ціально скликалися для цього 
[15; 1928. – № 104. – Ст. 657].

З 1929 р. набуває свого роз-
витку нова організаційна форма 
роботи депутатів місцевих Рад 
– їх участь у роботі депутатських 
груп, які утворюються на підпри-
ємствах після прийняття дирек-
тиви ВЦВК від 7 січня 1929 р. 
«Про масову роботу міських 
Рад». Їх діяльність була різно-
манітною: чергування в заводсь-
ких комітетах, клубах, колгоспах, 
МТС, прийом заяв, скарг, пропо-
зицій від населення, надання 
роз’яснень і довідок з питань ро-
боти Ради, проведення лекцій  
та ін.

Із прийняттям Конституції 
УРСР 1937 р. були внесені сут-
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тєві зміни в організацію роботи 
депутатів місцевих Рад, які по-
чали обиратись на 2 роки. Упер-
ше було встановлено сесійну 
форму роботи, що прийшла на 
зміну з’їздам представницьких 
органів, які скликались раз на рік. 
На рівні Основного Закону за-
кріплювалося, що сесії обласних 
Рад трудящих скликаються не 
менше 4-х разів на рік (ст.79), 
районних – 6 разів на рік (ст. 80), 
міських і сільських – не менше 
одного разу на місяць (ст. 81) [11, 
с. 223]. Як бачимо, Ради посту-
пово перетворювались у постій-
но працюючі органи, а депутати 
здійснювали свою діяльність не 
тільки під час сесій, а й після них, 
приймаючи участь у комісіях і ви-
конуючи інші депутатські обо-
в’язки [12, с.413]. 

У воєнні часи й повоєнний 
період державне управління все 
більше централізувалося, скла-
лася адміністративно-командна 
система з мінімально допусти-
мою автономією місцевих Рад. У 
цей час партійне керівництво на-
магалось певним чином здійсню-
вати реформування місцевої 
влади. Під гаслом розширення 
ролі місцевих Рад щодо вирішен-
ня ними питань виключно місце-
вого значення провадились екс-
перименти по скасуванню сіль-
рад і замін їх громадськими ста-
ростами, поділу обласних і кра-
йових Рад на промислові й сіль-
ські, що різко послабило позиції 

Рад у загальному керівництві 
економічним розвитком підві-
домчих територій. У підсумку – 
замість розширення прав місце-
вих органів влади було здійсне-
но їх обмеження [6, с.69]. Статус 
депутатів місцевих Рад у ці часи 
змін фактично не зазнав.

Вагому роль у встановленні 
правового положення депутат-
ського корпусу відіграв Закон 
«Про статус депутатів Рад депу-
татів трудящих в СРСР», прий-
нятий Верховною Радою СРСР 
20 вересня 1972 р [7; 1972. – 
№ 39. – Ст. 347]. Однак окремих 
норм щодо депутатів місцевих 
Рад зазначений акт не містив, 
оскільки вони, як і раніше, роз-
глядались як органи державної 
влади, а їх представники – як ви-
борні особи, які мають тотожний 
правовий статус. Розуміння де-
путатів місцевих Рад як пред-
ставників органів місцевого са-
моврядування категорично від-
кидалось як породження теорії і 
практики буржуазного муніци-
палізму [17, с. 15]. У даному За-
коні уперше на нормативному 
рівні введено поняття «гарантії 
депутатської діяльності», депу-
татська недоторканність була 
поширена й на депутатів місце-
вих Рад. Систему основних га-
рантій депутатської діяльності за 
цим Законом складали: (1) спри-
яння депутату у здійсненні його 
повноважень (ст. 26); (2) звіль-
нення його від виробничих чи 
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службових обов’язків для вико-
нання депутатських повнова-
жень (ст. 27); (3) забезпечення 
депутата виданнями Ради 
(ст. 28); (4) надання йому юри-
д ичн ої  до п о м о г и  (с т.  28) ;  
(5) обов’язок керівників підпри-
ємств, установ та організацій на-
давати депутатам необхідну ін-
формацію (ст. 29); (6) відшкоду-
вання депутатові видатк ів, 
пов’язаних з виконанням депу-
татських повноважень (ст. 30); 
(7) його право на безкоштовний 
проїзд (ст. 31); (8) охорона трудо-
вих прав депутата (ст. 32); (9) де-
путатська недоторканність 
(ст. 33, 34); (10) депутатське по-
свідчення і нагрудний знак депу-
тата (ст. 35).

Загальний підхід до консти-
туювання правового статусу де-
путатів після прийняття Консти-
туції СРСР 1977 р. було запро-
ваджено на рівні Конституцій усіх 
радянських республік. Так, ос-
новні засади конституційно-пра-
вового статусу депутатів усіх рів-
нів були закріплені у розд. ХІ Ос-
новного Закону УРСР 1978 р. Де-
путати розглядались як повно-
важні представники народу в 
органах державної влади, які по-
винні відображати його волю й 
інтереси. Згідно зі ст. 92 цієї Кон-
ституції у своїй діяльності вони 
повинні були керуватися загаль-
нодержавними інтересами, вра-
ховувати запити населення ви-
борчого округу, домагатися вті-

лення в життя наказів виборців 
[8; 1978. – № 18. – Ст. 268]. 

Важливим було й те, що де-
путати всіх рівнів здійснювали 
свої повноваження, не пориваю-
чи з виробничою або зі службо-
вою діяльністю. На них як членів 
колегіальних органів державної 
влади покладались обов’язки, 
пов’язані з їх діяльністю в Раді, 
її органах, а також у виборчому 
окрузі. Беручи участь у роботі 
Рад, депутати мали вирішувати 
питання державного, госпо-
дарського, соціально-культурно-
го будівництва, організовувати 
проведення рішень Рад у життя, 
контролювати роботу державних 
органів, підприємств, установ та 
організацій. Відповідно до ст.96 
Основного Закону УРСР вони 
були зобов’язані звітувати про 
свою роботу й роботу Ради пе-
ред виборцями, а також перед 
колективами та громадськими 
організаціями, які висунули їх 
кандидатами в депутати. Кон-
ституція УРСР 1978 р. (ч. 2 ст. 95) 
підтвердила запроваджену За-
коном 1972 р. недоторканність 
усього депутатського корпусу. 
Нею ж установлювався інститут 
відкликання депутата в разі не 
виправдання ним довір’я вибор-
ців (ч. 2 ст. 96).

Визначенню окремих еле-
ментів правового статусу депу-
татів місцевих органів влади у 
радянський період сприяло прий-
няття окремих нормативно-пра-
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вових актів, зокрема, затвердже-
них Указами Президії Верховної 
Ради УРСР Положень «Про ор-
ганізацію роботи з наказами ви-
борців в УРСР» від 30 вересня 
1981 р. [8; 1981. – № 41. – Ст. 673]. 
«Про депутатські групи і пости в 
УРСР» від 21 липня 1982 р. [8; 
1982. – № 31. – Ст. 462]. 

21 грудня 1989 р. прийнято 
Закон «Про статус народних де-
путатів в СРСР» [7; 1989. – № 29. 
– Ст. 567], у якому, як і в поперед-
ньому (1972 р.), підкреслювалась 
тотожність правового статусу де-
путатів усіх рівнів Рад. Вони виз-
начались як повноважні й від-
повідальні представники народу, 
покликані на підставі його довіри 
виражати й захищати в Радах 
суспільні інтереси, керувати дер-
жавними справами, соціально-
економічним розвитком, спрямо-
вувати й координувати роботу 
державного апарату. Закріплю-
валось, що депутати планують 
свою роботу відповідно до за-
конів СРСР, союзної республіки, 
а також на підставі рішень від-
повідних Рад народних депу-
татів, наказів виборців і громад-
ських організацій, домагаються 
виконання своєї передвиборчої 
програми. Порівняно з поперед-
нім законодавством зміни в їх 
правовому статусі були незначні. 
Зокрема, доповнювався перелік 
гарантій депутатської діяльності: 
депутати отримали право ко-
ристуватися послугами помічни-

ків-секретарів, електронно-об-
числювальною технікою, засоба-
ми зв’язку відповідної Ради, мали 
право на позачергове поселення 
в готелях і на службове житло. 

Для організації й діяльності 
місцевих представницьких ор-
ганів влади й депутатів важливе 
значення мав Закон від 7 грудня 
1990 р. «Про місцеві Ради народ-
них депутатів Української РСР та 
місцеве самоврядування» [8; 
1991. – № 2. – Ст.5], який призвів 
до інституціалізації місцевого са-
моврядування, сприяв суверені-
зації місцевих Рад, уперше за-
кріпивши такі принципи організа-
ції місцевої влади, як (а) наро-
довладдя; (б) законність; (в) са-
мостійність і незалежність Рад 
народних депутатів у межах 
своїх повноважень у вирішенні 
питань місцевого значення;  
(г) виборність Рад, органів тери-
торіального громадського само-
врядування; (д) їх підконтроль-
ність, підзвітність і відповідаль-
ність перед населенням; (е) глас-
ність і врахування громадської 
думки; (є) поєднання місцевих і 
державних інтересів, інтересів 
особи й всього населення від-
повідної території; (ж) економіч-
на й фінансова самостійність те-
риторії; (з) взаємодія органів міс-
цевого самоврядування з трудо-
вими колективами, громадськи-
ми організаціями й рухами;  
(и) самофінансування й самоза-
безпечення; (і) оптимальна де-
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централізація тощо. 
Однак формальне роздер-

жавлення місцевих Рад, які по-
чали визначатися не як органи 
державної влади, а як органи 
місцевого (в селах, селищах, міс-
тах) й регіонального (в районах 
і областях) самоврядування роз-
почалося тільки з прийняттям  
26 березня 1992 р. нової редакції 
Закону України «Про місцеві 
Ради народних депутатів та міс-
цеве і регіональне самовряду-
вання» [9; 1992. – № 28. – Ст. 387]. 
Саме прийняття зазначеного 
акта кардинальним чином впли-
нуло на правовий статус депу-
татів місцевих Рад, які вперше 
почали визнаватися представни-
ками самостійної самоврядної 
владної підсистеми – органів міс-
цевого самоврядування.

Чітке врегулювання право-
вого статусу депутатів представ-
ницьких органів місцевого само-
врядування було започатковано 
прийняттям Законів України 
«Про статус депутатів місцевих 
Рад народних депутатів» від 4 
лютого 1994 р. [9; 1994 – № 24. 
– Ст. 180] і «Про статус депутатів 
місцевих рад» від 11 липня 
2002 р. [9; 2002. – № 40. – Ст. 290]; 
другий є нині діючим. Згідно з 
його положеннями депутат ради 
є головною, по-суті, стратегіч-
ною фігурою будь-якого пред-
ставницького органу місцевого 
самоврядування – сільської, се-
лищної, міської, районної у місті, 

районної або обласної ради. Як 
представник інтересів тери-
торіальної громади, виборців 
свого округу, депутат має всю 
повноту прав, що забезпечують 
не тільки його активну участь у 
діяльності ради й утворюваних 
нею органів, а й передовсім ре-
алізацію повноважень у вибор-
чому окрузі. Закон детально виз-
начає права й обов’язки депу-
татів місцевих рад, індивідуаль-
ні й колективні форми реалізації 
ними своїх повноважень, основ-
ні гарантії депутатської діяль-
ності, встановлює порядок ор-
ганізації їх роботи в округах. Між 
тим на законодавчому рівні не 
зовсім повно вирішені питання 
щодо взаємовідносин депутатів 
місцевих рад з органами вико-
навчої влади, органами самоор-
ганізації громадян, трудовими 
колективами й правоохоронними 
органами.

У зв’язку із запровадженням 
на місцевих виборах пропорцій-
ної виборчої системи статус де-
путатів місцевих рад зазнав кар-
динальних змін. На сьогодні вони 
є не тільки представниками те-
риторіальної громади, а й полі-
тичної партії, програмні завдан-
ня якої вони мають втілювати в 
життя поряд з дорученнями ви-
борців. 

 Неоднозначним кроком у 
врегулюванні правового статусу 
народних обранців стало прий-
няття 12 січня 2007 р. Закону 
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«Про внесення змін до деяких 
законів України щодо статусу де-
путатів Верховної Ради Автоном-
ної Республіки Крим та місцевих 
рад» [9; 2007. – № 13. – Ст. 134], 
яким було запроваджено партій-
но-імперативний мандат депу-
татів місцевих рад. Адже після 
внесення вказаних змін були 
встановлені додаткові підстави 
для відкликання депутата місце-
вої ради за рішенням вищого 
керівного органу політичної пар-
тії (виборчого блоку), за списком 
якої його було обрано. Такими 
підставами є невходження депу-
тата (крім депутата сільської, се-
лищної ради) до складу депутат-
ської фракції відповідної місце-
вої організації політичної партії 
(виборчого блоку), його вихід з її 
складу або перехід до іншого де-
путатського об’єднання.

З одного боку, ці законодав-
чі новели спрямовані на поси-
лення відповідальності депу-
татів перед виборцями і змушу-
ють їх працювати над виконан-
ням програмних завдань від-
повідної місцевої організації 
політичної партії, а з другого – 
сприяють посиленню їх тоталь-
ної залежності від партій, блоків. 
Вони гальмують процес запро-
вадження в Україні більш демок-
ратичного вільного мандата, за 
яким депутатові належить пред-

ставляти не волю окремих 
суб’єктів чи груп, а інтереси всієї 
територіальної громади.

У підсумку слід зазначити, 
що правове регулювання стату-
су депутатів місцевих рад в Ук-
раїні змінювалося разом зі змі-
ною їх статусу та системно-
структурної організації влади на 
місцевому рівні й запроваджен-
ням нових підвалин організації 
публічної влади. За час неза-
лежності нашої держави відбу-
лися істотні зміни в роботі депу-
татського корпусу: вони вперше 
з радянських часів почали виз-
наватися представниками само-
стійної підсистеми публічної 
влади. Впровадження в держав-
но-правову практику засад плю-
ралістичної демократії й нових 
правил організації, проведення 
виборів і здійснення структурної 
перебудови представницьких 
органів влади впливали й на змі-
ну правового положення депу-
татів. 

У зв’язку із суттєвою новелі-
зацією статусу депутатів місце-
вих рад, що відбулась у державі 
за часи незалежності, набувають 
актуальності питання порівняль-
но-правового аналізу організації 
й діяльність депутатського кор-
пусу в Україні й у зарубіжних дер-
жавах, але це вже перспектива 
подальших досліджень.

Список літератури: 1. Авакьян С.А. Депутат: статус и деятельность. – М.: Поли-
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Розвиток різноманітних 
форм спілкування між людьми 
тягне за собою необхідність на-
дання їм можливості за погодже-
ною сторонами волею викорис-
товувати запропоновані законо-
давцем правові моделі або ж са-
мим створювати їх. Такими мо-
делями виступають договори. 
Внаслідок закріплення в новому 
ЦК України 2003 р. принципу сво-
боди договору сторони можуть 
укладати будь-який правочин – 
як передбачений так і не перед-
бачений ЦК чи іншими норматив-
но правовими актами. Як бачи-
мо, особам надана можливість 
самостійно створювати будь-які 
моделі договорів, що не супере-
чать чинному законодавству. 
Чинний ЦК України суттєво роз-
ширив права учасників майнових 
відносин, дозволив суб’єктам 
права відійти від шаблонних 
схем, що перешкоджають роз-
витку господарського обороту. 
До того ж він містить багато но-
вел, однією з яких є надана сто-
ронам можливість перетворення 
боргу, який виник з договорів 

купівлі-продажу, оренди чи з ін-
шої правової підстави, на пози-
кове зобов’язання (ст. 1053 ЦК). 
Однак, закріпивши можливість 
укладення відповідного догово-
ру, законодавець, на жаль, не ок-
реслив кола правових норм, які 
можна було б застосовувати до 
означених відносин.

Проблеми інституту новації 
аналізувались і розв’язувались 
у працях О.С. Кривцова, Д.І. Мей-
єра, К.П. Побєдоносцева, В.І. Си-
найського, С. Чезаре [Див.: 4; 5; 
8; 11; 12]. Окремі його аспекти 
розглядались І.Б. Новицьким і 
Л.А. Лунцем [7]. Серед сучасних 
науковців, які певним чином зай-
маються проблемами новації, 
можна назвати таких російських 
та українських цивілістів, як  
Т.В. Боднар, В.Я. Карабань, 
 Д.Н. Притика, О. Шилохвост, 
[Див.: 1; 9; 13] та ін. Що ж сто-
сується питань існування дого-
вору новації боргу в позикове 
зобов’зання як особливого виду 
новації та його правового регу-
лювання, то зазначимо, що про 
нього в юридичних джерелах на-

УДК 347.435 Є.О. Тупицька, аспірантка  
Національна юридична академія України  

імені Ярослава Мудрого, м. Харків
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віть не згадувалось.

Мета даної статті – сформу-
лювати поняття «новаційний до-
говір позики», визначити його 
місце в системі позикових зобо-
в’зань, співвідношення з іншими 
договорами цього виду і з’ясу-
вати, за допомогою яких законо-
давчих норм відбувається його 
правове регулювання.

Вбачається, що правовідно-
сини з новації боргу на позикове 
зобов’зання є відносинами, так 
би мовити, змішаного типу. З од-
ного боку, вони передбачені ЦК, 
а з другого – на підставі ст. 1053 
ЦК сторони укладають новацій-
ний договір, який не визначено 
актами цивільного законодав-
ства. Інакше кажучи, у сфері по-
зикових зобов’язань існує окре-
мий самостійний договір, поси-
лання на який міститься в зазна-
ченій статті. Його найголовнішою 
ознакою є трансформація борго-
вих зобов’язальних правовідно-
син у позикові, а отже, поєднання 
норм, що регулюють новацію й 
позику.

Аналіз усіх можливих під-
став виникнення зобов’язання 
позикового характеру дозволяє 
розділити їх на 2 основні групи. 
Першу утворюють традиційні до-
говори позикового типу – договір 
позики та його різновиди (дер-
жавна позика, кредит та ін.) До 
другої можна віднести інші 
цивільно-правові договори, які 
можуть породжувати позикові 

зобов’язання, як-от: купівлі-про-
дажу, найму (оренди), переве-
зення та інші, що включають умо-
ви про повну попередню оплату, 
аванс, відстрочку або розстроч-
ку оплати переданого майна, ви-
конаних робіт чи наданих послуг. 
Відповідні зобов’язання, що ви-
никають на підставі зазначених 
договорів, у правовій літературі 
називають комерційним креди-
том (ст. 1057 ЦК) [2, с. 305]. За 
своєю правовою природою вони 
є позиковими, хоча існують і в 
межах інших цивільно-правових 
договорів. До цієї ж групи нале-
жать позикові зобов’язання, що 
створюються внаслідок новації 
боргу, що виникає з інших цивіль-
но-правових договорів (купівлі-
продажу, оренди, підряду і т. д.). 
На відміну від зобов’язання ко-
мерційного кредиту, який існує в 
межах інших договорів, зазначе-
не позикове зобов’язання відо-
кремлюється від оновлюваного, 
оскільки у зв’язку з укладенням 
домовленості про новацію ос-
таннє припиняє своє існування.

Правовідносини з новації 
боргу на позикове зобов’язання 
посідають окреме місце в сис-
темі таких зобов’язань. Вони мо-
жуть виникати не лише з догово-
ру позики як однієї з підстав ви-
никнення позикового зобов’язан-
ня, а й з інших цивільно-право-
вих договорів і юридичних фак-
тів, у тому числі й непозикового 
типу. Зазвичай такі відносини 
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оформлюються укладенням сто-
ронами так званого новаційного 
договору позики, який можна 
визначити як договір, за яким 
одна сторона (позикодавець) 
враховує суму заборгованості, 
що виникла з договорів купівлі-
продажу, найму (оренди) чи з ін-
шої правової підстави як сума 
позики, а інша сторона (пози-
чальник) зобов’язується повер-
нути таку суму вже на виконан-
ня позикових зобов’язань. Такий 
договір як вид новації закріплено 
в ЦК (ст. 604) як особлива норма 
що стосується цього інституту. 
Він не є різновидом конкретно 
договору позики, але входить до 
системи позикових зобов’язань, 
передбачених у гл. 71 ЦК. Отже, 
як прямо говориться в ст. 1053 
ЦК, заміна боргу позиковим 
зобов’язанням провадиться з до-
держанням вимог про новацію і 
здійснюється у формі, встанов-
леній для договору позики.

Договір позики охоплює всі 
правовідносини, за якими одна 
сторона передає іншій гроші або 
речі, що мають родові ознаки, з 
обов’язком останньої повернути 
ту ж саму кількість грошей або 
речей того ж роду й тієї ж якості. 
Він є родовим поняттям стосов-
но всіх інших правочинів позико-
вого типу. У ч. 2 ст. 1054 ЦК за-
значається, що до відносин за 
кредитним договором застосо-
вуються положення договору по-
зики, якщо інше не встановлено 

законом або не випливає із суті 
кредитного договору. Як бачимо, 
ЦК визнає позику універсальним 
кредитним правочином. Новацій-
ний договір, посилання на який 
міститься в ст. 1053 ЦК, не є до-
говором позики або його окре-
мим видом, але з урахуванням 
природи такого правочину його 
правове регламентування не ви-
падково закріплено саме в § 1 
гл.71 «Позика». Отже, загальні 
положення позики, врегульовані 
в ЦК, можуть бути застосовані 
до новаційного договору та ін-
ших позикових відносин.

Із наведених вище мірку-
вань випливають особливості 
правової регламентації позико-
вих зобов’язань: норми про по-
зику в ЦК є спеціальними щодо 
загальних положень про зобо-
в’язання. У зв’язку із цим вони, 
безумовно, підлягають пріори-
тетному застосуванню. Проте в 
частині, яка не суперечить при-
писам ЦК, до позикових відносин 
слід застосовувати й загальні по-
ложення про виконання зобо-
в’язання [3, с. 49].

Багато правників через вузь-
ке тлумачення поняття «позикові 
відносини» вважають, що підста-
вою виникнення останніх може 
бути лише договір позики. Тому 
в науковій правовій літературі іс-
нує думка про конфлікт норм, ре-
гулюючих договір позики й домов-
леність сторін про заміну борго-
вого зобов’язання позиковим 
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(статті 1046 і 1053 ЦК). Обгрун-
туванням зазначеної позиції слу-
жить аксіоматичне твердження 
про реальність договору позики 
та його об’єкт. Учені перекону-
ють, що під час заміни зобо-
в’язання, яке виникає з договорів 
купівлі-продажу, оренди та ін-
ших, сторони укладають договір 
позики, тобто змінюють тим са-
мим вид правочину. За таким до-
говором позики позикодавець 
ніяких грошових коштів не пере-
дає. На думку деяких цивілістів, 
у випадку стягнення боргу пози-
чальник може посилатись на те, 
що грошові кошти або речі в дійс-
ності не були одержані ним від 
позикодавця (ст. 1051 ЦК) [6].

За ст. 1046 об’єктом догово-
ру позики є речі, визначені родо-
вими ознаками, або гроші. За за-
гальним правилом, майнові пра-
ва, роботи, послуги або речі, що 
мають індивідуальні ознаки, не 
можуть бути об’єктом такого до-
говору. Останній є реальним, 
тобто вважається укладеним, з 
моменту передачі позичальни-
кові грошей або речей. Якщо сто-
рони шляхом новації перетворю-
ють договір найму (оренди) на 
договір позики, то, звичайно, в 
такому випадку наймодавець ані 
грошей, ані речей наймачеві не 
передає, а наймач, відповідно, 
нічого не отримує. (Даний випа-
док, до речі, дуже нагадує існу-
ючий у давньоримському процесі 
позов із фікцією: нехай вважаєть-

ся, що позикодавець отримав 
гроші). З урахуванням цього ба-
гатьма дослідниками робиться 
висновок, що згідно з ч. 2 ст. 1046 
ЦК такий договір не може бути 
укладеним. А зі ст.1051 ЦК ви-
пливає, що позичальник (у дано-
му випадку наймач) може оспо-
рювати позику на тій підставі, що 
кошти або речі не були одержані 
ним від позикодавця, бо в дійс-
ності він отримав лише послуги, 
які, як уже зазначалося, не мо-
жуть бути об’єктом договору по-
зики. Крім того, останні були от-
римані не з такого правочину, а 
з орендних правовідносин. У 
зв’язку із цим О.О. Мельников за-
значає, що основною проблемою 
новації боргу у позикове зобо-
в’язання за чинним законодавс-
твом є те, що при застосуванні 
норм ЦК, які регулюють договір 
позики, фактично неможливо за-
стосувати новацію, оскільки нове 
зобов’язання, що виникло внаслі-
док новації боргу, не буде від-
повідати нормам щодо форми і 
предмета цього правочину [6,  
с. 94].

Але цілком очевидно, що не 
можна визнати договір позики 
неукладеним через те, що в дій-
сності кошти або речі не були 
одержані позичальником від по-
зикодавця. Для договору новації 
є необхідним його взаємозв’язок 
з попереднім зобов’язанням, де 
наприклад, установлено обо-
в’язок наймача оплатити надану 
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йому послугу. Оскільки гроші є 
вартісним вираженням речей, 
робіт чи послуг, то можна сказа-
ти, що наймодавець надав най-
мачеві послугу певної вартості. 
Тому під час новації попередньо-
го зобов’язання гроші, як вартіс-
ний еквівалент, вже передані по-
зичальникові (наймачеві). Інши-
ми словами, надання послуг най-
модавцем (у наведеному прик-
ладі) є економічним (рівним за 
ціною) еквівалентом передачі 
грошових коштів або інших ре-
чей, визначених родовими озна-
ками, які можуть бути об’єктом 
цього правочину. Подібної думки 
дотримується й російський 
цивіліст Л.А. Новосьолова. Вра-
ховуючи особливості таких пра-
вовідносин, вона робить висно-
вок, що договір позики, заснова-
ний, так би мовити, на оновлено-
му зобов’язанні не може бути 
визнаний неукладеним у зв’язку 
з тим, що в реальності позичаль-
ником не були отримані кошти, 
якщо домовленість про новацію 
дійсна і якщо інше не випливає з 
правочину про новацію.

Слід підкреслити, що підста-
вою виникнення зазначеної про-
блеми співвідношення норм про 
перетворення договору позики й 
новаці ї  боргу на позикове 
зобов’язання є первісною підмі-
ною понять. Вищенаведена по-
леміка точиться внаслідок вузь-
кого розуміння категорії «пози-
кові зобов’язання». Але договір 

позики і позикове зобов’язання 
– поняття не рівнозначні. Остан-
нє за своєю правовою сутністю 
є ширшим і може існувати не 
лише у зв’язку з укладенням сто-
ронами договору позики, а й з 
інших правових підстав, перед-
бачених ЦК. Ними можуть бути 
договори купівлі-продажу, найму 
(оренди), недоговірні зобов’язан-
ня, зобов’язання з відшкодуван-
ня шкоди та інші юридичні факти. 
Тому слід підтримати точку зору 
В.В. Семенова, який із цього при-
воду пише, що різні підстави ви-
никнення позикового зобов’язан-
ня передбачають і різні підстави 
його оспорювання. Так, якщо 
воно виникло з договору позики, 
то оспорювати на підставі фак-
тичного неотримання позичаль-
ником коштів можна договір по-
зики. Якщо ж позикове зо-
бов’язання виникло в процесі но-
вації боргу на позикове зобо-
в’язання, оспорювати можна до-
говір новації, але не через те, що 
позичальник фактично не отри-
мав кошти за договором позики 
(оскільки його немає), а у зв’язку 
з  в і дс у т н і с т ю  п е р в і с н о г о 
зобов’язання (боргу) [10, с. 95, 
96].

Зважаючи на викладене за-
значимо, що в системі цивільних 
договорів існує окрема підсисте-
ма позикових зобов’язань, що 
складається з договору позики, 
його різновидів, інших кредитних 
зобов’язань і договорів так зва-
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ного позикового типу. До остан-
ньої групи належить і домов-
леність сторін про заміну боргу 
позиковим зобов’язанням. Маю-
чи таку можливість, передбачену 
в ст. 1053 ЦК, сторони укладають 
договір, який можна назвати но-
ваційним. Він може виникати не 
лише на підставі правовідносин 
за договором позики а й з інших 
юридичних фактів, у тому числі 
й непозикового характеру. За-
значений договір, як особлива 
норма інституту новації, перед-
бачає можливість перетворення 
сторонами своїх боргових відно-
син на більш прості – позикові. 
Домовленість сторін про заміну 
боргу позиковим зобов’язанням 
не є видом договору позики, але 
відносини, що виникають у зв’язку 
нею, є відносинами позикового 
типу.

Договір позики є універсаль-
ним кредитним правочином, по-
ложення про який можуть засто-
совуватись до всіх інших договір-
них позикових зобов’язань. Звід-
си випливає, що конструкція но-
вації боргу на позикове зобо-
в’язання встановлюється норма-
ми, передбаченими для догово-
ру позики. Також є очевидним, 
що розглядуваний договір через 
специфічність правовідносин, 
що складаються у зв’язку з його 
укладенням, не відповідає вимо-
гам законодавства, які стосують-
ся реальності договору позики 
та його об’єкта (гроші й речі, що 

мають родові ознаки). Отже, про-
стежується певна колізія норм 
ЦК у правовому регулюванні по-
зикових відносин. Відносини, що 
виникають під час новації боргу, 
є специфічно позиковими. Зви-
чайно, об’єктом цього правочину 
можуть бути не лише гроші або 
речі, що мають родові ознаки, а 
й виконані роботи й надані пос-
луги. 

Щодо можливості позичаль-
ника оспорювати договір позики, 
мотивуючи це тим, що насправді 
ним не були отримані гроші або 
речі від позикодавця, то зазна-
чена можливість випливає із та-
кої ознаки, як реальність цього 
договору. Ось чому можна стверд-
жувати, що неможливо оспорю-
вати новаційний договір позико-
вого зобов’язання на вищезга-
даній підставі, тому що це су-
перечить суті правовідносин, які 
при цьому складаються. Під час 
новаці ї  боргу на позикове 
зобов’язання відбувається пев-
ний взаємозалік: враховується 
заборгованість за попереднім 
зобов’язанням як сума позики, 
що аж ніяк не відповідає умові 
реальності цього правочину. Але 
новаційний договір і не повинен 
відповідати такій умові у зв’язку 
з тим, що він є самостійним пра-
вочином позикового типу.

Для узгодження норм, що 
регламентують відносини дого-
вору позики й домовленості про 
новацію боргу, непотрібно вда-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

�� 2009/103

ватися до крайніх заходів і виз-
навати цей договір консенсуаль-
ним (як це пропонує О.О. Мель-
ников) або вводити й так очевид-
не поняття «майновий еквіва-
лент», що з’являється у процесі 
новаці ї  боргу на позикове 
зобов’язання. Колізії ЦК, які, на 
перший погляд, можуть виклика-
ти дискусії, на нашу думку, 
розв’язуються тим, що норми, за-
кріплені в статтях 1046 і 1051 цьо-
го Кодексу, не можуть бути засто-
совані до новаційного договору 
позики, їх зміст не відповідає 
змісту відносин, які виникають у 
зв’язку з укладенням цього пра-
вочину.

Отже, з метою усунення не-

однозначності в розумінні суті 
новаці ї  боргу на позикове 
зобов’язання вбачається за не-
обхідне запропонувати доповни-
ти ст. 1053 ЦК частиною 3, яку 
викласти в такій редакції: «До 
відносин новації боргу на пози-
кове зобов’язання застосовують-
ся положення про договір пози-
ки, якщо інше не встановлено 
законом або не суперечить їх 
суті». Таким чином, новаційний 
договір позики слід визнавати 
самостійним видом позикового 
зобов’язання й можна буде вва-
жати вичерпаною полеміку щодо 
його відповідності умовам дого-
вору позики й можливості засто-
сування до нього ст. 1051 ЦК.
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Процес організації споруд-
ження об’єктів будівництва є до-
сить складним, який потребує 
чіткого визначення всіх поло-
жень на початковій і наступних 
стадіях будівництва. Ефектив-
ний захист прав інвесторів – важ-
ливий напрямок у розвитку фі-
нансового сектора України. Се-
ред учасників інвестиційної 
діяльності довіритель найбільше 
ризикує не лише тому, що ініціює 
й фінансує цю діяльність, а й з 
огляду на те, що він не має ре-
альних можливостей ефективно 
контролювати якість і належне 
виконання будівельних робіт. 
Максимально такий контроль за-
безпечується, коли сам інвестор 
(довіритель) виконує практичні 
дії з інвестування, тобто коли в 
його особі поєднується і замов-
ник, і забудовник. У разі (а їх пе-
реважна більшість), якщо дії по 
реалізації інвестицій доручають-
ся іншим учасникам цієї діяль-
ності – виконавцям (в нашому 
випадку – забудовникові), про-
блема контролю з боку інвестора 
(замовника) за відповідністю дій 

підрядника своїм договірним 
зобов’язанням стає особливо ак-
туальною.

Мета статті – встановити 
особливості контролю довірите-
лем фінансування й управління 
майном при будівництві житла. 
Дослідженням цього питання 
займалися такі науковці, як  
В.А. Січевлюк, Р.А. Майданик, 
Н.С. Кузнецова, О.Е. Сімсон, Д.Є. По-
тяркін, В.Л. Пількевич, О.В. Воро-
нова, Ю.В. Курпас та ін.

Чинне українське законо-
давство передбачає засоби за-
хисту прав інвесторів. Прикла-
дом може бути ч. 2 ст.19 Закону 
України «Про інвестиційну діяль-
ність» від 18 вересня 1991 р., 
№ 1560 (далі – Закон № 1560) [5; 
1991. – № 47. – Ст.646], де гово-
риться, що держава гарантує за-
хист інвестицій незалежно від 
форм власності, що він забезпе-
чується законодавством України, 
а також її міжнародними догово-
рами. Але реальний захист прав 
суб’єктів інвестиційної діяль-
ності, а саме довірителів, не 
може обмежуватися прийняттям 

УДК 346.543: 332.834 Г.М. Шовкопляс, аспірантка 
Національна юридична академія України 
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декларативних норм права. Пот-
рібно також забезпечити прак-
тичну можливість їх реалізації, а 
це свідчить не тільки про важ-
ливість закріплення в законо-
давстві норм про захист прав ін-
весторів, а й необхідність розроб-
ки дійового механізму їх реаліза-
ції. У даний час законодавство 
України про інвестиційну діяль-
ність, що, зокрема, стосується й 
захисту прав інвесторів, має про-
галини, протиріччя, не містить 
такого механізму, взагалі вима-
гає істотного вдосконалення 
щодо цього. Перш за все вважає-
мо за необхідне визначити пов-
новаження державних органів 
щодо державного контролю у 
сфері інвестиційного будівниц-
тва для подальшого вивчення 
вказаної проблеми.

В.Г. Афанасьєв розглядає 
контроль як ухвалення рішення 
й наводить наступне його трак-
тування: це спостереження й пе-
ревірка відповідності процесу 
функціонування об’єкта прийня-
тим управлінським рішенням – 
законам, планам, нормам, стан-
дартам, правилам, наказам і т.д. 
[1, с.125]. Як зазначає В.К. Колпа-
ков, контроль є «…одним із най-
більш поширених і дійових спо-
собів забезпечення законності. 
Його сутність полягає в тому, що 
суб’єкт контролю здійснює облік 
і перевірку того, як контрольова-
ний об’єкт виконує покладені на 
нього завдання і реалізує свої 

функції» [4, с. 662]. Ю.О. Тихоми-
ров вважає, що мета державного 
контролю передбачає орієнтацію 
д іяльност і  господарюючих 
суб’єктів на забезпечення пуб-
лічного інтересу, дотримання 
єдиних правил ринкової діяль-
ності, задоволення в кінцевому 
підсумку потреб громадян, сус-
пільства, регіонів і безпеку, охо-
рону життя і здоров’я людей [7, 
с. 112, 113]. Але ці та інші науков-
ці мало звертали уваги на реалі-
зацію контролю на рівні відносин 
довіритель – управитель. З на-
шої точки зору, треба проаналі-
зувати на законодавчому рівні 
поняття й функціонування конт-
ролю при будівництві й фінансу-
ванні житла . 

Згідно зі ст. 31 Закону Украї-
ни «Про планування і забудову 
територій» від 20 квітня 2000 р., 
№ 1699 (далі – Закон № 1699) [5; 
2000. – 20. – Ст. 813] та ч. 2 ст.10 
Закону «Про архітектурну діяль-
ність» від 20 травня 1999 р., 
№ 687 (далі – Закон № 687) [5; 
1999. – № 24. – Ст. 1089] держав-
ний контроль і нагляд в системі 
центрального органу виконавчої 
влади з питань будівництва, міс-
тобудування й архітектури здій-
снює Державна архітектурно-
будівельна інспекція України та 
її територіальні органи. Відповід-
но до ч.1 Положення про держав-
ний архітектурно-будівельний 
контроль від 25 березня 1993 р., 
№ 225 (надалі – Положення 



��2009/103

Питання цивільного й господарського права
№ 225) [3; 1995. – № 7. – Ст.166] 
архітектурно-будівельний конт-
роль – це сукупність організацій-
но-технічних і правових заходів, 
спрямованих на забезпечення 
дотримання законодавства, дер-
жавних стандартів, норм і пра-
вил, архітектурних вимог і техніч-
них умов, а також положень за-
твердженої містобудівної доку-
ментації та проектів конкретних 
об’єктів, місцевих правил забу-
дови населених пунктів усіма 
суб’єктами містобудівної діяль-
ності незалежно від форм влас-
ності під час забудови територій 
і населених пунктів, розміщення, 
будівництва, реконструкції, капі-
тального ремонту об’єктів жит-
лово-цивільного, виробничого та 
іншого призначення. Частина 1 
ст. 11 Закону № 687 та ч. 2 По-
рядку здійснення авторського та 
технічного нагляду під час будів-
ництва об’єкта архітектури від 11 
липня 2007 р., № 903 (далі – По-
рядок № 903) [5; 2007. – № 52. – 
Ст.2107] підкреслюють, що при 
будівництві об’єкта архітектури 
авторський і технічний нагляди є 
обов’язковими. 

Викладене свідчить, що ар-
хітектурно-будівельний, ав-
торський і технічний види конт-
ролю поширюються тільки на 
свої сфери контролю, а за наяв-
ності можливих проблем у до-
говірному регулюванні, вони не 
вирішують усіх питань захисту 
інвестування. Як засіб держав-

ного контролю в будівництві, ор-
гани названих видів контролю 
обмежені у своїх повноваженнях 
тільки сферою контролювання 
за додержанням суб’єктами ар-
хітектурної діяльності затверд-
женої містобудівної та іншої про-
ектної документації, місцевих 
правил забудови населених пунк-
тів, а також опосередковано за-
хистом державою прав спожива-
чів.

Доречно також звернутися до 
теоретичних поглядів і практичних 
питань, що стосуються адміністра-
тивного контролю. Як зазначає  
В.М. Гаращук, до нього відносять 
діяльність державних інспекцій і 
служб; контроль з боку цих органів 
відрізняється від загальновизнано-
го тільки тим, що останні не вправі 
застосовувати заходи дисциплінар-
ної відповідальності [2, с.16]. Основ-
ним складником цього контролю є 
звітність, яка незалежно від форми 
подання звітних даних, має включа-
ти такі основні пункти: (а) кошто-
рисну вартість; (б) фактичні ре-
зультати, що показують процес ви-
конання робіт проекту; (в) прогнозо-
вані результати, що характеризують 
очікуваний стан проекту на майбут-
нє; (г) відхилення, які свідчать на-
скільки прогнозні і фактичні ре-
зультати відрізняються від заплано-
ваних чи розрахункових; (д) причи-
ни, що пояснюють існуючі відхилен-
ня від запланованих. 

З метою ефективного управ-
ління й контролю за реалізацією 
проекту звіти повинні мати певну 
періодичність. Вони залежать від 
тривалості відносин, ризику, рів-
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ня звітування тощо. Такі форми 
фінансової звітності мають від-
повідати звітності перед довіри-
телем. Поєднання державного, 
адміністративного, авторського 
видів контролю і договірного між 
довірителем, управителем і за-
будовником дасть змогу гаран-
тувати довірителеві належне ви-
користання його коштів і будів-
ництво житла у всьому цьому 
механізмі. У зв’язку з тим, що на 
даний час, у законодавстві бра-
кує державного регулювання 
контролю з боку довірителя, звіт-
ність щодо фінансових питань, 
яка входить до архітектурно-
будівельного контролю, порядок 
ознайомлення з нею можуть 
бути передбачені в договорі між 
довірителем та управителем, уп-
равителем і забудовником, забу-
довником і довірителем. У пер-
спективі ж подібні договірні фор-
ми контролю повинні бути вне-
сені як приписи. 

Щодо питання змісту форм 
контролю та звітності, то сьогод-
ні забудовник може діяти лише 
на підставі укладених ним дво-
сторонніх договорів з управите-
лем, який замовляє при цьому 
житло для довірителя. Такий ме-
ханізм створює не лише певну 
невизначеність в обсязі пра-
вовідносин між даними суб’єк-
тами, яка виникає внаслідок не-
досконалості спеціального пра-
вового регулювання, а й пов’яза-
ні з цим ускладнення практично-

го характеру, зумовлені немож-
ливістю довірителя контролюва-
ти дії забудовника і якість буді-
вельних робіт.

За своїм змістом звітність у 
будівництві полягає в тому, що 
підрядник забезпечує повне, 
якісне і своєчасне ведіння вико-
навчої документації. Він також 
веде журнал виконання робіт. 
Забудовник, а не довіритель у 
будь-який час може ознайомити-
ся з порядком ведіння журналу, 
викладає свої претензії щодо 
об’єктивності й повноти інфор-
мації, до того, як просувається 
будівництво. Фактично це непря-
мий захист інвестицій, що сто-
сується якості робіт. Що ж до за-
хисту інтересів інвесторів, то та-
кий контроль навіть не досяжний 
для останніх через управителя, 
якщо той не є забудовником. 

За ч. 1 ст. 18 Закону України 
«Про фінансово-кредитні ме-
ханізми і управління майном при 
будівництві житла та операціях з 
нерухомістю» від 19 червня 
2003 р., № 3201 (далі – Закон 
№ 3201) [5; 2003. – № 30. – 
Ст.1525] управитель контролює 
дотримання забудовником вико-
нання умов і зобов’язань за до-
говором з метою своєчасного 
запобігання появі ризикових си-
туацій у будівельному процесі, 
хоча прямо не передбачено ді-
йових засобів ні контролю, ні 
впливу.

Протягом усього періоду 
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будівництва (до моменту вве-
дення споруди в експлуатацію) 
забудовник контролює цільове 
використання підрядником спря-
мованих на це коштів. Ця пере-
вірка провадиться щомісячно на 
підставі документів, що підтвер-
джують використання коштів, та 
актів технічного контролю. За її 
результатами складається акт 
перевірки. У разі виявлення не-
цільового їх використання забу-
довник призупиняє фінансуван-
ня будівництва до моменту з’ясу-
вання виниклих питань. Форми 
звітності для підрядника перед 
забудовником установлені в за-
коні, тоді як перед управителем 
вони законодавчо не закріплені. 
Пункт 3.17 Ліцензійних умов про-
вадження діяльності із залучен-
ня коштів установників управлін-
ня майном для фінансування 
об’єктів будівництва та/або здій-
снення операцій з нерухомістю, 
затверджених Розпорядженням 
Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг Украї-
ни від 24 червня 2004 р., № 1225 
[5; 2004. – № 30. – Ст.2046], пе-
редбачає, що ліцензіатові (упра-
вителеві) належить контролюва-
ти виконання забудовником гра-
фіку будівництва об’єкта постій-
но й не рідше одного разу на мі-
сяць складати акт контролю 
щодо (а) цільового використання 
коштів, переданих ліцензіатом 
забудовникові; (б) можливих ви-
явлених ризиків у роботі забу-

довника; (в) виявлення недоліків 
у роботі забудовника, вносити 
пропозиції по їх усуненню й ро-
бити висновок за результатами 
здійснення контролю стосовно 
можливості подальшого фі-
нансування об’єкта будівництва 
за заявою забудовника. Ця нор-
ма передбачає звітність, а не 
прямі зобов’язання щодо її на-
дання забудовником управите-
леві і навіть не перед довірите-
лем, тобто це є здійснення конт-
ролю ліцензіатом за діями забу-
довника. Варто зазначити, що це 
є норма підзаконного норматив-
ного акта, а не закон, який має 
вищу юридичну силу. Ось чому 
є доречними усунути цю прога-
лину шляхом внесення змін до 
закону, який безпосередньо рег-
ламентує ці відносини. 

Як бачимо, на законодавчо-
му рівні закріплені лише конт-
роль і наявний розподіл його 
функцій між останньою за 
суб’єктами. Управитель контро-
лює дотримання забудовником 
виконання умов і зобов’язань в 
обсязі договору, в тому числі 
щодо цільового використання 
спрямованих на будівництво 
коштів. Забудовник контролює 
підрядника шляхом технічного 
нагляду протягом усього періоду 
будівництва, а також цільове ви-
користання ним цих коштів. Це 
ще раз підтверджує, що довіри-
тель контролює будівництво спо-
руди лише через управителя. 
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Тому, на нашу думку, було б до-
речним закріпити за довірителем 
на законодавчому рівні право:  
(1) ознайомлення з проектно-
кошторисною документацією, 
дозвільними документами на по-
чаток будівництва; (2) одержання 
звітності на всіх етапах будівниц-
тва; (3) здійснення контролю за 
освоєнням коштів (як варіант – у 
вигляді звіту). Системним буде 
регулювання, якщо додатково 
одночасно ввести обов’язковість 
поетапного фінансування будів-
ництва, яке у поєднанні з поетап-
ним контролем з боку довірителя 
дасть ефективну форму регулю-
вання будівельним процесом.

Що стосується повноважень 
управителя, то вважаємо за до-
цiльне покласти на нього обо-
в’язок слiдкувати за дотриман-
ням кожної стадiї будiвництва й 
надавати забудовникові кошти 
тiльки пiсля завершення вiд-
повiдної стадiї. За недотримання 
цього обов’язку управитель має 
нести вiдповiдальнiсть за завда-
ну шкоду своїм майном, що є цiл-
ком виправдано, адже за Зако-
ном № 3201 саме він: (а) залучає 
(обирає) конкретного забудовни-
ка як договiрного контрагента 
(ч. 1 ст. 9 ), (б) отримує винагоро-
ду за таку дiяльнiсть (ст. 21) i  
(в) має право використовувати 
вiльнi кошти на поточних рахун-
ках фонду в банкiвських опера-
цiях (ст.7).

Як вбачається, є сенс внести 

зміни до Закону № 3201 щодо не-
обхідності встановлення заборо-
ни фінансовим установам, які є 
управителями фонду фінансу-
вання будівництва, залучати кош-
ти фізичних осіб на інвестування 
будівництва житла й виконувати 
інші дії, в тому числі інформувати 
про дозвіл і ліцензії. Спираючись 
на аналіз ст. 29 Закону № 1699, 
можемо стверджувати, що функ-
ції забудовника не повинні виник-
нути в замовника без одержання 
дозвільної документації, у зв’язку 
з чим неможливо укладати до-
говір управителя із забудовни-
ком. Необхідно, з нашого погляду, 
погодитися з В.А. Січевлюком, 
який зазначає, що особливістю 
інвестиційних договорів на будів-
ництво житла є те, що на момент 
укладення договору і внесення 
інвестицій, власне, об’єкта житла 
(тобто об’єкта інвестування) не 
існує в натурі (за винятком інвес-
тиційних договорів на реконструк-
цію). Однак інвестор, укладаючи 
його, повинен мати відомості про 
майбутнє місцезнаходження 
об’єкта будівництва й основні 
його характеристики: кількість по-
верхів у будинку, дані про житло, 
яке повинно бути передане йому 
у власність по закінченні буді-
вельних робіт. Отримання такої 
інформації є можливе лише в 
разі, якщо на момент укладення 
договору існують рішення про від-
ведення земельної ділянки під 
будівництво будинку, а також 
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розроблена й відповідним чином 
затверджена проектно-кошто-
рисна документація про виконан-
ня робіт на зведення будинку [6, 
с. 119, 120].

Дані здійсненого аналізу й 
відмічені проблеми дозволяють 
зробити висновок, доцільно було 
б закріпити на законодавчому 
рівні норму, яка регламентувала 
б сукупність форм контролю по 
використанню адміністративно-
господарських санкцій у договорі 
довірителя з іншими суб’єктами, 
визначити зміст довірчого конт-

ролю й чітко окреслити повнова-
ження управителя щодо обо-
в’язкового звітування перед дові-
рителем після кожного етапу 
будівництва.

Подальшого поглибленого 
вивчення потребує порядок зако-
нодавчого закріплення видів ад-
міністративно-гоподарських сан-
кцій, які застосовуються до упра-
вителя за порушення своїх обо-
в’язків перед довірителем, і ме-
ханізму господарського регулю-
вання поетапного контролю за 
початком і ведінням будівництва.
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Поняття «злиття» й «погли-
нання» суб’єктів господарюван-

ня традиційно розглядаються в 
господарському й цивільному 
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праві при вивченні таких кате-
горій, як «реорганізація» і «при-
пинення» юридичної особи. При-
чому підґрунтям саме для таких 
наукових підходів послужили як 
праці відомих дореволюційних 
учених-правознавців (зокрема, 
О. Тернера, А. Камінки, Г. Шер-
шеневича, Д. Мейєра), так і ок-
ремі роботи правознавців ра-
дянського періоду розвитку віт-
чизняної юридичної науки. 

Докорінні зрушення в питан-
нях дослідження зазначеного ін-
ституту розпочалися в 90-х ро-
ках ХХ ст., коли були проведені 
глибинні наукові пошуки його 
сутності і сформульовані вива-
жені доктринальні дефініції по-
нять «злиття» і «поглинання» 
юридичних осіб – суб’єктів гос-
подарювання. У цьому сенсі слід 
відзначити праці О.Р. Кібенко, 
О.М. Вінник, В.С. Щербини,  
І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.В. Луця, 
В.М. Кравчука, Дзери О.В.,  
Д.В. Задихайла, Г.В. Козаченка, 
А.Є. Воронкової, Н.В. Щербако-
вої, які цілком або частково були 
присвячені зазначеній пробле-
матиці. 

Метою д ан ої  с тат т і  є 
з’ясування сутності інституту 
правового регулювання злиття 
й поглинання юридичних осіб та 
його місця у правовій системі Ук-
раїни. Вона може бути досягнута 
шляхом (а) визначення юридич-
ної суті інституту злиття й пог-
линання; (б) характеристики ор-

ганізаційних етапів їх здійснення 
суб’єктами господарювання й  
(в) аналізу й диференціації пра-
вових норм, що регулюють ці ін-
теграційні процеси на відповід-
них етапах. Для цього при з’ясу-
ванні місця інституту правової 
регламентації у вітчизняній сис-
темі права використовувався ме-
тод системного аналізу.

Слід визнати, що вивчення 
процесів злиття й поглинання не 
обмежується юриспруденцією. 
Левова частка аналітичних робіт 
провадиться з позицій менедж-
менту, економіки й фінансів 
[Див.: 4; 5; 7; 12]. Їх доречність, 
актуальність, звісно, не викли-
кає сумнівів, оскільки досягнен-
ня максимально бажаного сине-
ргетичного ефекту від цих про-
цесів можливе саме із застуван-
ням різних галузей пізнання. Ра-
зом із тим не менш важливим є 
проведення вузькопрофесійних 
наукових пошуків у межах юри-
дичної доктрини.

Особливістю правових до-
сліджень понять «злиття» й 
«поглинання» суб’єктів господа-
рювання тривалий час було те, 
що вони провадились переваж-
но в межах вивчення акціонер-
них відносин. У той же час бага-
тогалузева побудова вітчизняної 
правової системи і (що головні-
ше!) проблемність регламенту-
вання відносин зі злиття й пог-
линання дозволяють зробити 
припущення про необхідність 
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комплексного вивчення цього 
явища з точки зору різних галу-
зей права. 

Аналіз теоретичних розро-
бок і результатів досліджень 
учених – спеціалістів у питаннях 
злиття й поглинання юридичних 
осіб (суб’єктів господарювання), 
а також положень національної, 
європейської й американської 
нормативно-правових баз свід-
чить про відсутність однознач-
ного визначення цих цивільно-
правових категорій. Відповідно 
до загальноприйнятих зарубіж-
ними вченими позицій злиттям 
є будь-яке об’єднання суб’єктів 
господарювання, в результаті 
якого утворюється єдина еконо-
мічна одиниця з 2-х або більше 
структур, що існували раніше [2, 
с. 25]. Згідно з українським зако-
нодавством злиття – це реор-
ганізація юридичних осіб, при 
якій права й обов’язки кожної з 
них переходять до новостворе-
ної юридичної особи за переда-
вальним актом. У зарубіжній 
практиці злиттям може бути й 
об’єднання декількох фірм, 
внаслідок чого одна з них зали-
шається, а інші втрачають свою 
самостійність і припиняють своє 
існування. Стаття 59 Госпо-
дарського кодексу України [3] та-
кий випадок називає приєднан-
ням, коли до одного суб’єкта гос-
подарювання приєднуються 
один або більше суб’єктів з пе-
редачею тому всіх майнових 

прав та обов’язків останніх.
Поняття (терміни) «злиття» 

і «приєднання» є офіційно виз-
наними законодавством України 
й наукою. Так, з різним ступенем 
галузевої конкретизації (хоча пе-
реважно й без чітких дефініцій) 
вони зустрічаються в законах і 
підзаконних актах [Див.: 3; 8; 
9].

Категорія «поглинання» ра-
зом з поширеним останнім ча-
сом терміном «рейдерство» от-
римала нормативне закріплення 
з набуттям чинності  Указу Пре-
зидента України від 12 лютого 
2007 р., № 103/2007 «Про заходи 
щодо посилення захисту права 
власності» [10] й постанови Ка-
бінету Міністрів України від  
21 лютого 2007 р., № 257 «Про 
утворення Міжвідомчої комісії з 
питань протидії протиправному 
поглинанню та захопленню під-
приємств» [11]. При цьому від-
значимо, що розуміння поняття 
«поглинання компанії» в захід-
ноєвропейській та американ-
ській правових системах значно 
відрізняється від розуміння цьо-
го явища в українській юриспру-
денції. 

Так, згідно з так званого за-
хідного праворозуміння під пог-
линанням мається на увазі от-
римання контролю однією ком-
панією над іншою (шляхом прид-
бання її акцій на біржі), управлін-
ня нею з набуттям повного або 
часткового права власності на 
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неї тощо. У випадку, коли пропо-
зиція купівлі акцій є небажаною 
й непартнерською, то кажуть про 
поглинання (або недружнє пог-
линання), якому властивий при-
мусовий характер і який має на 
меті заволодіння контрольним 
пакетом акцій компанії-мішені 
(або компанії-цілі). Поглинаюча 
компанія зберігає статус юри-
дичної особи, а та, яку поглина-
ють, припиняється й передає 
першій усі свої активи й зобо-
в’язання. Вважаємо, що й у віт-
чизняній юридичній практиці й 
науці за еталонний зразок має 
використовуватись саме таке 
тлумачення понять «поглинан-
ня» і «злиття».

Процедура злиття/погли-
нання однієї юридичної особи 
іншою компанією проходить де-
кілька умовних етапів, кількість 
і межі поділу яких залежать від 
пріоритетів, цілей і необхідності 
конкретизації дій для успішної 
реалізації угоди. Для даного до-
слідження вважаємо достатнім 
взяти за основу найбільш уза-
гальнений підхід, згідно з яким 
процес проведення злиття (чи 
поглинання) проходить 3 етипи: 
(а) підготовка до інтеграції,  
(б) власне, злиття/поглинання і 
(в) пост-інтеграційний період. 

На першому, підготовчому 
етапі господарським товарис-
твом-ініціатором злиття/погли-
нання перш за все провадиться 
дослідження ринку й обирається 

об’єкт інтеграції, який згодом під-
лягає комплексній юридичній та 
економіко-фінансовій перевірці 
(due diligence). Мета останньої 
– виявлення правових і фінансо-
вих ризиків, визначення ціни уго-
ди і структури (способу) її здійс-
нення. Правовий складник такої 
перевірки, як правило, охоплює: 
(а) ретельне вивчення питань 
статусу юридичної особи, та її 
основних власників (правомоч-
ність володіння акціями/частка-
ми); (б) належного оформлення 
її прав на основні активи (неру-
хомість, устаткування, нема-
теріальні активи, в тому числі 
об’єкти інтелектуальної влас-
ності – патенти, товарні знаки і 
т.п.) та складу її зобов’язань з 
урахуванням оцінки взаємовід-
носин даної компанії з конкурен-
тами. 

Цей етап також включає у 
визначених законодавством ви-
падках отримання дозволу від-
повідних центральних органів 
виконавчої влади (зокрема, Ан-
тимонопольного комітету Украї-
ни) на проведення злиття чи 
приєднання (реорганізації). 
Взаємовідносини суб’єктів, що 
реорганізуються, визначаються 
договором [1, с. 225]. Оскільки 
сам процес злиття/поглинання є 
тривалим, супроводжується об-
міном конфіденційною інформа-
цією й потребує відповідних га-
рантій дотримання умов і поряд-
ку виконання договору про злит-
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тя чи поглинання, сторони мо-
жуть укладати й інші правочини 
(попередній договір про злиття, 
договір про нерозголошення 
конфіденційної інформації тощо), 
які у своїй сукупності будуть за-
безпечувати ефективний ме-
ханізм проведення цих проце-
дур. 

Отже, можемо стверджува-
ти, що на підготовчому етапі ін-
теграція регулюється в першу 
чергу нормами права договірно-
го (цивільного й господарського), 
конкурентного (врахування ви-
мог державного органу, що за-
безпечує захист конкуренції в 
підприємницькій діяльності) й 
адміністративного (державна 
реєстрація, постановка на по-
датковий облік, отримання лі-
цензій на здійснення певного 
виду діяльності тощо) [6, с. 55].

На інтеграційному етапі 
(злиття/поглинання) ключовими, 
на нашу думку, виступають нор-
ми акціонерного права (цивіль-
ного й господарського), згідно з 
якими здійснюється регламен-
тація відносин з випуску й роз-
міщення акцій, їх продаж і купів-
ля, обмін, вилучення, реєстрація 
та ін. Окремо можна виділити 
застосування на цьому етапі й 
норм податкового законодав-
ства, які: (а) визначають порядок 
оподаткування господарських 
операцій зі злиття/приєднання й 
порядок погашення зобов’язань 
або податкового боргу при ре-

організації платника податків;  
(б) вимагають узгодження плану 
реорганізації платника податків, 
якщо його активи передані в по-
даткову заставу або якщо він 
скористався правом реструкту-
ризації податкового боргу. На 
даному етапі застосовуються та-
кож норми, що регламентують 
бухгалтерський облік операцій 
злиття/поглинання. 

На пост-інтеграційному ета-
пі злиття компаній, який харак-
теризується змінами у складі 
трудового колективу, необхід-
ним є застосування норм трудо-
вого права. У цей період може 
актуалізуватися питання заміни 
контрагентів, якщо вони не на-
лаштовані на співробітництво 
або якщо є бажання припинити 
з ними договірні стосунки. Це пе-
редбачає потребу в застосуван-
ні норм договірного права. 

З урахуванням викладеного 
нормативно-правову базу, що 
застосовується на всіх етапах 
регулювання процесів злиття чи 
поглинання, можна умовно поді-
лити на такі блоки: цивільно-гос-
подарський, конкурентний, тру-
довий, адміністративний, фінан-
совий і блок міжнародного пра-
вового регулювання (у разі 
участі в цьому процесі так зва-
ного іноземного елемента). 

На підставі наведеного мо-
жемо стверджувати, що правове 
регламентування злиття/погли-
нання не є інститутом виключно 
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цивільного, господарського пра-
ва чи якоїсь іншої його галузі. 
Зазначений інститут є комплек-
сним і багатогалузевим, що 
значно ускладнює його наукове 
дослідження, хоча з практичної 
точки зору, тобто для потреб 
юридичної практики, саме до-
тримання такої комплексності в 
регулюванні виникаючих при ць-
ому відносин є найбільш бажа-
ним та ефективним. Зазначена 
різногалузева регламентація ос-
танніх зумовлює те, що на сьо-
годні правове регулювання 
злиття й поглинання характери-
зується достатнім розмаїттям 
методів і засобів, властивих для 
тієї чи іншої галузі права.

За своєю правовою приро-
дою ці методи є як публічно-пра-
вовими (владні приписи), так і 
приватноправовими (рекомен-
дації, автономні рішення). За ха-
рактером впливу простежуються 
методи впливу: (а) безпосеред-
нього (застосування норм нор-
мативно-правових актів про 
злиття й поглинання) й (б) опо-
середкованого (норми законо-
давства про приватизацію, кор-
поратизацію державних підпри-
ємств, оподаткування підпри-
ємств). 

Діючі засоби регулювання 
(дозвіл, заборона, зобов’язання) 
визначають відповідно і його ха-
рактер, а саме: (а) дозволяючий 
(отримання згоди Антимоно-
польного комітету або Націо-

нального банку України на злит-
тя, погодження умов застави й 
оренди майна компаніями з де-
ржавною часткою в капіталі та 
ін.), (б) забороняючий (заборона 
злиття, розголошення конфіден-
ційної інформації конкурентам) і 
(в) зобов’язальний (зобов’язання 
інформувати кредиторів про 
злиття).

З огляду на наведені мірку-
вання дозолимо собі зробити де-
які висновки. Як бачимо, регулю-
вання процесів злиття і погли-
нання суб’єктів господарювання 
виходить за межі окремої галузі 
права. Комплексний підхід до 
вивчення юридичної суті зазна-
чених процесів продиктовано 
зростаючою значимістю потреби 
в ефективному регулюванні ди-
намічного ринку злиття й погли-
нання компаній. Завершення 
приватизації, становлення фон-
дового ринку, зростання обсягів 
капіталу, задіяного в корпоратив-
ному секторі на національному 
рівні, світова глобалізація в ціло-
му спонукають розглядати інтег-
раційні процеси злиття й погли-
нання не лише як механізми ре-
організації, а як окремий право-
вий інститут, що має комплексну 
багатогалузеву природу. Зазна-
чена комплексність цього право-
го інституту зумовлює застосу-
вання до його регламентації різ-
них правових методів і засобів, 
які є характерними для відповід-
них галузей права.
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Дніпропетровської області, 

здобувач при кафедрі цивільного процесу 
Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ СУДОВОГО РІШЕННЯ  
В ЦИВІЛЬНОМУ Й ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

Цивільне й господарське су-
дочинство – процесуальні форми 
цивільної юрисдикції, а тому їх 
структура ґрунтується на позов-
ному провадженні як універсаль-
ній формі судочинства. Визна-
чальним елементом такого про-

вадження виступає судове рішен-
ня як акт реалізації судової вла-
ди. Саме це і є найбільш суттєвою 
ознакою, що дозволяє індивіду-
алізувати його серед інших актів 
державної влади; вона притаман-
на всім судовим рішенням неза-
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лежно від їх виду, процедури ви-
несення й реалізації [15, с. 36].

У науці цивільного процесу-
ального права питання сутності 
судового рішення займає одне з 
центральних місць і викликає 
постійний інтерес серед учених. 
Це пояснюється тим, що кожен 
науковець виділяє й зосереджує 
увагу на тих сторонах, які він вва-
жає найістотнішими для свого до-
слідження. Тільки за 3 роки захи-
щено декілька кандидатських ди-
сертацій, присвячених різним пи-
танням означеної проблеми [3, 
15].

Необхідність подальшої 
розробки питань, що стосуються 
рішення суду, ставить завдання 
спробувати не тільки сформулю-
вати таке його визначення, яке 
відбивало б основні ознаки будь-
якого рішення й відповідало ви-
могам формально-логічної пра-
вильності, а й з точки зору сутніс-
ної характеристики підкреслюва-
ло б найважливіший теоретико-
прикладний аспект проблеми, що 
відбиває ефективність цивільно-
го (господарського) судочин-
ства. 

С.М. Абрамов стверджував, 
що судове рішення за своєю юри-
дичною природою є наказом суду. 
Під останнім він мав на увазі при-
пис суду про відповідну поведінку 
сторін і всіх тих, кого це рішення 
стосується. Наказ розглядався 
ним як джерело примусовості й 
загальнообов’язковості судового 

рішення [1, с. 31].
З точки зору М.А. Гурвича, рі-

шення – це судження суду про те, 
чи існують між сторонами пра-
вовідносини, і якщо так, то який 
їх дійсний зміст. Таке судження, 
на його думку, є не чим іншим, як 
підкресленням суб’єктивного пра-
ва й обов’язку або їх відсутності. 
Сутність судового рішення, як під-
твердження спірних правовідно-
син, пояснюється диспозитивніс-
тю матеріальних суб’єктивних 
прав [4, с.24-31]. Вивчаючи його 
сутність, О.Ф. Клейнман також 
вважав, що в рішенні по будь-яко-
му позову основним, вирішаль-
ним моментом є констатація, під-
твердження прав та обов’язків 
сторін [8, с.243].

Більшість процесуалістів 
вважають, що судове рішення 
містить у собі обидві ознаки – під-
твердження й наказ. Так, М.Г. Ав-
дюков називав 2 моменти, з яких 
складається судовий захист. Пер-
ший полягає в тому, що суд пови-
нен визнати наявність прав, за 
захистом яких позивач звернувся 
до нього; другий – у тім, що суд 
сприяє здійсненню закріплених 
прав: усуває допущені відповіда-
чем порушення права, встанов-
лює правовідносини й надає по-
зивачеві можливість реалізувати 
свої права [2, с.16-17]. Такої ж по-
зиції дотримувався й М.Б. Зей-
дер, який підкреслював, що судо-
ве рішення характеризується 
тим, що наказ суду, як складник 
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сутності рішення, є наслідком іс-
нування в останньому іншого 
елемента – підтвердження судом 
наявності або відсутності спірних 
правовідносин між сторонами 
спірного суб’єктивного права по-
зивача або факту, що має юри-
дичне значення [7, с.20]. 

М.Й. Штефан також не запе-
речує присутності в рішенні суду 
елемента імперативності – нака-
зу і елемента декларативності – 
підтвердження наявності або від-
сутності між сторонами спірних 
правовідносин, права або факту, 
що має юридичне значення [18, 
с.356]. Точку зору про те, що під-
твердження й наказ, що містяться 
в судовому рішенні й віддзерка-
люють його сутність, висловлю-
вали також Є.Г. Пушкар [12, с.15, 
16], Л.М. Завадська [6, с.9] та інші 
вчені.

З нашого погляду, виокрем-
лення таких ознак, як підтверд-
ження й наказ, тільки в їх не-
розривній єдності характеризує 
сутність судового рішення як акта 
правосуддя й допомагає відріз-
нити його від інших правозасто-
совчих актів. 

Поряд з теорією наказу й те-
орією підтвердження у процесу-
альній науці наводиться інтер-
претація судового рішення як 
правозастосовчого акта [17, с.155, 
156]. Дослідження судового рі-
шення в такому аспекті зумовило 
необхідність з’ясування його спів-
відношення з нормою права. Ціл-

ком очевидно, що рішення є ак-
том по застосуванню судом нор-
ми права. Визначення його сут-
ності через останню показує роль 
суду як органу державної влади, 
що застосовує право з метою 
врегулювання спірних відносин, 
а також підкреслює підзаконність 
діяльності цього органу та його 
рішень. 

Деякі процесуалісти із цього 
положення роблять інший висно-
вок, наголошуючи на тому, що 
таке рішення, підсумовуючи 
діяльність суду по захисту прав, 
здобуває самодостатню силу, са-
мостійно впливає на права й 
обов’язки суб’єктів правових від-
носин, установлює індивідуальні 
правила поведінки, на відміну від 
абстрактних правил, передбаче-
них чинними нормами права. 
Тому сутність судового рішення 
виявляється в тому, що воно 
створює нові, індивідуальні, кон-
кретні правила поведінки суб’єк-
тів відносин на підставі абстракт-
них норм [10, с.15]. 

Як вбачається, рішення не 
може діяти ні паралельно з нор-
мою, ні замість неї. Воно має силу 
закону, тому що фіксує результат 
діяльності по застосуванню пра-
ва, тобто тлумачення судом нор-
ми права відповідно до конкрет-
них відносин між конкретними 
суб’єктами. Сутність судового рі-
шення, його правова природа й 
сила як акта правосуддя, ме-
ханізм впливу на поведінку 
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суб’єктів матеріально-правових 
відносин визначаються силою, 
значенням і змістом норм права, 
якими оперує суд з метою врегу-
лювання спірних відносин.

Для рішень суду, як і для ін-
ших правозастосовчих актів, ха-
рактерні загальні ознаки. Вони 
мають: (а) індивідуальних, пер-
соніфікованих суб’єктів; (б) спе-
ціальні зовнішні атрибути – назву 
органу, дату ухвалення рішення; 
(в) зовнішні, формальні реквізити 
– печатку, штамп, підписи, що під-
тверджують їх юридичне значен-
ня, та ін.

Однак судові акти мають і 
специфічні ознаки: (1) рішення, 
якими завершується розгляд 
справи, приймається ім’ям Украї-
ни (ч. 1 ст. 209 ЦПК, ч. 1 ст. 84 
ГПК); (2) закон окреслює коло 
його обов’язкових реквізитів і пи-
тань, що становлять зміст і струк-
туру рішення (статті 210; 215 ЦПК, 
ст. 84 ГПК); (3) воно набуває за-
конної сили з моменту, визначе-
ного законом (ст. 220 ЦПК, ст. 85 
ГПК); (4) процесуальним законо-
давством урегульовано порядок 
прийняття судових рішень (ст. 209 
ЦПК, статті 4-7 ГПК); процесуаль-
ними нормами встановлено про-
цедуру ухвалення додаткового 
рішення (ст. 220 ЦПК, ст. 88 ГПК), 
а також роз’яснення й виправлен-
ня рішення (статті 219; 221 ЦПК, 
ст. 89 ГПК); (5) законом визначе-
но строк направлення копій судо-
вих актів учасникам процесу 

(ст. 222 ЦПК, ст. 87 ГПК).
Таким чином, для рішення 

суду як правозастосовчого акта 
притаманно перш за все те, що 
воно виноситься щодо конкрет-
ного предмета й конкретнних 
суб’єктів спору тільки органом су-
дової влади – судами. Причому 
правозастосовча діяльність ос-
танніх здійснюється тільки у про-
цедурі, передбаченій законом. 
Наприклад, перш ніж прийняти 
рішення по суті справи, суд оці-
нює докази й доводи, наведені 
учасниками процесу в обґрунту-
вання своїх вимог і заперечень, 
визначає, які обставини, що ма-
ють значення для справи, вста-
новлені і які не встановлені, які 
закони й інші нормативні акти 
варто застосувати по даній спра-
ві, а також визначає права й 
обов’язки заінтересованих осіб. 

При ухваленні цього право-
застосовчого акта суд вирішує 
також питання щодо збереження 
заходів забезпечення позову або 
їх скасування і забезпечення ви-
конання рішення. При необхід-
ності він установлює порядок і 
строк виконання останнього, виз-
начає подальшу долю речових 
доказів; розподіляє судові витра-
ти й вирішує інші проблеми, що 
виникають у перебігу судового 
розгляду конкретної справи. Ви-
несенням рішення закінчується 
цей судовий процес. 

Рішення суду, як правозасто-
совчий акт, характеризується та-
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кож і тим, що воно є юридичним 
фактом [16, с.288], що впливає на 
динаміку цивільних та інших ма-
теріальних правовідносин. Тим 
часом деякі вчені дотримуються 
протилежної точки зору. Зокрема, 
А.О. Добровольский і С.О. Івано-
ва розглядали його як засіб при-
мусової реалізації тих повнова-
жень, що існують у позивача в 
реальній дійсності завдяки юри-
дичним фактам, що мали місце 
до суду й незалежно від нього. 
Заперечуючи за судовим рішен-
ням значення юридичного факту, 
функції суду вони вбачають у 
тому, що суд повинен точно вста-
новити юридичні факти, що ле-
жать у підґрунті спірних правовід-
носин, і правильно застосувати 
до цих фактів відповідну норму 
права. Іншими словами, суд має 
чітко сформулювати вимоги за-
кону для даного конкретного ви-
падку і зробити належні висновки 
про права й обов’язки сторін, що 
випливають зі спірних правовід-
носин [5, с.80, 81].

Іншу позицію стосовно цієї 
проблеми займав О.О. Красавчи-
ков. На відміну від названих нау-
ковців, він визнавав за судовим 
рішенням силу юридичного фак-
ту і підкреслював, що воно є та-
ким як у праві процесуальному, 
так і в матеріальному цивільному. 
Разом із тим правознавець вва-
жав, що юридичні наслідки наста-
ють у силу не тільки одного судо-
вого рішення, а й інших фактів, з 

якими воно утворює юридичний 
склад і в якому воно зазвичай 
виступає правовстановлюючим 
фактом, тобто кінцевим елемен-
том юридичного складу. Юридич-
ні ж наслідки настають лише при 
завершеному юридичному складі. 
У силу цього, звичайно, ство-
рюється враження нібито судове 
рішення само, незалежно від ін-
ших юридичних фактів, що вхо-
дять до юридичного складу, по-
роджує правові наслідки. З огля-
ду на те, що суд виносить рішен-
ня на підставі норм права, саме 
воно є засобом захисту права, що 
виникло в силу юридичних фактів 
до того, як з’явилась необхідність 
у судовому розгляді справи,  
О.О. Красавчиков зробив висно-
вок, що таке рішення входить до 
юридичного складу здійснення 
правовідносин як один з елемен-
тів, як особливий ступінь у роз-
витку суб’єктивного цивільного 
права [9, з. 138, 139]. Подібну дум-
ку висловлювали й інші вчені [13, 
с. 316].

З точкою зору вищевказаних 
правників важко погодитись. 
Якщо розглядати судове рішення 
як підставу виникнення, зміни або 
припинення прав та обов’язків і як 
один з елементів юридичного 
складу, то для настання юридич-
них наслідків виникне потреба 
наявності всієї сукупності еле-
ментів фактичного складу. Отже, 
перш ніж зареєструвати на під-
ставі судового рішення, напри-
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клад, право власності на нерухо-
мість, реєстраторові знадобило-
ся б перевірити всі юридичні фак-
ти, що передували його винесен-
ню. Цілком очевидно, що при та-
кому положенні справ звернення 
за судовим захистом було б поз-
бавлено всякого змісту.

На нашу думку, судове рі-
шення є самостійним юридичним 
фактом, що тягне за собою ви-
никнення, зміну або припинення 
прав та обов’язків. Підтверджен-
ням цієї тези є зміст ст. 187 ГК Ук-
раїни, відповідно до якої спори, 
що виникають при укладанні гос-
подарських договорів за держав-
ним замовленням, або договорів, 
укладення яких є обов’язковим на 
підставі закону та в інших випад-
ках, встановлених законом, роз-
глядаються судом. Інші перед-
договірні спори можуть бути 
предметом розгляду суду, якщо 
це передбачено угодою сторін 
або якщо сторони зобов’язані ук-
ласти певний господарський до-
говір на підставі укладеного між 
ними попереднього договору. 
День набрання чинності рішен-
ням суду, яким вирішено питання 
щодо переддоговірного спору, 
вважається днем укладення від-
повідного господарського дого-
вору, якщо рішенням суду не виз-
начено інше. У такому випадку 
рішення суду є підставою виник-
нення господарських зобов’язань. 
Частина 5 ст.11 ЦК України також 
прямо наголошує, що у випадках, 

передбачених актами цивільного 
законодавства, цивільні права й 
обов’язки можуть виникнути з рі-
шення суду. 

Спираючись на викладене, 
можемо зробити висновок, що 
спроби учених виокремити якусь 
одну ознаку, яка б у повному об-
сязі характеризувала сутність су-
дового рішення, не призвели до 
бажаного результату. Вважаємо, 
що судове рішення є правозасто-
совчим актом, що містить у собі 
одночасно і підтвердження, і на-
каз. Підтвердження виявляється 
в тому, що суд усуває правові спо-
ри, констатуючи наявність ма-
теріально-правових відносин, 
суб’єктивних прав та обов’язків, 
сутність же наказу – у владному 
його характері. Судове рішення, 
як правозастосовчий акт, прийня-
тий судом у встановленому по-
рядку й з урахуванням низки фор-
мальних вимог, є юридичним 
фактом матеріального і процесу-
ального права.

Науково-практичне значення 
має характеристика судового рі-
шення не тільки як акта застосу-
вання права (акта правосуддя), а 
й як процесуального документа. У 
науковій правовій літературі пра-
вильно відзначалося, що судове 
рішення, як процесуальний доку-
мент, є, по суті, зовнішнім проявом 
судового рішення як акта право-
суддя [16, с.188]. Ним не тільки під-
тверджується здійснення судом 
усіх необхідних для вирішення 



�12009/103

Питання цивільного й господарського права
справи дій, а й указуються дії, 
спрямовані на його виконання.

Судове рішення за змістом, 
а також послідовністю його викла-
ду має відповідати вимогам, за-
значеним у законі. Так, згідно зі 
ст.215 ЦПК України, як процесу-
альний документ, воно скла-
дається із вступної, описової, мо-
тивувальної й резолютивної час-
тин. Указані елементи цього про-
цесуального документа відбива-
ють структурно-складний зміст 
рішення як акта правосуддя і ма-
ють значення для кваліфікації 
його з погляду законності, обґрун-
тованості та інших його власти-
востей. Недотримання вимог 
щодо змісту рішення суду приз-
водить до його скасування. 

Таким чином, узагальнюючи 
різні судження стосовно сутності 

судового рішення, можемо ска-
зати, що це: (а) акт державного 
примусу (наказ); (б) акт владного 
підтвердження правовідносин 
(підтвердження); (в) правозасто-
совчий акт; (г) юридичний факт 
матеріального і процесуального 
права; (д) процесуальний доку-
мент. Названі ознаки характери-
зують рішення суду як акт реалі-
зації судової влади і форму здій-
снення судової юрисдикції, яким 
на підставі застосованої норми 
матеріального права розгля-
дається справа, поновлюється 
законність, упорядковується і 
вноситься стабільність у правові 
відносини суб’єктів. Тільки маю-
чи вищевказані ознаки, рішення 
суду може бути правовою осно-
вою примусу, реалізованого у ви-
конавчому провадженні. 
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Згідно з п. 2 ст. 40 КЗпП Ук-
раїни трудовий договір може бути 
розірваний власником або упов-
новаженим ним органом у 2-х ви-
падках виявленої невідповідності 
працівника займаній посаді або 
виконуваній роботі внаслідок  
(а) недостатньої кваліфікації або 
(б) стану здоров’я, які перешкод-
жають продовженню даної робо-
ти. Але не можна виключати, що 
кількість випадків невідповідності 
працівника може змінитися як в 
бік збільшення, так і в бік змен-
шення. Крім того, самі по собі кри-
терії (недостатня кваліфікація і 
стан здоров’я) не розкривають 
правової сутності поняття «невід-
повідність працівника займаній 
посаді або виконуваній роботі». 
Справжньою причиною розірван-
ня трудового договору за вказа-
ною підставою є не формальна 
ознака відсутності в працівника 
необхідної кваліфікації або на-
лежного стану здоров’я, а неви-
конання чи неналежне виконання 
ним дорученої роботи із цих при-

чин. Саме в цьому виявляються 
негативні наслідки недостатньої 
кваліфікації або стану здоров’я 
працівника для роботодавця, ос-
кільки останній не одержує того 
результату й тієї якості роботи, на 
які розраховував при укладенні з 
певним працівником трудового 
договору.

Незважаючи на те, що понят-
тя «невідповідність працівника 
займаній посаді або виконуваній 
роботі» окремо в наукових пра-
цях не досліджувалося, фахівці 
у сфері трудового права приділя-
ють йому певну увагу при роз-
критті змісту відповідної підстави 
розірвання трудового договору 
(п. 2 ст. 40 КЗпП України). При цьо-
му, як правило, описуються фак-
тичні обставини й умови, за яких 
можливе звільнення працівника.

Нездатність працівника на-
лежним чином виконувати дору-
чену йому роботу повинна вира-
жатися в конкретних фактах не-
виконання або неналежного ви-
конання трудових обов’язків. Від 
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того, наскільки чітко регламенто-
вані зазначені обов’язки, багато 
в чому залежить і виконання ним 
дорученої роботи на належному 
рівні. Судова практика визнає 
правомірним припинення трудо-
вого договору з цієї причини тіль-
ки в тому разі, якщо суд устано-
вить, що воно проведено на під-
ставі фактичних даних, які під-
тверджують, що внаслідок недо-
статньої кваліфікації або стану 
здоров’я (стійкого зниження пра-
цездатності) працівник не в змозі 
належно виконувати покладених 
на нього трудових обов’язків чи їх 
виконання протипоказано йому 
за станом здоров’я або небезпеч-
не для членів трудового колекти-
ву чи громадян, яких він обслуго-
вує, і якого неможливо перевести 
за його згодою на іншу роботу [8, 
с. 155]. Н.Б. Болотіна до доказів 
невідповідності працівника по-
саді або виконуваній роботі від-
носить недоліки, помилки в ос-
танній, а також медичний висно-
вок про стійке зниження працез-
датності працівника, про те, що 
дана робота протипоказана йому 
за станом здоров’я або що вико-
нання ним трудових обов’язків є 
небезпечним для оточуючих [2, 
с. 356]. С.М. Прилипко й О.М. Яро-
шенко як приклад недостатньої 
кваліфікації наводять невідповід-
ність працівника виконуваній ро-
боті, що повинно підтверджува-
тись об’єктивними фактичними 
даними (актами про випуск браку, 

довідками про невиконання норм 
виробітку тощо) [6, с. 368].

Трудові відносини ґрунту-
ються на угоді між роботодавцем 
і працівником про особисте вико-
нання за плату останнім певних 
трудових функцій його підпоряд-
куванні правилам внутрішнього 
трудового розпорядку при забез-
печенні роботодавцем належних 
умов праці. Якщо працівник неза-
довільно виконує свою роботу 
внаслідок нестворення робото-
давцем нормальних умов праці, 
це не вважається його невід-
повідністю займаній посаді. 

За ст. 21 КЗпП України трудо-
вий договір є угодою, за якою пра-
цівник зобов’язується виконувати 
роботу, визначену цією угодою, з 
підкоренням внутрішньому тру-
довому розпорядку. У юридичній 
науці останнім вважається поря-
док поводження і взаємодії між 
роботодавцем і працівниками у 
процесі здійснення ними трудової 
діяльності на конкретному під-
приємстві, в установі, організації 
чи у фізичної особи. Це так зва-
ний локальний правопорядок, 
фактично правопорядок всере-
дині підприємства. Іншими сло-
вами, внутрішній трудовий розпо-
рядок окреслює організацію й по-
рядок роботи, а також пов’язані із 
цим права й обов’язки сторін тру-
дового договору. Підкреслюючи 
його значення, А.Ю. Пашерстник 
зазначав, що внутрішній трудо-
вий розпорядок є невід’ємною ха-
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рактеристикою підприємства, 
його конструктивною рисою, ор-
ганічною властивістю самого про-
цесу колективної праці, що відбу-
вається на підприємстві, в уста-
нові чи організації [4, с. 31]. Інакше 
кажучи, цей розпорядок конкрет-
ного підприємства можна назва-
ти об’єктивним соціальним яви-
щем, завдяки якому правовими 
формами забезпечується коопе-
рація праці, узгодження дій окре-
мих осіб, груп і всього трудового 
колективу даного підприємства.

Додержання всіма працівни-
ками цього порядку – необхідна 
умова спільної праці, яка є одним 
з елементів більш загального 
обов’язку – дотримання дисциплі-
ни праці. У змісті останньої вио-
кремлюють 2 сторони – об’єктивну 
і суб’єктивну. Уперше такий підхід 
запропонував М.Г. Александров. 
Розглядаючи трудові відносини 
як самостійний предмет правово-
го регулювання, він зробив вис-
новок, що трудова дисципліна не 
може бути зведена до одного з 
інститутів трудового права; вона 
є керівним принципом усієї сис-
теми цієї галузі права. Він вважав, 
що поняттю «дисципліна» взагалі 
може бути надано двоякий зміст 
– об’єктивний і суб’єктивний. Під 
трудовою дисципліною в об’єк-
тивному сенсі необхідно розуміти 
сукупність правил поведінки, що 
вимагається від осіб, які нале-
жать до особового складу праців-
ників господарств (підприємств, 

установ), заснованих не на одно-
особовій праці. Із цих правил по-
ведінки складається внутрішній 
трудовий розпорядок зазначених 
господарств. У суб’єктивному 
смислі трудова дисципліна – це 
підпорядкування поведінки пра-
цівника встановленому на під-
приємстві розпорядку праці, зок-
рема, вказівкам керівника і конт-
ролю з його боку процесом праці 
[1, с. 126-128].

Більшість фахівців у галузі 
трудового права розглядають 
дисципліну праці як певну систе-
му, сукупність норм, відповідний 
порядок. Наприклад, О.С. Паш-
ков і Б.Ф. Хрустальов тлумачили 
трудову дисципліну як заснова-
ний на принципах соціалістичної 
моралі й санкціонований норма-
ми права порядок взаємовідно-
син учасників виробничого про-
цесу, що виражається у свідомо-
му й точному виконанні працівни-
ком своїх трудових обов’язків і 
дотриманні правил товариської 
співпраці та взаємодопомоги. 
Крім того, вони відзначали, що 
обов’язок дотримуватись дис-
ципліни праці не є самостійним, 
ізольованим від інших, а містить 
у собі весь комплекс вимог, що 
ставляться до працівників [5, с. 
144-146]. Вивчення й аналіз нау-
кових праць, у яких порушується 
розглядувана проблематика, 
дозволяє стверджувати, що біль-
шість учених-трудовиків, тракту-
ючи поняття «дисципліна праці» 
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враховують його як об’єктивну, 
так і суб’єктивну сторону.

Як бачимо, дисципліна праці, 
з одного боку, існує як об’єктивно 
необхідна, регульована правови-
ми нормами система відносин, 
яка складається в процесі діяль-
ності трудового колективу й у ме-
жах якої реально функціонують 
інші самостійні інститути трудо-
вого права. З другого боку, дис-
ципліна праці є складовою час-
тиною конкретних трудових пра-
вовідносин, що виражає якість 
здійснення повноважень по уп-
равлінню й виконанню обов’язків 
кожним учасником певного колек-
тиву працівників, його підпоряд-
кування встановленому нормами 
трудового права порядку на да-
ному підприємстві, в установі чи 
організації. Отже, в об’єктивному 
сенсі під трудовою дисципліною 
мається на увазі сукупність пра-
вил поведінки працівника в про-
цесі праці. Із цих правил скла-
дається внутрішній трудовий роз-
порядок конкретного підприємс-
тва. 

У суб’єктивному розумінні 
трудова дисципліна – це елемент 
трудових правовідносин праців-
ника та його обов’язок дотриму-
ватись правил внутрішнього тру-
дового розпорядку. Вплив право-
вих норм на поведінку людей до-
сягається завдяки тому, що нор-
ми для однієї сторони правовід-
носин (працівника) встановлюють 
певний вид і міру поведінки, га-

рантовані державним захистом, 
а для другої (роботодавця) виз-
начають відповідний вид і міру 
належної поведінки, до якої у 
встановлених межах в необхід-
них випадках від імені держави 
він примушує працівника. Таким 
чином, трудова дисципліна в 
суб’єктивному сенсі – це право-
мірна поведінка всіх учасників 
процесу праці в рамках правовід-
носин з конкретним роботодав-
цем при належній реалізації в по-
ведінці суб’єктивних прав та 
обов’язків учасників цього проце-
су. Із суб’єктивної сторони дис-
ципліна праці означає підпоряд-
кування вимогам правопорядку, 
яке знаходить своє вираження в 
чіткому і свідомому виконанні 
обов’язків, здійсненні повнова-
жень кожним працівником окремо 
взятого підприємства, установи 
чи організації. До суб’єктивної 
сторони дисципліни праці слід 
віднести також обов’язки робото-
давця, оскільки трудові правовід-
носини є двосторонніми. При цьо-
му необхідно пам’ятати, що сто-
роною трудового договору є ро-
ботодавець, але його права й 
обов’язки перед працівниками 
здійснюють уповноважені органи. 
Відповідно, виконання обов’язків 
представниками роботодавця в 
конкретних правовідносинах з 
працівником становить певну 
частину суб’єктивної сторони 
дисципліни праці. 

Розгляд трудової дисципліни 
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з 2-х сторін, як нам видиться, 
зовсім не означає розрив цієї пра-
вової категорії на 2 незалежних 
поняття. Такий підхід дозволяє 
глибше й детальніше розглянути 
поняття «дисципліна праці», 
адже суб’єктивний порядок у 
діяльності того чи іншого підпри-
ємства завжди є результатом до-
тримання певних правил з боку 
учасників трудового колективу [9, 
с. 19-22]. 

Керуючись вищевказаним, 
вважаємо, що сукупність усіх 
обов’язкових для працівника дій 
становить собою правову модель 
його поведінки. У правовій моделі 
останньої можна вирізнити 2 ос-
новні групи дій: перша включає 
дії працівника, спрямовані на ви-
конання дорученої роботи, друга 
– дії по дотриманню трудової дис-
ципліни. Неналежне виконання 
працівником обов’язків, що нале-
жать до дисципліни праці, не по-
винно розглядатися як ознака 
його невідповідності займаній по-
саді або виконуваній роботі, тому 
що дотримання цих вимог зале-
жить виключно від волі працівни-
ка або інших обставин, не зумов-
лених особливостями його осо-
бистості.

При порушенні питання про 
відповідність чи невідповідність 
працівника займаній посаді необ-
хідно встановити, чи справляєть-
ся він з дорученою йому роботою. 
Трудова функція – поняття, що 
окреслює коло робіт, доручених 

працівникові. Від того, наскільки 
чітко сформульована трудова 
функція конкретного працівника, 
багато в чому залежить правиль-
ність оцінки якості його роботи. 
Трудова функція є угодою сторін 
трудового договору щодо роду 
роботи, яку зобов’язується вико-
нувати працівник. Вона визна-
чається шляхом встановлення в 
трудовому договорі професії, 
спеціальності, кваліфікації й по-
сади. 

Наказом Міністерства праці 
та соціальної політики України 
№ 336 від 29 грудня 2004 р. за-
тверджено Довідник кваліфіка-
ційних характеристик професій 
працівників «Професії працівни-
ків, що є загальними для всіх 
видів економічної діяльності» 
(вип. 1) [7]. Довідник становить 
собою систематизований за ви-
дами економічної діяльності збір-
ник описів професій, які наведено 
у Класифікаторі професій ДК 
003:2005 [3]. Він визначає перелік 
основних робіт за тією чи іншою 
посадою й забезпечує єдність у 
визначенні кваліфікаційних вимог 
стосовно останніх. Довідник є 
нормативним документом, обо-
в’язковим для управління персо-
налом на підприємствах, в уста-
новах та організаціях усіх форм 
власності й видів економічної 
діяльності. Кваліфікаційна харак-
теристика професії працівника 
має такі розділи: «Завдання та 
обов’язки», «Повинен знати», 
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«Кваліфікаційні вимоги». За не-
обхідності може бути додатковий 
розділ – «Спеціалізація». Довід-
ник служить підґрунтям для 
(а) розроблення посадових ін-
струкцій працівникам, що за-
кріплюють їх обов’язки, права й 
відповідальність; (б) складання 
положень про структурні підроз-
діли підприємства, що визнача-
ють їх роль і місце в системі уп-
равління підприємством (устано-
вою, організацією); (в) формуван-
ня й регулювання ринку праці; 
(г) ведіння документації про укла-
дення трудового договору (прий-
няття на роботу), професійне 
просування, переведення на іншу 
роботу, відсторонення від робо-
ти, припинення й розірвання тру-
дового договору; (д) присвоєння 
й підвищення категорій за поса-
дою відповідно до оволодіння 
особою повним обсягом знань й 
робіт за результатами кваліфіка-
ційної атестації.

Конкретний перелік посадо-
вих обов’язків визначається по-
садовими інструкціями для керів-
ників, професіоналів, фахівців, 
технічних службовців, які робото-
давці розробляють і затверджу-
ють на підставі цього Довідника 
з огляду на конкретні завдання й 
обов’язки, функції, права, відпові-
дальність працівників цих груп та 
особливості штатного розпису 
підприємства. Під час розроблен-
ня посадових інструкцій забезпе-
чується єдиний підхід до побудо-

ви, структури й викладу змісту 
розділів. Інструкції повинні відоб-
ражати повний перелік завдань 
та обов’язків, повноважень і від-
повідальності, у разі потреби 
мати необхідні пояснення, а всі 
терміни – чіткі визначення. 

Оцінка працівника щодо на-
лежного виконання дорученої 
трудової функції може провади-
тись роботодавцем тільки на під-
ставі заздалегідь установлених і 
відомих працівникові вимог до са-
мої роботи, до порядку та спо-
собів її виконання. Недосягнення 
останнім заданих показників ре-
зультатів праці може виступати 
самостійною ознакою невідповід-
ності працівника виконуваній ро-
боті поряд з обставинами неви-
конання або неналежного вико-
нання трудової функції. Крім норм 
праці при оцінці роботи працівни-
ка можуть братися до уваги й інші 
результати. Зазвичай це сто-
сується видів діяльності чи робо-
ти, виконання якої не підлягає 
нормуванню (приміром, управ-
лінської).

На показники кінцевих ре-
зультатів праці впливає сукуп-
ність різних чинників, урахування 
яких є обов’язковою умовою 
обґрунтованої, об’єктивної й до-
стовірної оцінки результативності 
праці конкретних посадових осіб 
у конкретних умовах місця й часу. 
Залежно від особливостей ви-
робництва можуть бути природні, 
соціально-економічні, техніко- 
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організаційні, соціально-психоло-
гічні та інші чинники. У зв’язку із 
цим вважаємо, що незадовіль-
ність результатів праці працівни-
ка як підстава його невідповід-
ності займаній посаді або вико-
нуваній роботі можливе тільки у 
випадках, якщо ступінь впливу 
зовнішніх чинників на ці результа-
ти підлягає виміру або якщо ре-
зультативність праці залежить 
виключно від дії або бездії само-
го працівника.

Отже, незадовільний стан 
здоров’я й недостатня кваліфіка-
ція – це об’єктивні причини, що 
зумовлюють відсутність вини 
працівника в невиконанні або не-
належному виконанні ним робо-
ти, дорученої йому власником 
або уповноваженим ним органом. 
При цьому слід мати на увазі, що 
немає вини працівника й у випад-
ку, якщо неналежне виконання 
ним роботи зумовлено браком 

необхідних умов праці або впли-
вом різноманітних зовнішніх чин-
ників. Порушувати питання про 
невідповідність працівника мож-
на тільки у випадку, якщо йому 
була забезпечена можливість ви-
конання роботи на необхідному 
рівні, а її невиконання залежало 
виключно від нього самого.

З огляду на вищенаведене 
вважаємо, що невідповідністю 
працівника займаній посаді або 
виконуваній роботі є підтвердже-
на у встановленому законодавс-
твом порядку його нездатність 
належним чином виконувати до-
ручену роботу в умовах, коли 
йому була забезпечена мож-
ливість її виконання на потрібно-
му рівні і коли неналежне її вико-
нання не викликано незалежни-
ми від працівника причинами. 
Вказане визначення необхідно 
закріпити в новому Трудовому ко-
дексі України.
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Кодекс законів про працю 
України та інші законодавчі акти 
передбачають у певних випад-
ках право, а інколи й обов’язок 
роботодавця відсторонити пра-
цівника від роботи. С.М. Прилип-
ко й О.М. Ярошенко визначають 
цю дію як тимчасове недопущен-
ня останнього до виконуваної 
роботи у випадках, передбаче-
них законодавством, зі збере-
женням місця роботи і, як прави-
ло, без збереження заробітної 
плати [4, с. 355]. В.І. Щербина ос-
новними ознаками відсторонен-
ня працівника від роботи називає 
такі: а) працівник у примусовому 
порядку усувається від виконан-
ня своєї трудової функції; б) від-
сторонення від виконання робо-
ти зумовлено його протиправ-
ною діяльністю або причинами 
об’єктивного характеру; в) тру-
дові правовідносини роботодав-
ця з працівником не припиняють-
ся, але останній, як правило, не 
отримує заробітної плати (у разі 
відсторонення з об’єктивних при-
чин виплачується допомога по 

державному соціальному стра-
хуванню); г) це явище є тимчасо-
вим, обмежується часом усунен-
ня перешкод для нормальної 
трудової діяльності; д) основна 
мета цих примусових заходів – 
зупинення протиправної поведін-
ки працівника або забезпечення 
безпеки працівників чи інших 
громадян, запобігання можли-
вим шкідливим наслідкам або 
зменшення їх негативного впли-
ву [8, с. 182]. Що стосується оп-
лати часу відсторонення, то  
В.Г. Ротань, І.В. Зуб і О.Є. Сонін 
роблять висновок, що законода-
вець прямо чи побічно встановив 
такі варіанти норм: (1) заробітна 
плата за період відсторонення 
не зберігається; (2) заробітна 
плата за період усунення від ви-
конання трудової функції не 
зберігається, але відшкодовуєть-
ся на підставі спеціального зако-
ну; (3) заробітна плата за період 
відсторонення зберігається пов-
ністю; (4) заробітна плата збері-
гається в розмірі двох третин та-
рифної ставки (посадового окла-
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ду); (5) за період усунення від 
роботи працівникові виплачуєть-
ся допомога по соціальному 
страхуванню [7, с. 209].

Відсторонення працівника 
від виконання трудових функцій 
варто відрізняти від звільнення. 
При відстороненні трудові відно-
сини з працівником не припиня-
ються; останній тимчасово не 
допускається до виконання своїх 
трудових обов’язків за трудовою 
функцією (посадою, професією, 
спеціальністю, кваліфікацією), 
визначеною при укладенні з ним 
трудового договору. Відсторо-
нення не є дисциплінарним стяг-
ненням (хоча часто застосо-
вується роботодавцем у зв’язку 
з винною поведінкою працівни-
ка), оскільки така міра не зазна-
чена в ст. 147 КЗпП України, яка 
передбачає види дисциплінар-
них стягнень. Не визнають цей 
захід впливу дисциплінарним 
стягненням і спеціальні законо-
давчі акти (законодавство, ста-
тути й положення про дисциплі-
ну), що регулюють трудові й 
пов’язані з ними відносини окре-
мих категорій працівників.

Можливість усунення пра-
цюючого від роботи передбаче-
на ст. 46 КЗпП України, згідно з 
якою відсторонення працівників 
від роботи власником або упов-
новаженим ним органом допус-
кається в разі: а) появи на роботі 
в нетверезому стані, у стані нар-
котичного або токсичного сп’я-

ніння; б) відмови або ухиленні 
від проходження обов’язкових 
медичних оглядів, навчання, ін-
структажу й перевірки знань з 
охорони праці та протипожежної 
охорони; в) в інших випадках, пе-
редбачених законодавством.

У рамках даної наукової 
статті проаналізуємо випадки 
відсторонення працівника від ро-
боти, передбачені законодав-
ством. Розгалужена й багаторів-
нева система джерел трудового 
права дістала своє відбиття в 
термінах, що використовуються 
в Кодексі законів про працю Ук-
раїни. Зокрема, такі терміни, як 
«закони», «законодавчі акти», 
«законодавство», «міжнародні 
договори», «договір», «угода», 
«колективний договір» тощо, 
якими оперує Кодекс, визнача-
ють певний вид нормативних ак-
тів, які залежно від предмета ре-
гулювання трудових відносин 
регламентують інститути трудо-
вого права, конкретні трудові від-
носини чи їх окремі елементи. 
Найбільш поширеним у КЗпП Ук-
раїни є термін «законодавство». 
Стаття 4 Кодексу проголошує, 
що законодавство про працю 
складається з Кодексу законів 
про працю України та інших актів 
законодавства України про пра-
цю, прийнятих відповідно до ньо-
го. Термін «законодавство» до-
сить широко використовується у 
правовій системі в основному у 
значенні сукупності законів та ін-
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ших нормативно-правових актів, 
які регулюють ту чи іншу сферу 
суспільних відносин і які є дже-
релами певної галузі права. Цю 
категорію без визначення її зміс-
ту використовує й Конституція 
України. У законах же залежно 
від важливості та специфіки рег-
ламентованих суспільних відно-
син цей термін вживається в різ-
них значеннях: в одних маються 
на увазі лише закони, в інших 
(передусім кодифікованих) до 
поняття «законодавство» вклю-
чають як закони та інші акти Вер-
ховної Ради України, так і акти 
Президента України, Кабінету 
Міністрів України, а в деяких ви-
падках і нормативно-правові 
акти центральних органів вико-
навчої влади.

Конституційний Суд України 
у справі про тлумачення терміна 
«законодавство» [3; 1998. – 
№ 32. – Ст. 1209] з огляду на не-
обхідність посилення правових 
засобів захисту прав громадян у 
галузі праці, унеможливлення їх 
ущемлення, додержання вимог 
ратифікованої Україною Конвен-
ції Міжнародної організації праці 
№158 про припинення трудових 
відносин з ініціативи роботодав-
ця [2, с. 1223-1229] 9 липня 
1998 р. вирішив, що це поняття 
охоплює закони, чинні міжнарод-
ні договори України, згода на 
обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою, а також постано-
ви Верховної Ради, укази Прези-

дента, декрети й постанови Ка-
бінету Міністрів, прийняті в ме-
жах їх повноважень і відповідно 
до Конституції й законів Украї-
ни. 

Відсторонення працюючого 
від роботи передбачає Закон Ук-
раїни «Про забезпечення сані-
тарного та епідемічного благо-
получчя населення» від 24 лю-
того 1994 р., № 4004-XII [1; 1994. 
– № 27. – Ст. 218], згідно до якого 
цій дії підлягають: особи: (а) які 
ухиляються від обов’язкового 
медичного огляду, (б) хворі на 
небезпечні для оточуючих інфек-
ційні хвороби, (в) які є носіями 
збудників інфекційних захворю-
вань, (г) які були в контакті з хво-
рими на небезпечні для оточую-
чих інфекційні хвороби, (д) які 
ухиляються від щеплення проти 
інфекцій, перелік яких встанов-
лює Міністерство охорони здо-
ров’я України. Усунення від ро-
боти або іншої діяльності таких 
працівників здійснюється за по-
данням відповідних посадових 
осіб Державної санітарно-епі-
деміологічної служби України 
[5].

Подання про відсторонення 
від виконання працюючим своїх 
трудових функцій – це письмо-
вий організаційно-розпорядчий 
документ зазначеної служби, 
який зобов’язує власників під-
приємств, установ, організацій 
або уповноважений ним орган чи 
посадову особу у встановлений 
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строк усунути від роботи або ін-
шої діяльності вказаних осіб. Під-
ставою для внесення цього по-
дання можуть бути дані акта пе-
ревірки об’єкта, довідка медич-
них закладів тощо. Подання під-
лягає виконанню в терміни, виз-
начені в ньому. Строк, на який 
відсторонюється працюючий, за-
лежить від епідеміологічних по-
казань. Подання вручається під 
розпис власникові (посадовцеві), 
який відповідає за його виконан-
ня. При цьому він попереджаєть-
ся про відповідальність за пору-
шення санітарного законодавс-
тва. 

Усунення від роботи або ін-
шої діяльності здійснюється 
власником підприємства або 
уповноваженим ним органом 
(посадовою особою) шляхом ви-
дання наказу (або усного розпо-
рядження з наступним виданням 
наказу) і вжиття заходів по конт-
ролю за його виконанням. Осо-
би, які хворіють особливо небез-
печними чи небезпечними інфек-
ційними хворобами або які є 
носіями збудників останніх, виз-
наються (лікарем, який лікує, або 
лікувально-консультаційною ко-
місією) тимчасово чи постійно 
непридатними за станом здоров’я 
до професійної або іншої діяль-
ності, підлягають медичному на-
гляду й лікуванню за рахунок дер-
жави в лікарнях, диспансерах і 
поліклініках з виплатою допомо-
ги з коштів соціального страху-

вання у встановленому законо-
давством порядку. Особі, яку від-
сторонено від роботи у зв’язку з 
тим, що вона була в контакті з 
хворими на небезпечні для ото-
чуючих інфекційні хвороби, по-
садовцем Державної санітарно-
епідеміологічної служби, яка 
внесла подання (лікарем-епі-
деміологом, головним держав-
ним санітарним лікарем, його за-
ступником), видається лікарня-
ний листок для надання допомо-
ги із соціального страхування. 
Особи, хворі на особливо небез-
печні інфекційні хвороби, в разі 
відмови від госпіталізації, підля-
гають примусовому стаціонарно-
му лікуванню, а носії збудників 
останніх та особи, які мали кон-
такт з такими хворими, – обо-
в’язковому медичному нагляду й 
карантину в установленому за-
коном порядку. Працівники, які 
без поважних причин не прой-
шли у встановлений строк обо-
в’язкового медичного огляду в 
повному обсязі, від роботи від-
сторонюються без надання до-
помоги із соціального страхуван-
ня й можуть бути притягнуті до 
дисциплінарної відповідаль-
ності. При контролі виконання 
подання перевіряється наяв-
ність фактичного відсторонення, 
а також проведення заходів 
щодо усунення порушень сані-
тарного законодавства. У необ-
хідних випадках забезпечення 
виконання внесеного подання на 
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вимогу посадових осіб органів, 
установ і закладів Державної 
санітарно-епідеміологічної служ-
би може здійснюватись із залу-
ченням працівників органів внут-
рішніх справ.

Відповідно до Порядку про-
ведення службового розсліду-
вання стосовно державних служ-
бовців, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України 
від 13 червня 2000 р., № 950 [3; 
2000. – № 24], службове розслі-
дування щодо державного служ-
бовця провадиться з усуненням 
останнього від виконання повно-
важень за посадою або без цьо-
го. Розслідування може відбува-
тися в разі: (а) невиконання або 
неналежного виконання ним 
своїх службових обов’язків, пе-
ревищення повноважень, що 
призвело до людських жертв або 
заподіяло значну матеріальну чи 
моральну шкоду громадянинові, 
об’єднанню громадян, державі, 
підприємству, установі чи органі-
зації; (б) недодержання службов-
цем законодавства про держав-
ну службу, про боротьбу з коруп-
цією, порушення етики поведін-
ки; (в) вимоги державного служ-
бовця з метою зняття безпід-
ставних, на його думку, звинува-
чень або підозри. 

За п. 7 зазначеного Порядку 
проведення службового розслі-
дування стосовно державних 
службовців особа, стосовно якої 
проводиться службове розсліду-

вання, має відповідні права. При-
кладом грубого порушення цієї 
норми може служити ухвала Ви-
щого адміністративного суду Ук-
раїни у справі про поновлення на 
роботі, стягнення заробітної пла-
ти за час вимушеного прогулу [6]. 
Громадянин О. працював на по-
саді начальника відділу освіти 
Дубровицької райдержадмініст-
рації Рівненської області з 1998 р. 
Розпорядженням № 171 цієї де-
ржадміністрації 16 травня 2005 р. 
його було звільнено із займаної 
посади за п. 3 ст. 40 КЗпП Украї-
ни й за порушення п. 6 ст. 30 За-
кону України «Про державну 
службу». Підставами звільнення 
О. з роботи стали розпоряджен-
ня голови районної державної 
адміністрації № 221 від 25 черв-
ня 2004 р., яким його як держав-
ного службовця було поперед-
жено про неповну службову від-
повідність за порушення, вияв-
лені в процесі перевірки вико-
ристання бюджетних коштів і за 
незадовільне виконання своїх 
функціональних обов’язків. Згід-
но з п. 7 вказаного Порядку осо-
ба, щодо якої проводиться служ-
бове розслідування, має право 
в будь-який момент узяти в ньо-
му участь, пояснювати факти, 
робити заяви, подавати відповід-
ні документи і порушувати кло-
потання про залучення нових 
документів, вимагати додатково-
го аналізу пояснень осіб, причет-
них до справи. Підставою для 
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проведення розглядуваного 
службового розслідування стало 
розпорядження Дубровицької 
райдержадміністрації від 4 трав-
ня 2005 р., № 162, яким було пе-
редбачено, що період службово-
го розслідування визначено з  
4 травня 2005 р. по 13 травня 
2005 р. Про його проведення О. 
було попереджено 13 травня 
2005 р., тобто в останній день і 
саме в період перебування його 
у відпустці, що позбавило О. пра-
ва взяти участь у службовому 
розслідуванні й надати свої по-
яснення. Оскільки підставою для 
звільнення позивача О. із займа-
ної посади послужило розпоряд-
ження голови Дубровицької рай-
держадміністрації № 221 від  
25 червня 2004 р., яким його як 
державного службовця було по-
переджено про неповну службо-
ву відповідність за порушення, 
виявлені в процесі перевірки ви-
користання бюджетних коштів, 
що була проведена з порушен-
ням норм передбачених чинним 
законодавством, суд першої ін-
станції правомірно задовольнив 
позовні вимоги О., не врахував-
ши заходи дисциплінарного 
впливу, які відповідно до ч. 2 
ст. 14 Закону України «Про дер-
жавну службу» не належать до 
дисциплінарних стягнень.

Згідно зі ст. 17 Дисциплінар-
ного статуту органів внутрішніх 
справ України, затвердженого 
Законом України від 22 лютого 

2006 р., № 3460-IV [1; 2006. – 
№ 29. – Ст. 245], особа рядового 
або начальницького складу ор-
ганів внутрішніх справ України, 
щодо якої провадиться службо-
ве розслідування, може бути від-
сторонена від посади зі збере-
женням посадового окладу, ок-
ладу за спеціальне звання, над-
бавок за вислугу років і безпере-
рвну службу, інших виплат. Рі-
шення про тимчасове усунення 
з посади можуть приймати на-
чальники, яким надано право 
прийняття на службу або призна-
чення цієї особи на посаду, шля-
хом видання письмового наказу. 
Тривалість відсторонення від ви-
конання службових обов’язків за 
посадою не повинна перевищу-
вати часу, передбаченого для 
проведення службового розслі-
дування. Відсторонення в разі 
появи на службі в стані сп’яніння, 
відмови або ухилення від обо-
в’язкових медичних оглядів, нав-
чання, інструктажу й перевірки 
знань з охорони праці й протипо-
жежної охорони може здійснюва-
ти також безпосередній або 
старший прямий начальник без 
видання письмового наказу на 
строк до однієї доби.

Відповідно до п. 3.6 Порядку 
проведення службових розслі-
дувань у митних органах України, 
спеціалізованих митних устано-
вах та організаціях, затвердже-
ного наказом Держмитслужби 
України від 29 червня 2002 р., 
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№ 408 [3;  2002. – № 34. – 
Ст. 1626], службове розслідуван-
ня стосовно посадових осіб мит-
ної служби України може прова-
дитися з усуненням їх від здійс-
нення повноважень за посадою 
або без цього. За посадовою 
особою на час її відсторонення 
від виконання повноважень 
зберігається заробітна плата.

Проведений аналіз свідчить, 
що відсторонення працівників 
від виконуваної роботи пов’язано 
з надзвичайно серйозними об-
меженнями в їх правовому ста-
новищі. Беручи це до уваги, слід 
визнати не відповідаючою стат-
тям 22, 64 і 92 Конституції, норму 
ст. 46 КЗпП України, згідно з якою 
усунення роботодавцем праців-
ників від роботи допускається у 
випадках, передбачених законо-
давством. Визнаючи важливість 
права на працю як основи жит-
тєдіяльності людини, Основний 
Закон України (п. 6 ч. 1 ст. 92) не 
тільки закріплює й гарантує ос-
новні трудові права громадян, а 
й установлює, що засади со-

ціального захисту, регулювання 
праці й зайнятості, форми й види 
пенсійного забезпечення, визна-
чаються виключно законами. 
Відсторонення з підстав, перед-
бачених підзаконними норматив-
но-правовими актами, є некон-
ституційним, оскільки звужує 
права та свободи громадян і 
підвищує можливість роботодав-
ця зловжити своїм правом. Шля-
хом укладення трудового дого-
вору з роботодавцями громадя-
ни реалізують своє конституцій-
не право на працю, добровільно 
вступають у трудові правовідно-
сини, набуваючи конкретних тру-
дових прав та обов’язків. Трудо-
вий договір є основним юридич-
ним фактом, з яким пов’язано 
виникнення, зміна чи припинен-
ня трудових правовідносин. 
Саме тому основні елементи ін-
ституту трудового договору, зок-
рема, випадки відсторонення ро-
ботодавцем працівника від ро-
боти, як такі, що мають засадни-
чий характер, повинні врегульо-
вуватись лише законами.

Список літератури: 1. Відомості Верховної Ради України. 2. Конвенції та рекомен-
дації, ухвалені Міжнародною організацією праці: В 2-х т. – Т. І, Т. ІІ. – Женева: Міжнар. бюро 
праці, 1999. – 1560 с. 3. Офіційний вісник України. 4. Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудо-
ве право України: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Вид-во ФІНН, 2009. – 728 с.  
5. Про затвердження Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від 
роботи або іншої діяльності: Наказ Мін-ва охорони здоров’я України від 14.04.1995 р., № 66 
[Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws. 6. Про понов-
лення на роботі, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу: Ухвала Вищого 
адмін. суду України від 15.04.2008 р., № К-22858/07 [Електронний ресурс]: Режим доступу: 
http://www.rada.gov.ua. 7. Ротань В.Г., Зуб І.В., Сонін О.Є. Науково-практичний коментар 
Законодавства України про працю. – К.: Атіка, 2008. – 680 с. 8. Щербина В.І. Трудове право 
України: Підручник. – К.: Істина, 2008. – 384 с.
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Право на працю належить 
до невід’ємних і невідчужуваних 
природних прав людини, яким 
вона володіє з моменту народ-
ження й до смерті, і від нього не 
можна відмовитись. Держава 
лише закріплює це право, охоро-
няє його і створює умови для ре-
алізації. Воно розкривається че-
рез такі принципи трудового пра-
ва, як свобода праці, заборона 
примусової праці тощо. Дослід-
женню окремих аспектів цієї про-
блеми приділяли увагу такі нау-
ковці, як Н.Б. Болотіна, І.Я. Кисе-
льов, В.І. Прокопенко, Г.І. Чани-
шева, О.М. Ярошенко та ін. 

Право на працю – це забез-
печена законом можливість лю-
дини заробляти собі на життя 
трудом, який вона вільно обирає 
або на який вільно погоджуєть-
ся. Цьому праву відповідає 
обов’язок держави створювати 
умови для повного здійснення 
людьми права на працю, гаран-
тувати їм рівні можливості у ви-
борі професії й роду трудової 
діяльності, реалізовувати про-
грами професійно-технічного 

навчання, підготовки й перепід-
готовки кадрів згідно із суспіль-
ними потребами [13, с. 123]. 

За часів СРСР у науковій 
юридичній літературі воно роз-
глядалося як право, володіти 
яким могли тільки працездатні 
люди. Зокрема, деякі правники 
вказують на те, що це право кож-
ного працездатного члена сус-
пільства на отримання гаранто-
ваної роботи з оплатою праці 
згідно з її кількістю та якістю. За-
гальновизнаним у тогочасній на-
уці трудового права також було 
положення, за яким право на 
працю й обов’язок працювати 
виступають об’єктивно необхід-
ними і взаємодоповнюючими ка-
тегоріями, що характеризують 
правовий статус громадян. Сво-
го часу А.Ю. Пашерстник писав, 
що ці обидва поняття взаємо-
пов’язані, хоча й не тотожні. 
Якщо правом на працю во-
лодіють усі працездатні грома-
дяни СРСР, то юридичний 
обов’язок працювати мають не 
всі, наприклад, не зобов’язані 
працювати інваліди й особи, які 

УДК 349.3: 364.23](477) Н.М. Биба, аспірантка 
Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ПРАВО НА ПРАЦЮ ОСОБИ 
ЗІ ЗНИЖЕНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ
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досягли пенсійного віку [11, с. 
30].

Розглядуване право вперше 
було проголошено і визнано на 
міжнародному рівні в 1948 р. у 
Загальній декларації прав люди-
ни. І хоча вона не містить тлума-
чення змісту цього права, однак 
аналіз її ст. 23 дає підстави від-
нести до його елементів (а) віль-
ний вибір роботи, (б) захист від 
безробіття та (в) право на спра-
ведливі і сприятливі умови праці 
[3, с. 476, 477]. Кожен індивід без 
будь-якої дискримінації має пра-
во на рівну оплату за рівну пра-
цю. При цьому така оплата має 
бути справедливою, яка забез-
печувала б гідне людини існу-
вання для неї самої та її сім’ї. За 
необхідності оплата праці повин-
на доповнюватися іншими засо-
бами соціального захисту [5, с. 
42].

У теорії трудового права за-
гальноприйнятим є розмежуван-
ня права на працю в широкому і 
вузькому розумінні. Право на 
працю інваліда в широкому зна-
ченні слід розглядати як право 
індивіда – члена суспільства, як 
право особистості. Декларація 
про права інвалідів, прийнята ре-
золюцією Генеральної Асамблеї 
ООН 9 грудня 1975 р., наголо-
шує, що ці громадяни мають такі 
ж громадянські й політичні пра-
ва, що й інші особи. Перш за все 
інваліди мають право на еконо-
мічний і соціальний захист, а та-

кож на задовільний рівень життя. 
Відповідно до своїх можливос-
тей вони мають право отримува-
ти й зберігати за собою робоче 
місце, займатися корисною 
діяльністю, бути членами проф-
спілкових організацій. При цьому 
у п. 8 цього міжнародного доку-
мента зауважується, що інваліди 
мають право на те, щоб їх особ-
ливі потреби бралися до уваги 
при економічному й соціальному 
плануванні. Отже, Декларація 
вказує, що право інвалідів на 
працю варто розглядати й у вузь-
кому смислі даного поняття [4]. 

Міжнародний пакт про еко-
номічні, соціальні й культурні 
права закріплює право кожного 
на працю, свободу вибору місця 
роботи, що забезпечує достатню 
винагороду, на справедливі й 
нормальні умови праці й на за-
хист своїх економічних і соціаль-
них інтересів. Відповідно, держа-
ва приймає на себе певні 
зобов’язання щодо зазначених 
прав, забезпечує політику повної 
зайнятості та ін. [7].

13 грудня 2006 р. було прий-
нято ще один міжнародний акт 
– Конвенцію про права інвалідів, 
яка закріплює право таких людей 
на працю нарівні з іншими, що 
включають і право на отримання 
можливості заробляти собі на 
життя працею, яку інвалід вільно 
обрав або на яку він вільно пого-
дився. Державам належить за-
безпечувати й заохочувати ре-
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алізацію права на працю шляхом 
(а) заборони дискримінації за оз-
наками інвалідності, (б) захисту 
прав інвалідів нарівні з іншими 
правами, а також (в) створення 
сприятливих умов праці. На 
жаль, ця Конвенція станом на  
13 січня 2009 р. ще не ратифіко-
вана Україною, що створює 
серйозні перепони для належної 
реалізації прав інвалідів у царині 
праці [6].

Одним із основних норма-
тивно-правових актів, на який 
спираються у своїй діяльності 
спілки інвалідів, є Стандартні 
правила забезпечення рівних 
можливостей для інвалідів, при-
йняті Генеральною Асамблеєю 
ООН 20 грудня 1993 р. Політичну 
й моральну їх основу склали За-
гальна декларація прав людини, 
Міжнародний пакт про економіч-
ні, соціальні й культурні права, 
Міжнародний пакт про грома-
дянські й політичні права, Світо-
ва програма дій щодо інвалідів 
та інші міжнародні гуманітарні 
конвенції [9, с. 39]. 

Світова програма дій щодо 
інвалідів, прийнята Генеральною 
Асамблеєю ООН 3 грудня 1982 р., 
сформулювала основні напрями 
дій світової співдружності щодо 
попередження інвалідності, від-
новлення працездатності з ме-
тою забезпечення якомога пов-
нішої участі цієї категорії грома-
дян у професійно-трудовій діяль-
ності й соціальному житті. Між-

народна організація праці в Кон-
венції «Про професійну реабілі-
тацію та зайнятість інвалідів» від 
20 червня 1983 р., № 159 (ра-
тифікованій Законом України від 
6 березня 2003 р., № 624-IV [2; 
2003. – № 2. – Ст. 175]), вказує на 
обов’язок держави розробляти, 
зд ійснювати й періодично 
перегля д ати  нац іона льну 
політику у сфері зайнятості та 
п р о ф е с і й н о ї  р е а б і л і т а ц і ї 
інвалідів, що забезпечує їм 
можливість отримати, зберігати 
підходящу роботу й просуватися 
по службі. Така політика повинна 
будуватися на принципі рівних 
можливостей працюючих ін-
валідів і ставлення до них і пра-
цівників у цілому. Спеціальні по-
зитивні заходи, спрямовані на 
забезпечення цих вимог і став-
лення до них, не вважаються 
дискримінаційними щодо інших 
працівників [8, с. 41-59]. 

Діяльність держави стосов-
но інвалідів виявляється у ство-
ренні правових, економічних, 
політичних, соціально-побуто-
вих і соціально-психологічних 
умов для задоволення їх потреб 
у відновленні здоров’я, ма-
теріальному забезпеченні, по-
сильній трудовій і громадській 
діяльності. Соціальний захист 
інвалідів з боку держави полягає 
в наданні грошової допомоги, не-
обхідних засобів пересування, 
протезування, орієнтації і спри-
йняття інформації, пристосова-
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ного житла, у встановленні опіки 
або стороннього догляду, а та-
кож пристосуванні забудови на-
селених пунктів, громадського 
транспорту, засобів комунікацій 
і зв’язку до особливостей ін-
валідів [2; 1991. – № 21. – 
Ст. 252].

Працевлаштування осіб зі 
зниженою працездатністю в Ук-
раїні здійснюють переважно ор-
гани соціального захисту, органи 
виконавчої влади, служба зайня-
тості та ін. Людям з особливими 
потребами пропонуються робочі 
місця на підприємствах, в уста-
новах, організаціях зі звичайни-
ми умовами роботи або на спе-
ціалізованих підприємствах 
(дільницях). Що стосується під-
приємств із звичайними умова-
ми, то інвалідів влаштовують на 
заброньовані робочі місця згідно 
зі встановленими квотами. Так, 
відповідно до Закону України 
«Про основи соціальної захище-
ності інвалідів в Україні» від  
21 березня 1991 р. для підпри-
ємств, установ, організацій, у 
тому числі підприємств, органі-
зацій громадських організацій 
інвалідів, фізичних осіб, які вико-
ристовують найману працю, 
встановлюється норматив робо-
чих місць для працевлаштуван-
ня інвалідів у розмірі 4% серед-
ньооблікової чисельності штат-
них працівників облікового скла-
ду за рік, а якщо працює від 8 до 
25 осіб, цей норматив становить 

одне робоче місце. Відмова в ук-
ладенні трудового договору або 
в просуванні по службі, звільнен-
ня за ініціативою адміністрації, 
переведення інваліда на іншу 
роботу без його згоди з мотивів 
інвалідності не допускаються, за 
винятком випадків, коли за вис-
новком медико-соціальної екс-
пертизи стан його здоров’я пере-
шкоджає виконанню професій-
них обов’язків, загрожує здоров’ю 
чи безпеці праці інших осіб, або 
продовження трудової діяльності 
чи зміна її характеру й обсягу за-
грожує погіршенню його здоров’я 
[2; 1991. – № 21. – Ст. 252]. 

Забезпеченню зайнятості ін-
валідів активно сприяє Фонд со-
ціального захисту інвалідів (далі 
– Фонд), який за цільовим при-
значенням надає фінансову до-
помогу підприємствам різних 
форм власності на створення но-
вих і збереження існуючих робо-
чих місць для даної категорії гро-
мадян. Безпроцентні позики до-
помагають виживати підприєм-
ствам, де чисельність інвалідів 
становить не менше 50 % від усіх 
працюючих. Це в основному під-
приємства, що підпорядковані 
громадським організаціям. Кош-
ти самого Фонду формуються за 
рахунок бюджету й відрахувань 
з тих підприємств, де не викону-
ються встановлені квоти пра-
цевлаштування інвалідів. 

У нинішніх складних со-
ціально-економічних умовах, 
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коли в Україні чисельність за-
реєстрованих незайнятих грома-
дян з року в рік зростає, гостро 
стоїть проблема зайнятості й 
працевлаштування інвалідів. 
Надзвичайно складні проблеми 
працевлаштування інвалідів 
створює глибока економічна кри-
за, зростання відкритого й при-
хованого безробіття.

Працевлашт ування ін -
валідів є комплексним явищем, 
що об’єднує заходи, які включа-
ють і підготовку до праці, і пра-
цевлаштування. Спочатку меди-
ко-соціальна експертна комісія 
встановлює факт втрати праце-
здатності, її причину, групу ін-
валідності, визначає можливі 
види й умови праці. Потім відбу-
вається необхідне лікування, що 
поєднується, як правило, з тру-
довою терапією і професійним 
навчанням інвалідів, які не ма-
ють спеціальності. Тільки після 
цього з’являється можливість 
працевлаштувати інваліда, зок-
рема, підібрати йому рекомен-
довану медичною комісією ро-
боту й забезпечити прийом на 
роботу.

Працевлаштування інвалідів 
– важлива складова частина 
комплексу заходів по створенню 
для них найбільш сприятливих 
умов, що забезпечують посильну 
їх участь у суспільно корисній 
праці. Воно передбачає сприян-
ня органів держави й громад-
ських організацій у наданні ін-

валідам роботи згідно зі станом 
їх здоров’я, кваліфікації, особли-
вих нахилів. Деякі вчені справед-
ливо зазначають, що працевла-
штування інвалідів є складовою 
єдиної державної системи пра-
цевлаштування [Див.: 12, с. 41-
44].

Працевлаштування осіб зі 
зниженою працездатністю висту-
пає одним з основних напрямків 
соціальної політики держави у 
сфері соціального забезпечен-
ня. Держава прагне поєднати ін-
тереси всього суспільства й ін-
валіда. Залучаючи інваліда до 
суспільно корисної праці, держа-
ва надає йому можливості отри-
мувати додаткове джерело до-
ходів, що є дуже суттєвим на 
сьогодні. Інакше кажучи, пра-
цевлаштування інвалідів, будучи 
важливим видом соціального за-
безпечення, не тільки сприяє 
покращанню матеріального ста-
новища й реалізації ними свого 
конституційного права на працю, 
й виконує завдання залучення 
до суспільного виробництва до-
даткових трудових ресурсів [1, с. 
115]. Для виконання цього важ-
ливого завдання необхідно та-
кож зробити акцент на фінансо-
во-економічній заінтересованос-
ті роботодавця у наймі інвалідів, 
щоб розширити зайнятість цих 
осіб на підприємстві зі звичайни-
ми умовами праці. Адже поста-
нова Кабінету Міністрів України 
від 31 січня 2007 р., № 70 запро-
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ваджує чи не єдиний на цей час 
заохочувальний захід для під-
приємств створювати робочі міс-
ця для осіб з обмеженими фізич-
ними можливостями шляхом на-
дання цільової позики на 3 роки 
для створення робочих місць 
для них [10; 2007. – № 8. – 
Ст. 282].

Але рівень зайнятості ін-
валідів в Україні порівняно з єв-
ропейськими країнами зали-
шається невисоким. Це зумов-
лено такими чинниками, як со-
ціально-економічне становище 
в країні, недосконалість націо-
нального законодавства, неза-
довільна виконавча дисципліна 

суб’єктів господарювання щодо 
працевлаштування осіб зі зни-
женою працездатністю. Чималу 
роль відіграють також осо-
бистісні чинники. Йдеться про 
соціально-психологічну деза-
даптацію й незадовільну про-
фесійно-трудову мотивацію. 
Однак варто зазначити, що у 
сфері правового забезпечення 
існуючі проблеми пов’язані 
перш за все не з якістю вітчиз-
няної нормативно-правової 
бази, а з недосконалістю ме-
ханізмів її застосування й до-
тримання вимог законодавства 
з боку компетентних органів дер-
жавної влади.
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Конституція України прого-
лошує, що людина, ї ї життя 
здоров’я, честь і гідність, недо-
торканність і безпека визнають-
ся в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю (ст. 3). Пріоритетне 
значення серед вищепереліче-
них прав, звичайно, надається 
праву на життя й охорону 
здоров’я, які є первинною пере-
думовою життєдіяльності кожно-
го індивіда й матеріальним 
підґрунтям реалізації всіх інших 
конституційних прав [6, с. 5, 6]. 

Основний Закон України за-
кріплює на найвищому, консти-
туційному рівні права кожного в 
даній сфері правового регулю-
вання, але їх зміст розкриваєть-
ся в законах України й підзакон-
них нормативно-правових актах. 
Так, у ст. 6 Основ законодавства 
України про охорону здоров’я від 
19 листопада 1992 р. [2; 1993. – 
№ 4. – Ст. 19] зазначається, що 
кожен громадянин України має 
право на охорону здоров’я, вклю-
чаючи безпечні й здорові умови 
праці, навчання, побуту й відпо-
чинку; достовірну і своєчасну ін-

формацію про стан свого здоро-
в’я і здоров’я населення, у тому 
числі наявні й можливі чинники 
ризику та їх ступінь. 

Необхідно констатувати, що 
існуючі правовідносини є досить 
складними й недостатньо до-
слідженні в праві. Науковці наго-
лошують на тому, що характер 
відносин у царині охорони 
здоров’я залежить не стільки від 
медичних технологій, скільки від 
способів функціонування полі-
тичної системи, національної 
економіки, а також правового ме-
ханізму забезпечення медичної 
галузі на всіх рівнях – від де-
ржавного (на рівні Кабінету 
Міністрів і Міністерства охорони 
здоров’я), до місцевих (на рівні 
сільських і селищних рад) [8, с. 
239].

Кодекс законів про працю 
України (далі – КЗпП) містить 
лише норму, в якій передбача-
ються обов’язкові медичні огля-
ди працівників таких категорій:  
а) працюючих на важких робо-
тах; б) зайнятих на роботах зі 
шкідливими і небезпечними умо-

УДК 349.2: 369.067. 2 О.О. Горденко, аспірантка 
Національна юридична академія України  

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ: 
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
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вами праці; в) зайнятих на робо-
тах, де є необхідність у про-
фесійному доборі; г) працівників 
віком до 21 року; д) деяких інших 
категорій працюючих. Але слід 
підкреслити, що в КЗпП України 
стосовно процедури проведення 
робітниками і службовцями ме-
дичних оглядів нічого не зазна-
чено. Щоб мати повніше уявлен-
ня про це явище, необхідно про-
аналізувати цю процедуру – ме-
дичний огляд – від самого почат-
ку й до кінця. 

Метою даної статті є опра-
цювання і внесення пропозицій 
щодо вирішення окремих питань, 
пов’язаних із процедурою прове-
дення медичного огляду, та їх 
правового регулювання. 

Дослідженню деяких аспек-
тів розглядуваної проблеми при-
діляли увагу такі науковці, як 
Ю.Ю. Єрьоменко [3], О. Іванова 
[4], Л.Ю. Бугров [1], Є.В. Шеста-
кова [9], В.Г. Малов [5] та ін. Але 
жоден з названих науковців не 
приділяв відповідної уваги саме 
процедурі проведення медично-
го огляду. 

Аналізуючи й узагальнюючи 
цю процедуру, варто відмітити 
важливу роль, яку вона виконує. 
Медичний огляд, проведення 
якого передбачено законодавс-
твом, не тільки передбачає вста-
новлення відповідності здоров’я 
працюючих вимогам законодав-
ства. Тут ідеться також про те, 
що ця процедура має на меті на-

ступне: а) попередження захво-
рювань (у тому числі й професій-
них), нещасних випадків; б) за-
безпечення безпеки праці, охо-
рони здоров’я населення; в) по-
передження поширення інфек-
ційних і паразитарних захворю-
вань; г) вирішення питань щодо 
можливості працівника продов-
жувати роботу в умовах дії шкід-
ливих і небезпечних виробничих 
чинників; д) розробка за резуль-
татами огляду індивідуальних і 
лікувально-профілактичних та 
реабілітаційних заходів для пра-
цюючих, які віднесені до груп ри-
зику; е) втілення в життя оздо-
ровчих заходів та ін. 

У процесі проведення ме-
дичного огляду виникають певні 
групи відносин між суб’єктами, 
які мають різні повноваження й 
компетенцію.

Зауважимо, що медичний 
огляд працюючих має специфіч-
ну структуру, зміст якої можна 
розкрити через складний про-
цес, що містить декілька етапів. 
Кожен етап проведення цієї про-
цедури має свої особливості, 
властивості, які виявляються з 
настанням наступного етапу. Їм 
притаманна відносна несамо-
стійність, оскільки взаємозв’язок 
між етапами є послідовно підпо-
рядкованим.

Досліджуючи процес підго-
товки і проведення медичного 
огляду, умовно можна вирізнити 
такі етапи:
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1. Позачерговий етап. Він 
ск ладається з в ідповідних 
обов’язків роботодавця, який 
щорічно подає до санітарно-епі-
деміологічної служби заявку про 
визначення категорії працівни-
ків, які підлягають медичному ог-
ляду. Це є, безумовно, вимогою 
законодавства України.

Відповідно до ч. 4 ст. 26 За-
кону України «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного бла-
гополуччя населення» від 24 лю-
того 1994 р. [2; 1994. – № 27. – 
Ст. 218] власники підприємств, 
установ та організацій згідно з 
чинним законодавством несуть 
відповідальність за організацію 
і своєчасність проходження пра-
цюючими обов’язкових медичних 
оглядів і за допуск їх до роботи 
без наявності необхідного ме-
дичного висновку.

Випадки несвоєчасної ор-
ганізації власником цієї процеду-
ри можуть призвести до того, що 
хворі працівники будуть допу-
щенні до роботи. А як результат 
– це може викликати не тільки 
погіршення стану здоров’я таких 
працюючих, а й до розповсюд-
ження хвороби чи до настання 
суспільно небезпечних наслід-
ків.

2. Етап попереднього (періо-
дичного) медогляду. Ця проце-
дура полягає в тому, що санітар-
но-епідеміологічна служба (далі 
– СЕС) за участю представника 
первинної профспілкової органі-

зації або уповноваженої праців-
никами особи до 1 грудня скла-
дає Акт визначення категорій 
працюючих, які в обов’язковому 
порядку підлягають попередньо-
му, (періодичному) медичному 
огляду [7; 2007. – № 55. – Ст. 2041]. 
Цей Акт повинен містити: (а) ін-
формацію щодо чисельності 
працівників за даною професією 
(тільки для періодичних медич-
них оглядів) і (б) назву шкідливих 
і небезпечних чинників і номер 
підпунктів Переліку шкідливих і 
небезпечних факторів виробни-
чого середовища трудового про-
цесу, за наявності яких поперед-
ні, (періодичні) медичні огляди 
працівників є обов’язковими.

3. Підготовка списків працю-
ючих, які підлягають періодич-
ним медоглядам. На підставі за-
значеного Акта роботодавець 
протягом місяця складає в 4-х 
примірниках поіменні списки та-
ких працівників за формою, що 
наводиться в додатку 2 до По-
рядку № 246, на паперовому й 
електронному носіях і узгоджує 
їх із СЕС. Перший екземпляр 
списку залишається на підпри-
ємстві, інші відсилаються до ме-
дичного (лікувального) закладу, 
у заклад СЕС і в робочий орган 
виконавчої дирекції Фонду стра-
хування від нещасних випадків. 
Такий механізм складання спис-
ків є доволі ефективним, оскіль-
ки суб’єкти, за участю яких про-
вадиться медичний огляд, ма-
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ють можливість контролювати 
один одного з метою недопущен-
ня випадків ухилення від проход-
ження працівниками цієї проце-
дури. 

4. Етап укладення робото-
давцем з лікувально-профілак-
тичним закладом (далі – ЛПЗ) 
договору або подовження дії вже 
існуючого. Список працівників, 
які підлягають медичному огля-
ду, надається ЛПЗ. Періодич-
ність цієї процедури визначена 
в названому Переліку (додаток 
4 до Порядку № 246). При цьому 
СЕС може змінювати її залежно 
від санітарно-гігієнічної й епі-
демічної ситуації, але огляд про-
вадиться не рідше одного разу у 
2 роки.

Стосовно цього етапу заува-
жимо, що, з нашого погляду, така 
періодичність проведення ме-
дичного огляду є занадто трива-
лою і її необхідно встановити 
щорічно. Саме такий підхід доз-
волить не тільки виявляти поча-
ток хвороби на ранньому етапі, 
а й своєчасно попереджувати 
розповсюдження захворюван-
ня.

Стаття 17 Закону України 
«Про охорону праці» від 14 жов-
тня 1992 р. [2; 2003. – № 2. – 
Ст. 10] передбачає, що робото-
давець зобов’язаний за свої кош-
ти організовувати проведення 
позачергового й періодичного 
медичного огляду працюючих, 
зайнятих на тяжких роботах і ро-

ботах зі шкідливими чи небез-
печними умовами праці, із тими, 
де є необхідність у професійно-
му доборі, а також обов’язкового 
щорічного медичного огляду осіб 
у віці до 21 року. 

Витрати на проведення 
обов’язкового попереднього, пе-
ріодичного й позапланового (на 
вимогу працівника) медичного 
огляду зазначених працівників у 
названому Законі включаються 
до складу валових згідно з п. 7 
постанови Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 27 червня 2003 р., 
№ 994 «Про затвердження Пе-
реліку заходів та засобів з охо-
рони праці, витрати на здійснен-
ня та придбання яких включаєть-
ся до валових витрат» [7; 2003. 
– № 27. – Ст. 218].

Фінансування охорони праці 
(маються на увазі витрати на 
проведення медичних оглядів 
працюючих – попереднього пе-
ред прийняттям на роботу й пе-
ріодичні протягом трудової діяль-
ності) здійснюється роботодав-
цем, або підприємством неза-
лежно від форми власності. Ме-
дичні огляди проводяться від-
повідними закладами охорони 
здоров’я, працівники яких несуть 
відповідальність згідно із зако-
нодавством за відповідність ме-
дичного висновку фактичному 
стану здоров’я працюючого за 
ч. 1 ст. 17 Закону України «Про 
охорону праці». Визначені в Пе-
реліку цієї постанови заходи й 
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засоби з охорони праці здійсню-
ються з урахуванням підпунктів 
5.4.1, 5.4. 2, 5.4.7, 5. 4.10 ст. 5 і 
пп. 8.7 ст. 8 Закону України «Про 
оподаткування доходів підпри-
ємств» від 21 лютого 1992 р. [2; 
1992. – № 23. – Ст. 333]. Вони не 
можуть розглядатися як додат-
кові блага в контексті Закону Ук-
раїни від 22 травня 2003 р., 
№ 889-IV «Про податок з доходів 
фізичних осіб» [2; 2003. – № 37. 
– Ст. 308], які надаються плат-
никові податку з доходів фізич-
них осіб.

З огляду на викладене тіль-
ки у випадку, якщо працівники 
підпадають під Перелік певних 
професій, що підлягають обо-
в’язковому медичному огляду, 
витрати на проведення цієї про-
цедури підприємство може вклю-
чити до валових витрат звітного 
періоду за наявності відповідно 
оформлених документів. Інші ж 
витрати на медичні послуги, на 
обслуговування працівників, у 
тому числі огляди працівників, 
які працюють з візуальними дис-
плейними терміналами електро-
обчислювальних машин (ком-
п’ютерів), до складу валових вит-
рат не включаються та відповід-
но є об’єктом оподаткування по-
датку з доходів фізичних осіб та 
внесків у соціальні фонди.

5. Складання ЛПЗ плану-
графіку проведення медоглядів 
на підставі списку працюючих, 
які підлягають цій процедурі. У 

плані-графіку, який узгоджується 
з роботодавцем і закладом СЕС, 
вказуються конкретні строки 
здійснення медоглядів. Проте 
слід зазначити, що законодавс-
тво граничних строків, у продовж 
яких ці процедури мають бути 
проведені, не закріплює. Така си-
туація є вигідною для працюю-
чих, але при цьому страждають 
інтереси роботодавця. Адже під 
час проходження медичного ог-
ляду за працівником зберігаєть-
ся місце роботи й середній за-
робіток. А працівник, який не ви-
ходить на роботу, може аргумен-
тувати свою відсутність проход-
женням медогляду, але при цьо-
му він не втрачає ні робочого 
місця, ні заробітної плати. Ось 
чому вважаємо за доцільне виз-
начити й чітко закріпити в зако-
нодавстві граничні строки прове-
дення медичного огляду зі вказів-
кою відповідальних осіб у разі їх 
порушення. 

Якщо під час перебування 
працівника в медичному стаціо-
нарі або в період звернення за 
медичною допомогою проводи-
лись лабораторні, функціональ-
ні чи інші дослідження, вони вра-
ховуються при проходженні 
обов’язкового медогляду за умо-
ви, якщо вони проводились не 
пізніше 3-х місяців до цієї проце-
дури.

6. Етап проведення комісією 
медогляду в ЛПЗ і внесення його 
результатів до картки працівника 
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(додаток 7 до Порядку № 246). 
На підставі зазначеної картки ко-
місія видає працюючому медич-
ну довідку про проходження ме-
дичного огляду. Питання придат-
ності працівника до роботи в кож-
ному окремому випадку вирі-
шується індивідуально з ураху-
ванням особливостей функціо-
нального стану його організму 
(характеру, ступеня прояву пато-
логічного процесу, наявності 
хронічних захворювань, тощо), а 
також умов праці й результатів 
додаткових методів обстежен-
ня.

7. Оформлення комісією За-
ключного акта за результатами 
періодичних медичних оглядів 
(протягом місяця після їх закін-
чення). Роботодавець і пред-
ставник профспілкової організа-
ції або уповноважена працівни-
ками особа отримують по одно-
му екземпляру такого акта. Тер-
мін зберігання Заключного акта 
становить 5 років.

Ще раз підкреслимо, що на 
період проходження медогляду 
роботодавець зберігає за працю-
ючим місце роботи (посаду) й се-
редній заробіток, а за результа-
тами медичного огляду інформує 
його про можливість (чи немож-
ливість) продовжувати роботу за 
професією.

При необхідності комісія має 
право направити працівника з пі-
дозрою на захворювання або зі 
стажем роботи понад 10 років на 

додаткове обстеження, консуль-
тації чи оздоровчі заходи.

Працівники, які без поваж-
них причин не пройшли у вста-
новлений строк обов’язковий ме-
дичний огляд у повному обсязі, 
відсторонюються від роботи без 
збереження заробітної плати і 
можуть бути притягнуті до дис-
циплінарної відповідальності. 

Як вбачається, вітчизняне 
законодавство, що регулює ме-
ханізм проведення медичних ог-
лядів, потребує вдосконалення. 
Однак слід відзначити, що у 
сфері правового регламенту-
вання існуючі проблеми пов’язані 
перш за все не тільки з якістю 
нормативно-правової бази, а й з 
недосконалістю механізмів, про-
писаних у нормативних актах. 
Треба підкреслити, що окрім 
нормативної бази суттєвими пе-
р е д у м о в а м и  п о к р а щ а н н я 
здоров’я працюючих повинні 
стати відповідні заходи, які ма-
ють бути спрямовані на поліп-
шення всього комплексу умов 
життя і трудової діяльності лю-
дей на підставі довготривалих 
програм захисту здоров’я пра-
цюючих, гарантованих Консти-
туцією, Основами законодавс-
тва України про охорону здоров’я 
Законом України «Про охорону 
праці» та іншими нормативними 
актами.

Невід’ємною політикою де-
ржави у справі покращання 
здоров’я її громадян має стати 
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програма щодо посилення від-
повідальності осіб, які ухиляють-
ся від проходження медогляду, 
а також тих, які його проводять, 
але не приділяють достатньої 
уваги при оглядах, не дотриму-
ються всіх необхідних процедур 
або взагалі допускають до робо-
ти людину, як ій за станом 
здоров’я та чи інша робота вза-
галі заборонена.

Не варто залишати поза ува-
гою і становище роботодавця, на 
якого покладено обов’язок із фі-
нансування цих процедур. Адже 

якщо підрахувати суму податків і 
вартість усіх аналізів, які нале-
жить робити під час проходження 
медогляду, то виникає питання: а 
чи будуть ці вимоги сумлінно ви-
конуватись роботодавцями від-
повідно до букви закону? Отже, 
настав час опрацювати такий ме-
ханізм, який дозволив би змен-
шити подібні витрати. І ним може 
стати запровадження в державі 
загальнобов’язкового медичного 
страхування, де в перелік перед-
бачених послуг буде внесено 
проведення медогляду. 
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Основний Закон України 
(ст. 3) визнав людину, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недо-
торканність і безпеку найвищою 
соціальною цінністю. Права та 
свободи індивіда та їх гарантії 
визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави. Їх утверд-
ження й забезпечення є голо-
вним обов’язком держави. При-
пинення прав громадян щодо 
використання природних об’єктів 
має відбуватися згідно з принци-
пом їх гарантованості й відповід-
ності нормам Конституції. У 
зв’язку із цим дуже важливим 
постає питання забезпечення 
стабільності прав громадян сто-
совно природних об’єктів. Ідеть-
ся насамперед про створення 
всіх можливих правових заходів, 
спрямованих на попередження 
необґрунтованого, неправомір-
ного припинення цих прав. Од-
ним із шляхів забезпечення ста-
більності прав громадян щодо 
природних об’єктів вбачається 
впровадження чіткого механізму 

їх припинення.
Зазначеній проблемі були 

присвячені окремі дослідження 
А.П. Гетьмана, О.В. Єлісеєвої, 
М.С. Ромадіна [Див.: 2; 3; 5]  та 
ін. Однак питання механізму при-
пинення прав стосовно природ-
них об’єктів залишається на сьо-
годні недостатньо розробле-
ним. 

Метою цієї статті є визна-
чення основних принципів цього 
механізму, який дозволяв би за-
безпечувати стабільність від-
повідних прав у процесі їх при-
пинення.

Запровадження подібного 
механізму має неабияке значен-
ня при реалізації примусових 
підстав припинення зазначених 
прав, пов’язаних з неправомір-
ною поведінкою їх суб’єктів. Єди-
ним нормативно-правовим ак-
том, що закріплює названий про-
цесуальний механізм припинен-
ня права використання природ-
них об’єктів, є поки що Земель-
ний кодекс України [1; 2002. – 

УДК 349.6: 347.43 І.В. Кирєєва, асистент 
Кримський юридичний інститут 

Національної юридичної академії України 
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№ 3. – Ст.27]. Його ст. 144 вста-
новлює порядок цієї процедури, 
тобто експлуатацію земельних 
ділянок, які використовуються з 
порушенням земельного законо-
давства. Цей порядок складаєть-
ся з декількох етапів: 

1) у разі виявлення пору-
шення земельного законодав-
ства державний інспектор по ви-
користанню й охороні земель 
складає протокол про порушен-
ня й видає особі, яка його допус-
тила, вказівку про усунення по-
рушення у 30-денний строк; 

2) якщо особа, яка це допус-
тила, не виконала протягом за-
значеного строку вказівки дер-
жавного інспектора, останній від-
повідно із законом накладає на 
цю особу адміністративне стяг-
нення й повторно дає вказівку 
про припинення правопорушен-
ня чи усунення його наслідків 
(теж у 30-денний строк); 

3) у випадку неусунення по-
рушення земельного законо-
давства в зазначений строк дер-
жавний інспектор звертається до 
відповідного органу виконавчої 
влади або органу місцевого са-
моврядування з клопотанням 
про припинення права користу-
вання земельною ділянкою. 
Якщо особа виконує вказівку інс-
пектора, відповідна поцедура 
втрачає свій сенс.

В основу викладеного у 
ст. 144 Земельного кодексу Ук-
раїни порядку припинення права 

користування земельними ділян-
ками, які використовуються з по-
рушенням земельного законо-
давства, покладені принципи за-
безпечення раціонального й ста-
більного їх використання, а та-
кож охорони прав землекористу-
вачів. Природоресурсне законо-
давство передбачає низку під-
став припинення спеціального 
використання природних об’єктів, 
пов’язаних з неправомірною по-
ведінкою природокористувача, 
зокрема, у сферах:  

– надрокористування: ко-
ристування надрами із застосу-
ванням методів і способів, що 
негативно впливають на стан 
надр, призводять до забруднен-
ня навколишнього природного 
середовища або шкідливих на-
слідків для здоров’я населення 
(п. 4 ст. 26 Кодексу України про 
надра [1; 1994. – № 36. – Ст.340]); 
використання надр не з тією ме-
тою, для якої їх було надано, по-
рушення інших вимог, передба-
чених спеціальним дозволом на 
користування ділянкою надр 
(п. 5 ст. 26 цього Кодексу);

– водокористування: пору-
шення умов спеціального водо-
користування й охорони вод (п. 6 
ст. 55 Водного кодексу України 
[1; 1995. – № 24. – Ст.189]);

– лісокористування: пору-
шення правил, норм, умов спе-
ціальних дозволів на використан-
ня лісових ресурсів (п. 4 ст. 78 
Лісового кодексу України [1; 
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2006. – № 21. – Ст.170]); вико-
ристання лісових ресурсів спо-
собами, які негативно впливають 
на стан і відтворення лісів, при-
зводять до погіршення навко-
лишнього природного середови-
ща (п. 5 ст. 78 цього Кодексу); ви-
користання лісової ділянки не за 
цільовим призначенням (п. 7 
ст. 78 цього Кодексу); невідшко-
дування в установленому поряд-
ку збитків, заподіяних лісовому 
господарству внаслідок пору-
шень лісового законодавства, та 
невиконання вимог щодо усунен-
ня виявлених недоліків (п. 8 
ст. 78 цього Кодексу).

Як вбачається, в основі при-
пинення прав стосовно спеціаль-
ного використання конкретних 
природних об’єктів, зокрема, сто-
совно названих підстав, має дія-
ти низка принципів: 

а) забезпечення раціональ-
ного використання природних 
об’єктів, що полягає в спонукан-
ні природокористувачів до вчи-
нення ними позитивних дій, спря-
мованих на усунення порушень 
вимог природересурсного зако-
нодавства; 

б) забезпечення комплекс-
ного підходу до усунення пору-
шень відповідних вимог приро-
дересурсного законодавства, що 
зумовлено взаємозв’язком при-
родних об’єктів; 

в) принцип гарантованості й 
охорони прав природокористу-
вачів, у тому числі при порушен-

ні ними своїх обов’язків стосовно 
природних об’єктів, що перебу-
вають у їх користуванні; 

г) забезпечення стабіль-
ності прав щодо спеціального 
використання природних об’єктів, 
зокрема, шляхом нормативного 
закріплення порядку припинення 
відповідних прав, у якому повин-
ні бути реалізовані вказані при-
нципи. 

Наведені вище діяння, які 
визначаються законодавством 
як підстави для примусового 
припинення суб’єктивного права 
стосовно відповідного природ-
ного об’єкта, можуть виступати 
одночасно п ідставами ад-
міністративної відповідальності. 
Так, гл. 7 Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення 
[1; 1984. – № 51. – Ст.1122] перед-
бачає адміністративну відпові-
дальність за порушення: а) вимог 
щодо охорони надр (ст. 57);  
б) правил і вимог проведення 
робіт по геологічному вивченню 
надр (ст. 58); в) правил охорони 
водних ресурсів (ст. 59); г) пра-
вил водокористування (ст. 60);  
д) порушення правил експлуата-
ції водогосподарських споруд і 
пристроїв чи їх пошкодження 
(ст. 61); е) незаконне використан-
ня земель державного лісового 
фонду (ст. 63); є) установленого 
порядку використання лісосічно-
го фонду, заготівлі й вивезення 
деревини, заготівлі живиці (ст. 64) 
та ін. Як бачимо, окрім припинен-
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ня права користування певним 
природним об’єктом особа, вин-
на у вчиненні правопорушення, 
несе відповідальність згідно із 
закондавством. При цьому упов-
новажені особи керуються нака-
зом Міністерства охорони навко-
лишнього природного середови-
ща від 5 липня 2004 р., № 264 
«Про затвердження Інструкції з 
оформлення органами Мініс-
терства охорони навколишнього 
природного середовища України 
матеріалів про адміністративні 
правопорушення» [4]. 

Притягнення винних осіб до 
адміністративної відповідаль-
ності має відігравати роль сти-
мулюючого заходу стосовно по-
ведінки природокористувача. З 
метою забезпечення стабіль-
ності використання природних 
об’єктів та охорони прав приро-
докористувачів, у тому числі при 
порушенні ними своїх обов’язків 
щодо природних об’єктів, які пе-
ребувають у їх користуванні, 
вбачається можливим запропо-
нувати основоположні принципи 
порядку припинення відповідних 
прав за підстав, пов’язаних з не-
правомірною поведінкою приро-
докористувача:

1. Принцип письмової фікса-
ції кожного окремого порушення. 
При виявленні підстав для при-
мусового припинення права спе-
ціального користування певним 
природним об’єктом органи, які 
здійснюють державний контроль 

за використанням та охороною 
відповідних природних об’єктів, 
керуючись вищезгаданою Інс-
трукцією, складають протокол 
про виявлені порушення, в якому 
окремо зазначають кожне пору-
шення екологічного законодав-
ства.

2. Принцип конкретної виз-
наченості дій природокористува-
ча-порушника й чіткого окрес-
лення строків усунення порушен-
ня в межах, гранично встановле-
них законодавством. При цьому 
копія протоколу вручається по-
рушникові разом з приписом про 
припинення такого порушення 
(або порушень) та/або усунення 
його (їх) наслідків в установле-
ний органом державного контро-
лю строк. Законодавством до-
цільно встановити певний гра-
ничний строк для таких дій сто-
совно того чи іншого різновиду 
природних об’єктів, який не по-
винен перевищувати максималь-
но встановленого терміну, перед-
баченого законодавством, з мо-
менту його виявлення й повідом-
лення про це природокористува-
ча.

3. Принцип забезпечення 
поінформованості суб’єктів, за-
інтересованих у вирішенні питан-
ня стосовно припинення від-
повідного права. Органи, що 
здійснюють державний контроль 
за використанням та охороною 
відповідних природних об’єктів, 
повідомляють про виявлене по-
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рушення і строк для його усунен-
ня заінтересованих у припиненні 
осіб. У разі невиконання приро-
докористувачем відповідних ви-
мог у встановлений строк питан-
ня щодо припинення права спе-
ціального використання від-
повідного природного об’єкта 
вирішується уповноваженим ор-
ганом.

4. Принцип забезпечення 
можливості судового оскаржен-
ня прийнятого рішення стосовно 
припинення права спеціального 
використання відповідного при-
родного об’єкта. У судовому по-
рядку також має вирішуватися 
питання щодо припинення само-
вільного використання природ-
ного об’єкта особою, яка ко-
ристується ним без належних на 
те підстав і стосовно якої було 

винесено рішення про припинен-
ня відповідних дій. 

Запропоновані принципи по-
рядку припинення права вико-
ристання природних об’єктів 
внаслідок неправомірної по-
ведінки природокористувачів 
сприятимуть втіленню в життя 
стабільності права користування 
цими об’єктами.

Нормативне закріплення 
механізму припинення прав гро-
мадян щодо природних об’єктів 
дозволить уникнути необґрунто-
ваного припинення цих прав. Це 
лише один із засобів забезпечен-
ня стабільності прав природоко-
ристувачів природних об’єктів. 
Розробка правових засобів охо-
рони й захисту прав громадян 
стосовно таких об’єктів повинна 
стати пріоритетною.
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УДК 349.417 М.В. Мозальова, аспірантка 
Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ 
(ҐРУНТІВ) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ

З кожним роком в Україні 
змінюється вимога споживача до 
харчової продукції. Основним 
чинником для відбору так званої 
продуктової корзини для покуп-
ця стає не ціновий критерій, а 
саме якість продукції, її відповід-
ність установленим нормам ви-
готовлення й екологічна чистота 
продукції. Одним з головних по-
казників доброякісної харчової 
продукції є вирощування її в еко-
логічно безпечній зоні, на землях 
сільськогосподарського призна-
чення, де провадиться комплек-
сний моніторинг ґрунтів. 

Експерти Організації з без-
пеки та співробітництва у Європі 
(ОБСЄ) дійшли висновку, що в 
Україні залишилось лише 6% 
екологічно чистої території. Об-
сяг токсичних відходів, за дани-
ми екологів, досяг 5 мільярдів 
тон. ОБСЄ відзначає, що це вони 
є головним джерелом забруд-
нення ґрунту й води, що викли-
кає проблеми щодо здоров’я на-
селення країни. Тому на рівні із 
завдання охорони й підвищення 
родючості ґрунтів постає нагаль-

ним новий для українського за-
конодавства напрямок діяль-
ності – сертифікація земель 
(ґрунтів) сільськогосподарського 
призначення. В даному випадку 
йдеться про встановлення від-
повідності тієї чи іншої земельної 
ділянки категоріям якості, закріп-
леним у нормативних докумен-
тах. 

На теоретичному рівні сер-
тифікація земель (ґрунтів) сіль-
ськогосподарського призначен-
ня ще зовсім не досліджена. 
Більш розробленим є широкий 
аспект з екологічної сертифікації. 
Своїми працями вагомий внесок 
у розвиток останньої, а також 
сертифікації товарів зробили такі 
вчені, як Д.І. Сапожник, К.Г. Кош-
ман, Л.В. Тихоненко, Л.Ф. Кожуш-
ко, М.П. Скрипчук, Н.В. Язвинсь-
ка, Т.Г. Ковальчук та ін. [Див.: 3-
5]. 

(Зокрема Т.Г. Ковальчук вва-
жає, що виробництво якісних і 
безпечних продуктів харчування 
є гарантією реалізації конститу-
ційних прав громадян на безпеч-
не для здоров’я і життя довкілля 
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[4, с.73]).
Сертифікація продукції, як 

інструмент технічного регулю-
вання й обов’язковість її прове-
дення, передбачена законами й 
підзаконними нормативно-пра-
вовими актами України, наприк-
лад, такими, як Законами Украї-
ни «Про захист прав споживачів» 
[2; 1991. – № 30. – Ст. 379] і За-
конами України «Про пестициди 
і агрохімікати» [1; 1995. – № 14. 
– Ст. 91], «Про стандартизацію і 
сертифікацію» [1; 1993. – № 27 
– Ст. 289], «Про зовнішньоеконо-
мічну діяльність» [1; 1997. – № 7. 
– Ст. 56], а також Указ Президен-
та «Про додаткові заходи щодо 
ліквідації наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи» [10; 1993. – 
№ 9] та ін. Правила і процедури 
такої сертифікації відповідають 
вимогам системи ГАТТ (гене-
ральна угода з тарифів та тор-
гівлі) та СОТ (світова організація 
торгівлі), які постійно вдоскона-
люються і узгоджуються.

Отримання сертифікату як 
гарантії якості особливо потре-
бують землі зі статусом спе-
ціальних сировинних зон, що ви-
користовуються для виготовлен-
ня продуктів дитячого й дієтич-
ного харчування. Спеціальні си-
ровинні зони мають відповідати 
вимогам з високим рівнем родю-
чості ґрунтів, нормативно обґрун-
тованої віддаленості від про-
мислових підприємств. Підста-
вою для їх створення є агроеко-

логічне обґрунтування, що ви-
дається науково-дослідною ус-
тановою згідно з визначеними 
критеріями і нормативними по-
казниками придатності угідь. На 
підтвердження статусу особли-
вої сировинної зони, з урахуван-
ням усіх вимог повинен видава-
тися земельний (ґрунтовий) сер-
тифікат акредитованим органом 
із сертифікації земель (ґрунтів) 
сільськогосподарського призна-
чення. 

Землі навколо шкідливих 
виробництв, автомобільних 
шляхів, ґрунти, перенасичені не-
органічними добривами, засмі-
чені відходами, радіоактивно за-
ражені землі внаслідок вибуху 
на Чорнобильській АЕС та інших 
шкідливих антропогенних аварій, 
є непридатними для вирощуван-
ня будь-яких сільськогоспо-
дарських культур, бо створюють 
загрозу для здоров’я населення. 
Такі землі вимагають контролю 
за допомогою перевірки їх від-
повідності установленим стан-
дартам, а в разі невідповідності 
вони повинні вилучатися зі скла-
ду земель сільськогосподарсько-
го використання.

Актуалізує поширення сер-
тифікації земель і спрямованість 
України на набуття членства у 
Європейському Союзі. Для цього 
потрібно привести у відповід-
ність зі стандартами ЄС показ-
ники родючості ґрунтів і ступінь 
їх захисту. У матеріалах конфе-
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ренції «План дій Україна – Євро-
пейський Союз» поставлено за-
вдання забезпечити прогрес у 
наближенні до законодавства 
ЄС у сфері відстеження харчо-
вого ланцюга «від лану до сто-
лу», а також загальних принципів 
і вимог до безпеки продуктів хар-
чування [6, с. 15] Як бачимо, зем-
лі сільськогосподарського при-
значення вважаються першоос-
новою для вирощування безпеч-
ної, екологічно чистої продукції, 
а сертифікація цих земель (ґрун-
тів) є реалізацією прав спожива-
чів на якісну й належну продук-
цію, що є обов’язковою вимогою 
всіх розвинених європейських 
держав. 

Варто зазначити, що сер-
тифікація земель (ґрунтів) сіль-
ськогосподарського призначен-
ня є перспективним напрямом 
розвитку законодавства. Сьогод-
ні на розгляд Верховної Ради по-
дано проекти законів «Про ор-
ганічне виробництво» (в ід 
2007 р.) [9] і «Про державну аг-
рохімічну паспортизацію земель 
сільськогосподарського призна-
чення» (в останній редакції від 
2008 р.) [7]. Згідно з цими проек-
тами законів сертифікація зе-
мель полягає у засвідченні від-
повідності земельної ділянки ви-
могам, установленим у норма-
тивних документах, категоріям 
їх якості, придатної для вирощу-
вання певних сільськогоспо-
дарських культур і проведення 

агротехнічних заходів. За резуль-
татами цього видаватиметься 
документ, що підтверджуватиме 
відповідність ідентифікованої зе-
мельної ділянки вимогам певної 
категорії якості. Таким чином, із 
прийняттям цих важливих за-
конів сертифікація земель стане 
необхідним заходом для сіль-
ськогосподарського товарови-
робника. Але це не виключає 
потреби у прийнятті самостійно-
го закону «Про сертифікацію зе-
мель (ґрунтів) сільськогоспо-
дарського призначення» для за-
кріплення і введення в дію ме-
ханізму сертифікації таких ґрун-
тів на всій території країни як 
одного з провідних заходів моні-
торингу ґрунтів з метою охорони 
здоров’я населення.

Підготовка й опрацювання 
проектів нормативно-правових і 
організаційно-методичних доку-
ментів, які мають регулювати 
відносини у сфері сертифікації 
земель, на даний час активізува-
лись. Згідно з наказом Міністер-
ства аграрної політики України 
№ 235 від 9 квітня 2008 року 
«Про добровільну сертифікацію 
земель (ґрунтів) сільськогоспо-
дарського призначення» це за-
вдання покладається на Дер-
жавний технологічний центр охо-
рони родючості ґрунтів, який є 
головним органом сертифікації 
земель (ґрунтів) сільськогоспо-
дарського призначення [8]. За-
значена процедура провадиться 
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з метою сприяння ефективному 
використанню останніх, установ-
ленню їх придатності для вироб-
ництва сільськогосподарської 
конкурентоспроможної продук-
ції. На жаль, на сьогодні не ство-
рено достатньої законодавчої 
бази для повного втілення доб-
ровільної сертифікації земель. Її 
проведення регулюється тільки 
відомчими нормативними акта-
ми. Зазначений наказ Міністерс-
тва аграрної політики України 
встановлює порядок створення 
органів, відповідальних за цей 
процес, а державні стандарти, 
зокрема ДСТУ та СОУ, з акреди-
тації органів, зобов’язаних здій-
снювати сертифікацію, правила 
визначення вартості робіт, поря-
док реєстрації об’єктів сертифі-
кації, оцінювання і встановлення 
якості земельної ділянки та ін. 

Царина застосування зе-
мельного сертифікату на від-
повідність певній категорії якості 
надзвичайно широка. Можна на-
звати 2 напрямки його вико-
ристання. Перший – коли земля 
є джерелом родючості й неод-
мінним компонентом для виро-
щування сільськогосподарської 
продукції. У цій сфері сертифіка-
ція необхідна для підтвердження 
якості сільськогосподарської 
продукції з подальшим її марку-
ванням як екологічно чистої. 
Сертифікація земельних ділянок 
провадиться добровільно, на за-
мовлення виробника з метою:  

(а) підтвердження органічної чис-
тоти вирощуваної продукції;  
(б) запобігання реалізації про-
дукції, яка є небезпечною для 
життя, здоров’я чи навколишньо-
го природного середовища;  
(в) підвищення її конкуренто-
спроможності; (г) сприяння спо-
живачеві в компетентному ви-
борі продукції; (д) створення 
умов для участі суб’єктів підпри-
ємницької діяльності в міжнарод-
ному економічному, науково-тех-
нічному співробітництві й у між-
народній торгівлі. Одразу ж ви-
никає проблема, як гарантувати, 
що сертифікована земля, при-
датна для вирощування сіль-
ськогосподарських культур, за-
лишатиметься такою й надалі. 
Звісно, сертифікат є строковим, 
установленим спеціальним ор-
ганом із сертифікації, але гаран-
тувати рівень захищеності ґрун-
тів протягом його дії може тільки 
систематичне проведення моні-
торингу ґрунтів з подальшою ви-
дачею агрохімічного паспорта 
для кожної земельної ділянки і 
проведення відповідного спо-
стереження. Крім того, моніто-
ринг ґрунтів проводить поперед-
ній аналіз ґрунту для сертифіко-
ваної земельної ділянки. Від-
повідність сертифікованого ґрун-
ту певній категорії якості вста-
новлюється на підставі даних 
агрохімічного паспорта й аг-
рохімічного обстеження землі, 
що в комплексі і становлять со-
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бою моніторинг. 
Урожай сільськогосподар-

ської продукції отриманої на зем-
лях сільськогосподарського при-
значення, вимагає проходження 
окремої сертифікації. 

До іншої сфери використан-
ня сертифіката земельної ділян-
ки належить погляд на землю 
(ґрунти) сільськогосподарського 
призначення як на самостійний 
об’єкт цивільних правовідносин 
у системі товарообороту. У цій 
царині якість ґрунтів відіграє 
важливу роль для визначення їх 
економічної вартості як природ-
ного ресурсу і грошової оцінки 
земельних ділянок. Для здій-
снення експертної грошової оцін-
ки обов’язково мають бути в на-
явності матеріали про фізичні 
характеристики конкретної зе-
мельної ділянки, якість її ґрунту, 
характер і стан земельних поліп-
шень, її використання згідно із 
Постановою Кабінету Міністрів 
«Про експертну грошову оцінку 
земельних ділянок» [11, 2002. – 
№ 42. – Ст. 1941] Таким чином, 
земельний сертифікат установ-
лює належність земельної ділян-
ки до певної категорії якості, що 
служить підставою для оцінки 
вартості земель сільськогоспо-
дарського призначення. 

Згадуваний наказ Міністер-
ства аграрної політики України 
акцентує увагу саме на доб-
ровільній основі такої процеду-
ри, тобто сертифікація не має 

імперативного характеру прове-
дення і здійснюється за бажан-
ням власника земельної ділянки 
або землекористувача. Землі 
сільськогосподарського вико-
ристання хоча й не віднесені за-
конодавцем до обов’язкових 
об’єктів сертифікації, але при 
зверненні заявника провадиться 
на відповідність усім вимогам, які 
вважаються імперативними. 

Добровільна сертифікація 
може здійснюватись на договір-
них умовах між заявником і Де-
ржавним технологічним центром 
охорони родючості ґрунтів. Її 
правила встановлюються орга-
нами з добровільної сертифіка-
ції, які подають Державному ко-
мітетові України по стандартиза-
ції, метрології та сертифікації 
інформацію для їх реєстрації у 
встановленому Комітетом по-
рядку.

Господарі землі мають га-
рантоване право володіти своєю 
власністю й використовувати її 
за своїм розсудом . Установити 
обов’язкову сертифікацію зе-
мель сільськогосподарського 
призначення на сьогодні немож-
ливо, тому що це є втручанням з 
боку держави у приватну влас-
ність, що порушує конституційні 
права власників земельних діля-
нок. Але сертифікація таких зе-
мель вкрай необхідна для гаран-
тії якості й безпеки продукції, яка 
вирощується на них. Для досяг-
нення цієї мети держава може 
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заборонити торгівлю деякими 
видами продукції (наприклад, з 
дієтичного й дитячого харчуван-
ня), яка вирощується на несер-
тифікованих землях і яка не має 
відповідного маркування. Това-

ровиробники ж повинні усвідом-
лювати свою вигоду із отриман-
ня сертифіката земель (ґрунтів) 
сільськогосподарського вико-
ристання і провадити її доб-
ровільно.
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ПРО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕФОРМУВАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ  

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ  
Й РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

Коли йдеться про земельну 
реформу в аграрному секторі, то 
вона збігається з аграрною як за 
цілями й завданнями, так і за 

суб’єктами землеволодіння й 
господарської діяльності на зем-
лі, на яких вона спрямована. 
Обидві вони тісно взаємо-
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пов’язані, доповнюють одна одну 
і взаємодіють між собою. Аграр-
ні реформи, які проводилися в 
Україні й РФ протягом XX ст., 
включали й реформування зе-
мельних відносин. 

За чинним земельним зако-
нодавством України й РФ сучас-
не реформування земельних 
відносин можна визначити як до-
корінну зміну земельного поряд-
ку, що існував до 1990 р. в ко-
лишньому СРСР. Цей правовий 
процес указаних відносин пови-
нен ґрунтуватися не лише на ви-
нятковій власності держави на 
землю, що виникла в результаті 
націоналізації землі ще в 1917 р. 
Основні напрямки мети і змісту 
земельних реформ – це перехід 
від націоналізації землі до її де-
націоналізації (роздержавлен-
ня), приватизація земель і децен-
тралізація права власності на 
неї. Безперечно, основополож-
ними проблемами нинішніх аг-
рарних реформ залишаються 
право власності на землю й со-
ціально-економічні форми ор-
ганізації виробництва сільсько-
господарської продукції.

Соціально-економічні чин-
ники зумовлюють необхідність 
реформування земельних відно-
син та їх юридичної бази – зе-
мельного законодавства. Успіх 
проведення будь-яких реформ 
залежить насамперед від від-
повідної правової бази регулю-
вання земельних відносин, що 

складаються при цьому. Якщо в 
державі виникає негативна ситу-
ація з використання й охорони 
земельних ресурсів, то як наслі-
док з’являється необхідність 
формування земельних відно-
син, які відповідали б вимогам 
політичних та економічних ре-
форм, які зумовили б розробку 
принципово нового земельного 
законодавства й мали на меті 
зміну не тільки самої системи зе-
мельних відносин, а й правового 
механізму їх регламентації.

Земельна реформа повинна 
бути офіційною, мати законодав-
чо визначений початок, чітко 
сформульовану кінцеву мету, ло-
гіку, етапи й механізми її досяг-
нення. Інакше кажучи, аграрна 
політика, у тому числі й земель-
на, має бути найважливішим 
елементом загальної, а тому 
вдосконалюватись і коригува-
тись безперервно. Питання фор-
мування законодавчого регла-
ментування реформування зе-
мельних відносин потребує ґрун-
товного дослідження і є актуаль-
ним. 

Низка проблем, пов’язаних 
з правовим регулюванням ре-
формування земельних відно-
син, певною мірою науково 
розроблялась. До висвітлення 
різних аспектів останнього звер-
тались такі вчені, як Г.О. Аксеньо-
нок, С.А. Боголюбов, Ю.Г. Жари-
ков, М.В. Шульга та ін. Науковим 
підходам до юридичних засад 
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сучасної земельної реформи в 
Україн і  також присвятили  
В.І. Андрейцев, П.Ф. Кулинич, В.В.Но-
сік, О.О. Погрібний, В.І. Семчик, 
В.В. Юрчишин та ін. Серед росій-
ських науковців слід звернути 
увагу на праці О.К. Голіченкова, 
Б.В. Єрофєєва, Ю.Г. Іванова,  
О.М. Козиря, В.В. Петрова та ін. 

Метою цієї статті є загаль-
нотеоретичний правовий і порів-
няльно-правовий аналіз спе-
ціальної юридичної літератури 
щодо регламентування рефор-
мування земельних відносин за 
законодавством України й РФ, 
формулювання на цій підставі 
власних наукових висновків та 
розробка пропозицій по вдоско-
наленню системи законодав-
ства, яка регулює цей реформа-
ційний процес.

Розглянемо спочатку право-
ве реформування земельних від-
носин у сфері сільського госпо-
дарства РФ. Його можна умовно 
поділити на 2 етапи: (1) коли воно 
розвивалося на підставі раніше 
діючої Конституції РРФСР 1978 р. 
(з доповненнями 1990 – 1992 рр.), 
(2) коли були прийняті нова Кон-
ституція РФ [9] і новий ЦК РФ. 
Етапи й межі земельної й аграр-
ної реформ визначити в часі 
можна лише умовно. Утворення 
нових форм права на землю й 
господарювання на ній означало 
кінець першого етапу реформ. 
Після чого розпочався 2-й етап, 
метою якого було покращання 

використання землі, утворення 
нових господарських формувань 
на ній і збільшення обсягів сіль-
ськогосподарського виробниц-
тва. Це слід вважати кінцевою 
метою реформ. У даний час біль-
шість держав СНД (включаючи 
Україну й РФ), знаходяться на  
2-му етапі здійснення цих ре-
форм. Його завершенням треба 
вважати прийняття нових зе-
мельних законів з повним напов-
ненням внутрішнього ринку дер-
жави товарами сільськогоспо-
дарського виробництва. Але ча-
сові межі досягнення кінцевих 
цілей не можна визначити напе-
ред, тому що їх практично немож-
ливо спрогнозувати; деякі науков-
ці називають 7 – 10 років, а інші 
– більш віддалені межі [1, c. 9]. 

Початок реформи в РФ 
здійснювався: а) на підставі 
спеціальних земельно-правових 
актів; б) спираючись на розвиток 
загального законодавства про: 
приватизацію, власність, під-
приємства й підприємницьку 
діяльність, банки, податкову 
систему, акціонерні товариства, 
антимонопольну діяльність, 
банкрутство, інвестиційну діяль-
ність, заставу тощо; в) на засадах 
земельної взаємопов’язаності й 
аграрної реформ, тому земельно-
правові норми знаходять своє 
відбиття і в аграрно-правових 
актах.

Конституція РФ й чинне 
законодавство Росії не дозволя-
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ли регулювати земельні відноси-
ни з урахуванням інтересів пев-
них верств населення, які праг-
нули до первинного накопичення 
капіталу за рахунок державної 
власності. Тому Президент РФ 
здійснював їх регламентування 
у спеціальних указах: (1) № 1400 
«О поэтапной конституционной 
реформе Российской Федера-
ции» від 21 вересня 1993 р.,  
(2) № 2228 «О приведении зако-
нодательства Российской Феде-
рации в соответствие с Консти-
туцией РФ» від 24 грудня 1993 р. 
[12], № 323 «О неотложных ме-
рах по осуществлению земель-
ной реформы в РСФСР» від  
27 грудня 1991 р. [4]. Було вста-
новлено порядок продажу (пере-
дачі у власність) працівникам 
колгоспів і радгоспів своїх зе-
мельних часток у таких випадках, 
як вихід на пенсію (через старість 
чи інвалідність), переселення в 
іншу місцевість, передача у влас-
ність через наслідування тощо, 
а також розширені права на про-
даж порівняно із ЗК РРФСР;  
(4) № 337 «О реализации консти-
туционных прав граждан на зем-
лю» від 7 березня 1996 р. [11; 
1996. – 12 марта]; (5) № 198 «О 
праве собственности граждан и 
юридических лиц на земельные 
участки под объектами недвижи-
мости в сельской местности» від 
14 лютого 1996 р. [11; 1996. – 16 
марта]. Цей указ передбачав:  
а) заходи по закріпленню прав 

громадян на земельні ділянки й 
паї, на їх вільне розпорядження 
ними в різних формах для роз-
витку сільськогосподарського ви-
робництва, б) вільний вихід з 
фермерських господарств для їх 
членів, в) необмежений розмір 
присадибних ділянок, ґ) право на 
отримання земельних ділянок 
для фахівців сільського госпо-
дарства, г) право місцевих ор-
ганів влади на викуп у селян зе-
мельних паїв для подальшої їх 
реалізації іншим особам, які ба-
жали вести сільськогосподарське 
виробництво тощо.

Державна Дума РФ теж прий-
мала закони, спрямовані на по-
дальше розширення права при-
ватної власності громадян та їх 
об’єднань на землю. У 1992 р. до 
Конституції РФ внесено допов-
нення і зміни, якими встановлено 
вільну купівлю-продаж земель-
них ділянок громадян.

Загалом же в РФ за 1991 – 
1997 рр. було прийнято 23 зако-
ни, 25 указів Президента, 95 пос-
танов і розпоряджень уряду з 
метою врегулювання питань ре-
формування сільського госпо-
дарства. До Плану законотвор-
чих робіт уряду РФ, затвердже-
ного 22 квітня 1998 р., було вклю-
чено 11 законопроектів, що за-
безпечували аграрні перетво-
рення в межах загального курсу 
економічних реформ у сільсько-
му господарстві [3, c. 64].

Важливим правовим підґрун-
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тям у реформуванні земельних 
відносин стало прийняття Феде-
ральної цільової програми ста-
білізації й розвитку агропро-
мислового виробництва в Росій-
ськ ій Федераці ї  на 1996 –  
2000 роки, затвердженої указом 
Президента РФ від 18 червня 
1996 р. У ній першочергово були 
визначені стратегія й напрямки 
подальших аграрних перетво-
рень у державі. А правовою ба-
зою застосування даної Програ-
ми на практиці стали прийняття 
Федеральних законів: від 14 лис-
топада 1997 р., № 100-Ф3 «О го-
сударственном регулировании 
агропромышленного производс-
тва» (нині утратив чинність); від 
24 липня 2002 р., №101-Ф3 Фе-
дерального Закону «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения»; від 9 липня 2002 р., 
№ 83-Ф3 «О финансовом оздо-
ровлении сельскохозяйственных 
товаропроизводителей» [13].

Міністерство сільського гос-
подарства РФ намітило прийня-
ти низку програм федерального 
значення, як-от: «Повышение 
эфективности и развитие ресур-
сного потенциала сельского хо-
зяйства»; «Сохранение и воста-
новление плодородия почв зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения и агроландшафтов как 
национального достояния Рос-
сии на 2006 – 2010 годы»; «Раз-
витие сельского хазяйства и ре-
гулирование рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008 –  
2012 годы», а чинну «Социаль-
ное развитие села до 2010 года» 
поступово трансформувати в 
програму сталого розвитку сіль-
ських територій і передбачити в 
ній поряд з розвитком соціальної 
інженерної інфраструктури й не-
сільськогосподарського бізнесу 
заходи по закріпленню молоді на 
селі [Див.: 7]. 

Україна, як і всі держави ко-
лишнього СРСР, теж свого часу 
стала на шлях правового рефор-
мування аграрно-земельних від-
носин, яке, як правило, пов’язують 
зі здобуттям незалежності в 
1991 р. Щоправда, ще 18 грудня 
1990 р. Верховною Радою УРСР 
уже була прийнята постанова 
«Про земельну реформу» [5], з 
якої й почала формуватися нова, 
українська правова база земель-
ної реформи. Як і в РФ, вона ба-
зувалася спочатку на нормах 
Конституції УРСР (1978 р.), яка 
протягом 1990 – 1996 рр. зміню-
валась і доповнювалась [2,  
c. 126]. Розпочиналася земельна 
реформа ще за існування права 
виключної власності держави на 
землю. Така єдина форма влас-
ності призвела до відчуження се-
лян від землі й не забезпечила 
її раціонального використання, 
правильного й ефективного 
ведіння сільськогосподарського 
виробництва.

Для реалізації концептуаль-
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них засад правового регулюван-
ня реформування земельних 
відносин було прийнято низку за-
конів, постанов Верховної Ради 
й Кабінету Міністрів України. 
Курс на проведення аграрно-зе-
мельної реформи було проголо-
шено у Законах України «Про 
економічну самостійність Ук-
раїнської РСР» (1990 р.), «Про 
пріоритетність соціального роз-
витку села та агропромислового 
комплексу в народному госпо-
дарстві» (1990 р., 1992 р.), «Про 
сільськогосподарську коопера-
цію» (1997 р.), Земельному ко-
дексі України (1990 р., 1992 р., 
2001 р.). 

Починаючи з 1992 р, концеп-
цію плюралізму форм господа-
рювання на селі як теоретичну 
базу земельно-правової рефор-
ми в Україні було переглянуто і 
13 березня цього ж року було 
прийнято нову редакцію Земель-
ного кодексу України [6; 1992. – 
№ 25. – Ст. 354]. Згідно з Кодек-
сом, крім права державної влас-
ності на землю, були введені ще 
права власності приватної й ко-
лективної. Разом із цим були за-
кладені суперечності, які в про-
цесі реалізації норм ЗК на прак-
тиці зумовили появу низки пра-
вових колізій. Оскільки в основу 
ЗК було покладено прийнятий 
ще за радянських часів ЗК УРСР 
(1990 р.), то в ньому продовжу-
вали домінувати методи право-
вої регламентації земельних від-

носин, характерні для командно-
адміністративної економіки.

Наступним кроком у напрям-
ку реформування земельних від-
носин стало прийняття Верхов-
ною Радою уже незалежної Ук-
раїни у 1991-1992 рр. низки за-
конів, що вносили певні зміни в 
правове регулювання земельних 
відносин. Це такі Закони України, 
як «Про форми власності на зем-
лю» [6; 1992. – № 18. – Ст. 225], 
«Про селянське (фермерське) 
господарство» [6; 1992. – № 14. 
– Ст. 186], «Про колективне 
сільськогосподарське підпри-
ємство» [6; 1992. – № 20. – 
Ст. 272], укази Президента Украї-
ни від «Про невідкладні заходи 
щодо прискорення земельної ре-
форми у сфері сільськогоспо-
дарського виробництва» [14; 
1994. – 15 листопада], «Про не-
відкладні заходи щодо реформу-
вання аграрного сектора еконо-
міки» [10] та Декрет Кабінету 
Міністрів України «Про привати-
зацію земельних ділянок» [6; 
1993. – № 10. – Ст. 79].

Відповідно до постанови 
Верховної Ради України «Про 
прискорення земельної рефор-
ми та приватизацію землі» від  
13 березня 1992 р. [6; 1992. – 
№ 25. – Ст. 355], земельна ре-
форма мала декілька цілей:  
а) забезпечення на принципово 
нових земельних відносинах ви-
сокоефективного використання 
земельних угідь; б) створення 
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умов рівноправного розвитку 
всіх форм господарювання на 
землі; в) формування багатоук-
ладної економіки; ґ) раціональне 
використання й охорона земель-
них ресурсів; г) створення висо-
котоварного й ефективного фер-
м е р с ь к о г о  г о с п о д а р с т в а ;  
д) ведіння економічного й ефек-
тивного фермерського госпо-
дарства; е) створення конкурен-
тоспроможного на світовому 
ринку національного агропро-
мислового комплексу. Але на 
підставі діючого на той час зе-
мельного законодавства, засто-
сування вказаних цілей на прак-
тиці не було ефективним, тому 
існуюча правова база вимагала 
радикального оновлення.

Подальший процес рефор-
мування був пов’язаний з указа-
ми Президента України «Про не-
відкладні заходи щодо приско-
рення земельної реформи у 
сфері сільськогосподарського 
виробництва» від 10 листопада 
1994 р. [14; 1994. – № 176. – С. 2], 
«Про порядок паювання земель, 
переданих у колективну влас-
ність сільськогосподарським під-
приємствам та організаціям» від 
8 серпня 1995 р. [14; 1994. – 
№ 176. – С. 3]. 

Прийняття названих вище 
законодавчих актів дало змогу 
розпочати процес правового ре-
формування земельних відно-
син, які регулюються Конститу-
цією, ЗК і прийнятими норматив-

но-правовими актами.
На підставі викладеного за-

значимо, що правова база зе-
мельної реформи як сукупність 
законодавчих та інших норма-
тивних актів є вагомим правовим 
підґрунтям не тільки в кількісно-
му, а й у якісному плані. О.С. Кол-
басов зауважив, що «система 
законодавства утворює юридич-
ну першооснову системи права» 
[8, c. 11]. З розвитком процесу 
реформування земельних відно-
син і поліпшенням їх регламен-
тування відбулося прийняття но-
вих, більш змістовних норматив-
но-правових актів. Безперечно, 
що окремі правові акти мають 
прогалини, протиріччя, інші не-
доліки, але існує наявна тенден-
ція до їх усунення, а тому до цих 
актів слід постійно вносити не-
обхідні зміни й доповнення.

Стабілізація процесу ре-
формування земельних відносин 
і в Україні і в РФ є досить важли-
вою. Вважаємо, що слід підтри-
мати пропозиції таких правоз-
навців, як О.І. Заєць (Україна) та 
С.М. Братусь і Г.Є. Бистров (РФ) 
щодо прийняття єдиного кодифі-
кованого акта земельного зако-
нодавства. Як вбачається, в РФ 
варто прийняти Основи земель-
ного законодавства, оскільки 
вони більш характерні для де-
ржав з федеральним устроєм, а 
в Україні – Кодекс законів про 
землю. Зважаючи на те, що в та-
ких актах будуть кодифіковані 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

1�� 2009/103

лише основні, найбільш принци-
пові положення й норми і що про-
цес реформування спрямований 
на відповідність актуальним про-
блемам земельних відносин, 
чинне земельне законодавство 
завжди вимагатиме постійного 
оновлення, а це, у свою чергу, 
доповнюватиме й розвиватиме 

норми цього єдиного кодифіко-
ваного акта. 

Перспективи подальших на-
уково-правових розвідок з до-
сліджуваного питання слід спря-
мувати на розроблення комплек-
сних правових заходів для вирі-
шення питання перерозподілу 
сільськогосподарських земель. 
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ

Сучасні перетворення, здій-
снювані в Україні в процесі ре-
алізації земельної й аграрної ре-
форм, обумовлюють необхід-

ність дослідження питань, 
пов’язаних із забезпеченням ра-
ціонального використання й охо-
рони земель, які служать основ-
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ним засобом виробництва в сіль-
ському господарстві.

Аналіз господарсько-фінан-
сової діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств за останні 
роки показує, що в переважній 
більшості регіонів зберігається 
тенденція до спаду сільськогос-
подарського виробництва. Це 
пояснюється низкою об’єктивних 
і суб’єктивних чинників. Але ос-
новна причина такого стану – ек-
стенсивний шлях ведіння земле-
робства. Його характерні ознаки 
– надмірно витратне енергоспо-
живання й низькоефективне й 
нераціональне користування зе-
мельними ресурсами, які в сіль-
ському господарстві виконують 
роль основного засобу вироб-
ництва. Ідеться, зокрема, про та-
кий різновид сільськогоспо-
дарських угідь, як рілля. Зазна-
чимо, що використання останніх 
нерозривно пов’язано з неза-
довільним забезпеченням їх на-
лежної охорони. Більше того, ма-
лоефективність і нераціональ-
ність при користуванні цими угід-
дями призводить до незадовіль-
ного стану з їх охороною.

Україна має в розпоряджен-
ні 41,7 млн. га сільськогоспо-
дарських угідь, з яких 25 млн. – 
це чорнозем, здатен давати ви-
сок і  врожаї с ільськогоспо-
дарських культур. Але, на жаль, 
сучасний їх стан не можна виз-
нати задовільним. Як підкреслю-
ються в офіційних джерелах, в 

аграрному секторі прогресує де-
градація сільськогосподарських 
земель. Так, порівняно з 1990 р. 
вміст гумусу через зниження 
внесення добрив мінеральних 
зменшився у 2,4 рази, органічних 
– у 14,3 рази. Спостерігається 
тенденція до зростання площ за-
бруднення й підтоплення зе-
мель. Недостатньо ефективно 
функціонують зрошувальні й 
меліоративні системи. На сьо-
годні спостерігається надзвичай-
но висока розораність таких 
угідь – на рівні 77%. Як бачимо з 
наведених даних, ці сільськогос-
подарські землі, віднесені зако-
ном до особливо цінних, потре-
бують належної й термінової охо-
рони.

Як справедливо підкреслю-
ється в юридичній літературі, зе-
мельним ресурсам України, 
особливо ріллі властивий пев-
ний дуалізм: з одного боку, в їх 
ґрунтовому покриві переважа-
ють найбагатші за родючістю 
чорноземні ґрунти, з другого – 
деградаційними процесами охоп-
лена практично вся територія їх 
поширення. Практика свідчить, 
що екстенсивне ведіння земле-
робства, започатковане ще за 
часів функціонування колгоспно-
радгоспної системи, фактично й 
сьогодні не припинилось. Крім 
того, в процесі реформування 
земельних відносин на селі від-
бувається виснаження поживних 
речовин ґрунтів, має місце втра-
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та гумусу через ерозію, збіль-
шення площ кислих і засолених 
земель тощо. Шаблонний підхід 
до користування сільськогоспо-
дарськими угіддями, зокрема 
ґрунтами спостерігається і в да-
ний час [2, с. 29]. Викладене свід-
чить, що проблема охорони сіль-
ськогосподарських угідь в умо-
вах сьогодення актуалізується й 
виходить на перший план.

Науково-теоретичною ба-
зою дослідження правової охо-
рони сільськогосподарських 
угідь є праці таких відомих нау-
ковців у сфері земельного права, 
як В.І. Андрейцев, А.П. Гетьман, 
Н.С. Гавриш, І.І. Каракаш, П.Ф. Ку-
линич, В.В. Носік, Д.А. Суржан, 
Н.І. Титова, М.В. Шульга, В.В. Ян-
чук, В.З. Янчук та ін.

Але питання сучасного пра-
вового регулювання охорони 
сільськогосподарських угідь з 
урахуванням їх актуалізації пот-
ребують додаткового аналізу з 
огляду на процеси, що відбува-
ються в аграрному секторі. Їх 
охорона й раціональне вико-
ристання для сільськогоспо-
дарських потреб – взаємо-
пов’язані, тобто дві сторони од-
ного й того явища, неправильно 
було б стверджувати, що одне 
не включає елементи другого, 
інакше слід було б вести мову не 
про раціональне, а про хижацьке 
використання землі. Бережливе 
ставлення до землі в процесі її 
експлуатації, збереження й пок-

ращання її природних властиво-
стей, підвищення родючості сіль-
ськогосподарських угідь відпові-
дає основним завданням охоро-
ни всіх земель, у тому числі й 
останніх. 

Порушуючи проблему пра-
вової охорони ріллі В.В. Янчук 
свого часу зазначав, що угіддя 
сільськогосподарського призна-
чення – це, як правило, землі ін-
тенсивної сільськогосподарської 
експлуатації, які щорічно з ура-
хуванням технології беруть 
участь у сільськогосподарському 
виробництві, постійно перебува-
ють у господарському обороті. А 
це означає, що протягом усього 
часу вони знаходяться під ант-
ропогенним впливом. Ось чому 
їх ефективна охорона так важ-
лива для забезпечення їх раціо-
нального використання [7, с. 9].  

Використання земельних ді-
лянок у процесі господарської 
д іяльнос т і  с ільськогоспо -
дарських підприємств призво-
дить до необхідності усунення 
негативних наслідків, які при цьо-
му можуть виникати. Ідеться, 
скажімо, про надмірну розо-
раність сільськогосподарських 
угідь, порушення технології при 
обробітку ріллі та ін. Значною 
мірою правова охорона стано-
вить собою встановлення й ре-
алізацію норм і правил належно-
го користування ними. Це пов-
ною мірою стосується й ріллі. 
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Згідно із Законом України «Про 
охорону земель» (ст.36) [5] охо-
рона земель сільськогоспо-
дарського призначення забезпе-
чується на підставі вжиття ком-
плексу заходів по збереженню 
продуктивності сільськогоспо-
дарських угідь, підвищення їх 
екологічної стійкості й родючості 
ґрунтів, а також обмеження їх ви-
лучення (викупу) для несіль-
ськогосподарських потреб. 

Мета започаткованої в Ук-
раїні земельної реформи – це не 
тільки забезпечення раціональ-
ного використання й охорони зе-
мель як підґрунтя збалансовано-
го розвитку с ільськогоспо-
дарського виробництва, а й 
підвищення продуктивності й 
ефективності аграрного сектора 
економіки. Н.І. Титова зазначає: 
по-перше, ці землі стали не лише 
об’єктом вкладення праці, а й ка-
піталу через те, що виникли різ-
номанітні форми власності на 
них, у тому числі й приватна, по-
друге, їх уперше було включено 
у сферу підприємництва, тобто 
діяльності, що безпосередньо 
пов’язна з цілеспрямованим 
одержанням прибутку 2, с. 6. 
Коли йдеться про земельну ре-
форму, яка є базовою в системі 
економічних реформ, треба ро-
зуміти саме сільськогосподарські 
землі, а якщо про головне їх при-
значення – бути основним і не-
замінним засобом виробництва 
продукції сільського господар-

ства, – то треба мати на увазі 
ґрунти. 

Ґрунт, будучи природно-істо-
ричним органо-мінеральним ті-
лом, що утворилося на поверхні 
земної кори і є осередком най-
більшої концентрації поживних 
речовин, виступає фактично ос-
новою життя й розвитку людства 
завдяки найціннішій своїй влас-
тивості – родючості. Збереження 
цієї властивості й підвищення 
родючості ґрунтів – основний 
обов’язок осіб, які експлуатують 
землю на титулі власності й ко-
ристування. 

Ґрунти виступають особли-
вим об’єктом не лише аграрних, 
а й екологічних відносин. Згада-
ним Законом (ст. 1) закріплено 
визначення їх охорони: це систе-
ма правових, організаційних, 
технологічних та інших заходів, 
спрямованих на відтворення ро-
дючості й цілісності ґрунтів, їх 
захист від деградації, на ведіння 
сільськогосподарського вироб-
ництва з дотриманням ґрунтоза-
хисних технологій і забезпечен-
ня екологічної безпеки довкіл-
ля.

Необхідність охорони ґрун-
тів останнім часом викликана пе-
реходом до нових технологій от-
римання так званих органічних 
продуктів, які виробляються без 
застосування хімії, гормонів, ге-
нетично модифікованих організ-
мів, антибіотиків і до того ж сер-
тифікованих. Ідеться фактично 
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про екологічно чисту сільсько-
господарську продукцію. Україна 
ж має значно сприятливіші умо-
ви для розвитку органічної галузі 
порівняно з багатьма іншими 
країнами, тому що найкращі у 
світі ґрунти, багато з яких, на 
жаль, давно не бачили ні міне-
ральних добрив, ні хімічних за-
собів захисту. Отже, її перевагою 
є чорнозем для органічного зем-
леробства. У минулому столітті 
на теренах України було запро-
ваджено безвідвальний обробі-
ток ґрунту, повсюди обов’язково 
дотримувалися сівозміни, що да-
вало можливість позбуватися 
бур’янів без застосування хімі-
катів, застосовувались біологіч-
ні методи боротьби зі шкідника-
ми тощо, а все це – чи не най-
важливіші складники органічно-
го сільськогосподарського ви-
робництва. Практика свідчить, 
що з кожним роком зростає пло-
ща кислих і засолених ґрунтів, 
бо не провадиться належним чи-
ном їх меліорація. З колишніх  
3-х млн. га зрошених сільсько-
господарських угідь у даний час 
експлуатується не більше  
700 тис. га. Зате вдвічі більші, ніж 
можна собі дозволити, площі 
знаходяться під соняшником, ут-
ричі – під кукурудзою на зерно, 
а в окремих регіонах ще надміру 
захопились ріпаком. Землеко-
ристувачі зорієнтовані лише на 
швидке збагачення, а це озна-
чає, що не витримується співвід-

ношення сільськогосподарських 
угідь, залучених у сільськогоспо-
дарського виробництва, а що 
буде в майбутньому із землею, 
навіть найближчі 5-10 років, їх не 
хвилює. А земля може перетво-
ритись на пустелю, і нічого на ній 
не родитиме [6]. 

Питання використання зе-
мель для органічного сільсько-
господарського виробництва, їх 
сертифікації спеціальними орга-
нами, організації виробництва 
органічної продукції мають бути 
повною мірою регламентовані 
Законом України «Про органічне 
виробництво». Однак його про-
ект, прийнятий Верховною Ра-
дою України в першому читанні, 
й досі опрацьовується. Через усі 
ці причини з понад 30 млн. га за-
гальної світової площі сертифі-
кованих органічних угідь на Ук-
раїну припадає лише 250 тис. га. 
За оцінками ж фахівців, їх площа 
могла б складати, принаймні, 
півмільйона [6]. 

Викладене дозволяє дійти 
висновку про потребу закріплен-
ня на законодавчому рівня особ-
ливостей використання сільсько-
господарських угідь як складника 
земель сільськогосподарського 
призначення. А це значить, що іс-
нує необхідність здійснення носія-
ми земельних прав щодо цих зе-
мель (власниками й землеко-
ристувачами) обов’язкових за-
ходів щодо їх відтворення й охо-
рони. Відтворення стосується 
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лише сільськогосподарських 
угідь: мається на увазі відновлен-
ня родючості ґрунтів. В екологіч-
них довідниках-словниках це оз-
начає повернення землям колиш-
ньої родючості [1, с. 71]. У ґрунтоз-
навчій доктрині остання розгля-
дається як здатність ґрунту задо-
вольняти рослини елементами 
живлення, водою, повітрям, теп-
лом за відсутності шкідливих ре-
човин. Ці чинники родючості на-
зиваються ґрунтовими режимами, 
налічується 5: поживний, водний, 
повітряний, тепловий і фітосані-
тарний. Відсутність хоча б одного 
з них чи перебування його в міні-
мумі призводить до загибелі рос-
лин, оскільки задоволення їх пот-
реб мусить бути одночасним і 
безперервним [3, с. 29].

Стаття 1 Закону України 
«Про охорону земель» визначає 
родючість ґрунту як його здат-
ність задовольняти потреби рос-
лин в елементах живлення, воді, 
повітрі й теплі в достатніх кіль-
костях для їх нормального роз-

витку. У сукупності ж ці режими 
є основним показником якості 
ґрунтів. 

Із правової точки зору, як 
вважає Т.Г. Ковальчук, відтво-
рення родючості ґрунтів доціль-
но розглядати як урегулювану 
правовими нормами систему за-
ходів, спрямованих на віднов-
лення якісних їх показників, які 
були втрачені в результаті діяль-
ності людини або природних ка-
тастроф [4, 13].

Україна має всі умови не 
лише для виробництва органіч-
них продуктів, а й для їх експор-
ту. Для цього потрібно лише 
створити національний ринок ор-
ганічної продукції, встановити 
фундаментальні правила її кон-
тролю й сертифікації відповідно 
до вимог ЄС. Можливо, станеть-
ся так, що Україна знову спіз-
ниться зі своєю продукцією і при-
йде на світовий ярмарок, як 
слушно підкреслюють деякі ЗМІ, 
коли всі місця на ньому вже бу-
дуть зайняті.
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Відповідно до загальних за-
сад цивільного й господарського 
законодавства реалізація про-
дукції виноградарства може 
здійснюватись на основі дого-
ворів купівлі-продажу, поставки, 
комісії, міни й контрактації. Із них 
останній вирізняється своїм спе-
ціальним призначенням, сфе-
рою, предметом, змістом, харак-
тером укладення й виконання. 

На сьогодні виробництво 
винограду та іншої виноградної 
продукції не повною мірою від-
повідає потребам країни. Для 
розвитку підгалузі виноградар-
ства договір контрактації має 
особливу цінність, тому що спе-
цифіка виноградарського вироб-
ництва, що супроводжується 
значними ризиками, потребує з 
боку контрактанта сприяння ви-
робництву продукції, особливо 
щодо надання допомоги виног-
радарям у забезпеченні їх 
ядохімікатами, мінеральними 
добривами, транспортними за-
собами, необхідними для своє-
часного вивезення швидкопсув-
ної виноградної продукції. Гос-

подарська практика у сфері ви-
робництва винограду та іншої 
виноградної продукції свідчить, 
що виноградарські господарс-
тва не одержують жодної копійки 
від переробних підприємств, не-
зважаючи на те, що прибутки від 
реалізації продуктів його пере-
робки на 90% залежать від ви-
рощеного винограду. Ось чому 
інтереси цих господарств повин-
ні враховуватись і в процесі ре-
алізації готової виноградної про-
дукції. З одного боку, це нале-
жить вирішувати в законодавчо-
му порядку на державному рівні, 
що буде дійовим засобом в за-
інтересованості виноградарів у 
вирощуванні цієї культури зі 
значно вищими кількісними та 
якісними показниками, а з дру-
гого – цю проблему частково 
можна вирішити при укладенні 
договору контрактації виногра-
ду, для якого характерним є те, 
що в ін може передбачати 
обов’язок контрактанта надава-
ти виробникові певну допомогу 
в організації виробництва, здачі 
продукції, забезпеченні госпо-
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Національна юридична академія України 
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дарства тарою й пакувальними 
матеріалами, у видачі промисло-
вих чи продовольчих товарів у 
порядку зустрічного продажу, 
що не передбачено, наприклад, 
законодавством про поставку.

Договору контрактації сіль-
ськогосподарської продукції у 
своїх працях приділяли увагу 
такі вчені, як Л.М. Баховкіна,  
Н.А. Боровиков, С.М. Братусь, 
В.М. Корнієнко, М.С. Липецкер 
[Див.: 1; 2; 4; 7; 8]; договір конт-
рактації саме виноградної про-
дукції  розглядав В.М. Яковлєв 
[12].

Закупівля сільськогоспо-
дарської продукції, в тому числі 
й шляхом контрактації, як інсти-
тут цивільного права вперше 
була закріплена в 1961 р. в Ос-
новах цивільного законодавства 
Союзу РСР і союзних республік 
(далі – Основи), затверджених 
Законом СРСР від 8 грудня 
1961 р. [5; 1961. – № 50. – Ст. 525]. 
У них з’явилися нові норми про 
такий договір, відповідно до яких 
державна закупівля виноградної 
продукції в колгоспів та радгос-
пів здійснювалася за планами 
державних закупівель сільсько-
господарської продукції та пла-
нами розвитку сільськогоспо-
дарського виробництва.

Під договором контрактації 
розумівся самостійний договір, 
який укладався на підставі плану 
державної закупівлі сільськогос-
подарської продукції. Самостій-

ний характер такого договору по-
яснювався тим, що головним за-
собом виробництва сільгосппро-
дукції була земля, яка була 
виключно власністю держави, а 
тому безапеляційно визнавалося 
право останньої встановлювати 
обов’язок здавати їй вирощену 
сільгосппродукцію на умовах,  
продиктованих нею в планових 
завданнях  [3, с. 125].

Норми Основ доповнюва-
лись і розвивалися шляхом при-
йняття великої кількості спе-
ціальних нормативних актів, як-
от: постанова Ради Міністрів 
СРСР від 23 квітня 1970 р. «Об 
объединении государственных 
решений Правительства СССР 
по вопросу организации госу-
дарственных закупок сельскохо-
зяйственной продукции» [9; 1970. 
– № 8. – Ст. 63]; Положення про 
порядок укладання і виконання 
договорів контрактації сільсько-
господарської продукції, затвер-
джене Міністерством заготівель 
СРСР 22 жовтня 1970 р.; Типові 
договори контрактації окремих 
видів сільськогосподарської про-
дукції, в тому числі і винограду, 
затверджені тим же Міністерс-
твом та ін. 

Із переходом від адміністра-
тивно-командної системи госпо-
дарювання до ринкових відно-
син планування закупок продук-
ції, що вироблялась сільгосппід-
приємствами, заснованими на 
приватній формі власності,  
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втратило своє значення. Договір 
контрактації за нових умов вия-
вився неприйнятним для регу-
лювання відповідних економіч-
них відносин.

Уже в Основах, затвердже-
них Верховною Радою СРСР 31 
травня 1991 р., № 2211-1[5; 1991. 
– № 26. – Ст. 733], були викла-
дені положення, відповідно до 
яких договір контрактації втра-
тив свій самостійний характер і 
розглядався як один з видів до-
говору купівлі-продажу. 

У Цивільному кодексі Украї-
ни 2003 р. (далі – ЦК) договір 
контрактації залишився як окре-
мий вид договору купівлі-прода-
жу, за яким виробник сільгосп-
продукції зобов’язується виро-
бити зазначену в договорі 
сільгосппродукцію й передати її 
у власність заготівельникові 
(контрактанту) або визначеному 
ним покупцеві, а заготівельник 
– прийняти цю продукцію й оп-
латити її за вказаними цінами 
відповідно до умов договору 
(ч. 1 ст. 713 ЦК) [6; 2003. – № 40-
44. – Ст. 356]. Незважаючи на 
приписи ч. 2 ст. 713 ЦК, згідно з 
якою до договору контрактації 
застосовуються загальні поло-
ження про купівлю-продаж і по-
ставку, якщо інше не встановле-
но договором або законом, на 
нашу думку, цілком виправда-
ним можна вважати виділення 
договору контрактації сільгосп-
продукції в окремий самостійний 

вид договору. Він відрізняється 
від інших, в тому числі й від до-
говорів купівлі-продажу й пос-
тавки, спеціальним суб’єктним 
складом, предметом, якісними 
характеристиками, правами й 
обов’язками сторін, які мають 
елементи взаємодопомоги у ви-
робництві продукції, її транспор-
туванні тощо.

Одним з проблемних питань 
договору контрактації сільгосп-
продукції взагалі, у тому числі й 
виноградарської, є визначення 
його предмета. Так, у ст.713 ЦК 
України предметом договору 
контрактації вважається сільсь-
когосподарська продукція влас-
ного виробництва, яка підлягає 
передачі її виробником заготі-
вельникові. Отже, необхідно виз-
начитися, яка продукція є сіль-
ськогосподарською і  чи може 
бути об’єктом договору контрак-
тації перероблена сільгосппро-
дукція. 

Поняття «сільськогоспо-
дарська продукція» ні чинний 
ЦК, ні Господарський кодекс 
(далі – ГК) не містять. Дефініції 
цього поняття (причому докорін-
но різні) наводять Закони Украї-
ни  від 18 січня 2001 р., № 2238 
«Про стимулювання розвитку 
сільського господарства на пе-
ріод 2001-2004 років» [6, 2001. 
– № 11. – Ст. 52] і від 24 червня 
2004 р., № 1877-IV «Про держав-
ну підтримку сільського госпо-
дарства України» [6, 2004. – 
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№ 49. – Ст. 527]. 
За першим Законом під ка-

тегорією «продукція сільського 
господарства» («сільськогоспо-
дарська продукція») слід розумі-
ти продукцію, що виробляється 
в сільському господарстві й від-
повідає кодам Державного кла-
сифікатора продукції та послуг 
ДК 016-97: 01.11 – 01.42. Зокре-
ма, сюди входить така продукція 
виноградарства: саджанці ви-
нограду 1-го року (01.12.21.570), 
саджанці винограду 2-го року 
(01.12.21.670), матеріал садив-
ний виноградників (01.12.21.800), 
виноград (01.13.1) та ін. А продук-
ція перероблення винограду 
(сусло виноградне, вино, соки та 
ін.) належить уже до харчової 
промисловості.

У п. 2.15 ст. 2 другого назва-
ного Закону говориться, що сіль-
ськогосподарська продукція – це 
будь-яка продукція тваринного й 
рослинного походження, що під-
падає під визначення 1-24 груп 
Української класифікації товарів 
зовнішньоекономічної діяль-
ності, яка міститься у додатку 
Закону України «Про Митний та-
риф України»  від 5 квітня 2001 р., 
№ 2371 [6; 2001. – № 24. – Ст. 125]. 
За цим Законом, до сільськогос-
подарської продукції належать 
не тільки продукти рослинного 
й тваринного походження, а й 
різноманітна продукція пере-
робної промисловості: харчові 
продукти, кондитерські вироби, 

алкогольні й безалкогольні напої 
тощо. 

За нашого погляду, ці роз-
біжності в законодавчих актах 
необхідно усунути шляхом 
виключення з поняття сільгосп-
продукції в Законі «Про держав-
ну підтримку сільського госпо-
дарства України» продукцію пе-
реробної промисловості й при-
вести у відповідність Українську 
класифікацію товарів зовніш-
ньоекономічної діяльності й Де-
ржавний класифікатор продукції 
та послуг.

 Таким чином, спираючись 
на визначення розглядуваного 
поняття в Державному класифі-
каторі продукції та послуг, який, 
як вбачається, є  більш правиль-
ним стосовно того, яке передба-
чено Українською класифікацією 
товарів зовнішньоекономічної 
діяльності, зазначимо, що пред-
метом договору контрактації ви-
ноградарської продукції може 
бути виноград, його саджанці, 
садивний матеріал та ін. Отже, 
перероблена сільгосппродукція, 
в тому числі з винограду (джеми, 
вино, соки тощо), не підпадає під 
тлумачення її як сільськогоспо-
дарської,  хоча практика госпо-
дарювання свідчить, що садив-
ний матеріал винограду прид-
бається за договорами не конт-
рактації, а купівлі-продажу або 
поставки. 

Специфічною ознакою пред-
мета договору контрактації ви-
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ноградної продукції є не тільки 
те, що останньої може не існу-
вати в натурі на момент укла-
дення договору, а й ще те, що й 
не може бути впевненості сто-
совно її виробництва, кількості і 
якості, оскільки це виробництво 
не лише включає в себе технічні 
процеси, на які впливає людина, 
а й базується переважно на про-
цесах біологічних, що аж ніяк не 
залежить від її діяльності. Однак 
наявність виноградної продукції 
на момент укладення правочину 
не може перетворювати договір 
контрактації на реальний, що 
відігріє певну роль у визначенні 
цього моменту. З приводу цього 
в юридичній літературі правиль-
но підкреслюється, що фактичне 
виконання угоди не можна змі-
шувати з моментом її виникнен-
ня, що сторони вправі домови-
тися, що передача речі за кон-
сенсуальним договором може 
співпасти з моментом його укла-
дення, проте така домовлен-
ність не робить договір реаль-
ним [10, с. 109]. Отже, слід чітко 
розмежовувати ці різні поняття 
– укладення і виконання догово-
ру. 

Із юридичної природи дого-
вору контрактації випливає 
обов’язок контрактанта щодо на-
дання допомоги в організації ви-
робництва сільгосппродукції та 
ї ї транспортування на прий-
мальні пункти й підприємства 
споживачів  (3 ст. 272 ГК). Тут 

слід зауважити, що статті 272–
274 ГК України, що регулюють 
особливості державних закупі-
вель сільгосппродукції шляхом 
укладення договору контракта-
ції, значно відрізняються за 
своїм змістом від ст.713 ЦК Ук-
раїни, яка не передбачає надан-
ня допомоги виробникові, що  
викликає певні труднощі в засто-
суванні цього договору при ре-
алізації виноградної продукції не 
для державних потреб. 

Практика господарювання в 
аграрному секторі, особливо у 
сфері виробництва винограду й 
виноградної продукції, свідчить 
про необхідність термінової 
ліквідації цієї прогалини в цивіль-
ному й господарському законо-
давстві. На нашу думку, необхід-
но передбачити  умови й види 
надання заготівельником допо-
моги виробникам сільгосппро-
дукції, що дуже важливо при її 
реалізації за договором контрак-
тації. Крім цього, надання конт-
рактантом допомоги виробни-
кові охоплює сферу відносин, 
пов’язаних з організацією вироб-
ництва сільгосппродукції, що є 
однією з головних ознак, які 
розрізняють договори контрак-
тації і поставки.  

Обов’язок з надання допо-
моги визначається за згодою 
сторін при укладанні договору 
контрактації виноградної про-
дукції. Але, зауважує В.М. Яков-
лєв, це не надає контрактантові 
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права контролю над госпо-
дарською діяльністю виробника 
останньої. Також він не вправі 
вимагати виконання або невико-
нання тих чи інших виробничих 
заходів з виробництва продукції 
[12, с. 79, 80]. Із цими висновка-
ми, як видиться, слід погоди-
тись, тому що контрактант  на-
вряд чи має професійні знання, 
наприклад, з агротехніки виро-
щування винограду. У той же 
час, не треба ототожнювати 
діяльність з надання допомоги з 
договором про спільну діяль-
ність, за яким сторони  не тільки 
працюють для досягнення пев-
ного результату, а й об’єднують 
матеріальні та інші зусилля, щоб 
домогтися єдиної мети.

За своїми біологічними оз-
наками виноградні культури, як 
багатолітні насадження, відріз-
няються від інших сільськогос-
подарських культур. Що сто-
сується виноградних насаджень, 
то вони в основному плодоно-
сять тільки через 5 років після 
посадки. Ця різниця в кінцевому 
підсумку виявляється в тому, що 
підвалини майбутнього врожаю 
й цінність ботанічних виноград-
них сортів закладаються задов-
го до настання плодоносності й 
установлення відносин з реалі-
зації цієї продукції. Так, на якісні 
показники винограду сподіва-
ються вже з моменту вибору зе-
мельної ділянки під виноградни-
ки, що залежить від її місцезна-

ходження, розташування щодо 
рівня моря, від ґрунту та інших 
чинників.

У договорі контрактації ви-
ноградної продукції сторонам 
необхідно визначити строки його 
виконання, беручи до уваги при 
цьому строки дозрівання культу-
ри, періоди виробництва цієї 
продукції, умови її виробництва 
й зберігання, чинники сезон-
ності. Один з найвідповідальні-
ших моментів виконання догово-
ру контрактації винограду – це 
правильне визначення часу його 
збирання, від чого залежать 
його кількість, якість, транспор-
табельність, тривалість збері-
гання тощо. Наприклад, виног-
рад, призначений для переве-
зення і зберігання, збирають 
дещо раніше настання його пов-
ної зрілості (з урахуванням 
строків зберігання), а технічні 
сорти, з яких виготовляють сто-
лові вина, шампанські винома-
теріали та іншу виноробну про-
дукцію, належить збирати в пе-
ріод повної зрілості ягід з ураху-
ванням їх цукристості, загальної 
кислотності  й аромату.

Від часу збирання винограду 
залежить настання початкових 
дій з передачі продукції, своєчас-
ність і належне виконання до-
говірних зобов’язань. Елемент 
періоду збирання врожаю сто-
сується таких істотних умов до-
говору контрактації винограду, як 
предмет (кількість і якість), ціна і 
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строки виконання зобов’язань. Як 
бачимо, правильне визначення 
часу збирання винограду має 
значення не тільки техніко-біоло-
гічне, а й юридичне. Саме цьому 
юридично значимим є правильне 
встановлення в договорі конт-
рактації порядку здійснення сто-
ронами дій з визначення часу 
збирання винограду.

Раніше в діючих типових 
договорах контрактації плодо-
виноградної продукції зазнача-
лися як час збирання врожаю, 
так і агротехнічні заходи його 
проведення. Наприклад, Типо-
вий договір контрактації плодів, 
ягід, винограду й сухофруктів  з 
урожаю 1950 р., затверджений 
Уповнаркомзагом СРСР по 
МРСР 10 березня 1946 р. [11;  
ф. 1508, оп. 1, од. зб. 322, арк. 
17], містив спеціальну норму, що 
зобов’язувала виробника здійс-
нювати знімання плодів, ягід і 
винограду тільки в строки, по-
годжені із земельними органами 
й заготівельниками, не допуска-
ючи при цьому їх перезрівання.  
На сьогодні ці питання залиша-
ються відкритими й потребують 
упорядкування. Ось чому до-
цільно було б при розробці При-
мірного договору контрактації 
винограду включити в нього 
норму, що регулює порядок ви-
конання сторонами дій щодо 
визначення часу збирання ви-
нограду, а також яка зобов’язує 
виноградовиробниче підпри-

ємство дотримуватися встанов-
лених агротехнічних прийомів 
збирання врожаю цієї культу-
ри.

Підсумовуючи вищевикла-
дене, важливо зазначити, що на 
сьогодні договір контрактації ви-
ноградної продукції потребує 
уточнення й відновлення в прак-
тиці його застосування, що має 
велике значення для розвитку 
підгалузі виноградарства. Це 
пояснюється необхідністю вста-
новлення норм, які давали б 
можливість виноградовиробни-
чим господарствам вирівняти 
своє майнове становище, не да-
ючи покупцеві виноградної про-
дукції, підприємству чи індивіду-
альному підприємцеві, які зай-
маються професійною діяльніс-
тю щодо її закупівлі з метою по-
дальшої переробки й реалізації, 
нав’язувати свої умови. Тому, на 
нашу думку, чинні норми зако-
нод авс тв а  з  контрак тац і ї 
сільгосппродукції потребують 
внесення відповідних змін, які 
ус у н у т ь  п р о г а л и н и  й  с у -
перечності між ними. Потрібно 
також розробити і прийняти По-
ложення про контрактацію сіль-
ськогосподарської продукції і 
Примірний договір контрактації 
винограду з урахуванням викла-
деного, які відповідатимуть сьо-
годнішньому стану законодавс-
тва, економіки й розвитку рин-
кових відносин у галузі сільсь-
кого господарства.   
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Одеська національна юридична академія

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ГРОМАДЯНИНА 
НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДОВКІЛЛЯ  

ЯК ОДНЕ З ОСНОВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

Знання про права людини є 
дисципліною, що знаходиться в 
полі зору філософії, етики, чис-
ленних галузей наук юридичних 
та відповідних політичних. За-
гальновідомо, що в сучасному 
вигляді ця сфера знань стрімко 
почала розвиватись саме у по-
воєнні роки, коли людство усві-
домило необхідність змінити 
погляди на гарантії миру, збаг-
нуло справжню цінність демок-
ратичних засад суспільства, 
прав і свобод людини, значення 
гарантій їх захисту. Відповідний 

історичний період після другої 
світової війни характеризується 
принциповим оновленням інсти-
туційних механізмів захисту 
прав людини: вони перестали 
бути суто внутрішньою компе-
тенцією держав, а набули між-
народного значення, втілившись 
в ідеї утворення нового міжна-
родного правопорядку, заснова-
ного на повазі до основних прав 
та свобод людини.

Закріплене в Конституції Ук-
раїни право на довкілля є пред-
метом розгляду й вивчення пев-
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них правових наук, у тому числі 
земельного й екологічного пра-
ва. Серед вчених правознавців 
сьогодення ми маємо відзначи-
ти представників декількох пра-
вових шкіл. Це В.І. Андрейцев, 
Г.М. Беженар, А.Г. Бобкова, 
 Л.О. Бондар, Н.С. Гавриш,  
О.В. Глотова, В.К. Гуревський, 
Є.О. Іванова, І.І.  Каракаш,  
В.В. Нос ік ,  О.М. Пащенко,  
О.О. Погрібний, Н.І. Титова,  
М.В. Шульга та інших правознав-
ців, які працюють у відповідних 
галузях науки. Ураховуючи спе-
цифіку обраної теми й аналіз 
ситуації, що склалася з додер-
жанням права на належне дов-
кілля, доцільно вказати на до-
робки вчених, які працюють у 
напрямку вивчення санітарно-
гігієнічного стану навколишньо-
го природної середовища най-
більшого промислового регіону 
нашої держави. Серед них  
А.Ю. Лисий, С.А. Риженко,  
В.Г. Капшук, І.І. Грузін, В.А. Місю-
та, Н.Ф. Яковець та інші вчені.

Метою статті є проведення 
аналізу конституційного права 
громадян на безпечне для жит-
тя і здоров’я навколишнє при-
родне середовище, виявлення 
прогалин законодавства при до-
слідженні даної проблеми. Звіс-
но, тема прав людини є надзви-
чайно широкою, важливою, 
складною, потребуючою по-
дальшого вивчення, вдоскона-
лення й розробки нових напрям-

ків розвитку. У межах статті, зви-
чайно, неможливо окреслити всі 
проблемні питання й назвати 
шляхи їх розв’язання, тому ми 
пропонуємо звернути увагу 
саме на право людини на без-
печне довкілля як одне з основ-
них її прав.

Т.М. Заворотченко зазна-
чає, що в правовій державі важ-
ливого значення набуває питан-
ня конституційного закріплення 
основ взаємодії особи й держа-
ви, пріоритет громадянського 
суспільства, визначення прав 
індивіда та їх гарантованість. 
Науковець указує на той факт, 
що важливість питання про га-
рантії останніх сьогодні постає 
ще гостріше, бо з розвитком 
цивілізації й прогресу проблема 
людини, її прав та свобод поча-
ла відходити на другий план. 
Проте в національній юридичній 
літературі поняття конституцій-
но-правових гарантій не знайш-
ла належного висвітлення. В ос-
новному, підкреслює він, при-
свячують вчені загальним ри-
сам, властивим усім конститу-
ційним правам і свободам лю-
дини і громадянина в Україні [6, 
с. 94-99].

В.І. Андрейцев наголошує, 
що проблеми безпеки сьогодні 
особливо актуалізуються у 
зв’язку з тим, що екологічна за-
гроза для людини, її здоров’я й 
життя, як антитеза екологічної 
безпеки, тісно пов’язується з ре-
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алізацією природних прав лю-
дини і громадянина та юридич-
них прав громадян на безпеку 
життя. Він констатує той факт, 
що в сучасний період відбу-
вається активний процес фор-
мування не тільки об’єктивного, 
а й суб’єктивного права на еко-
логічну безпеку людини, яке ба-
зується на конституційному й 
галузевому праві громадян на 
безпечне для життя і здоров’я 
довкілля, але повною мірою не 
охоплюється цією можливістю, 
оскільки включає й інші правові 
можливості [1, с. 5-12].

М.К. Черкашина окрему ува-
гу приділила юридичним гаран-
тіям прав та свобод людини, які, 
на її переконання, мають вста-
новлюватись державою в Конс-
титуції України й екологічному 
законодавстві. Вона вважає, що 
таким чином повинно реально 
забезпечуватись правовими за-
ходами максимальне здійснен-
ня, охорона й захист екологічних 
прав та свобод громадян, а та-
кож створення найсприятливі-
ших умов, за яких закріплений у 
Конституції України екологічний 
статус людини та громадянина 
став би юридичним і фактичним 
соціальним становищем кожної 
особи. Авторка наголошує, що 
забезпечення екологічної безпе-
ки й підтримання екологічної рів-
новаги та території України є од-
нією з основних екологічних 
функцій держави та її конститу-

ційним обов’язком [15, с. 82-84].
Значної уваги заслуговує 

дисертаційне дослідження  
С.Г. Грицкевича, у якому він за-
значає, що серед визначених 
Конституцією України політич-
них, економічних, соціальних і 
культурних прав людини еколо-
гічні права посідають особливе 
місце. Справедливо звертаєть-
ся увага на те, що в умовах сьо-
годення, екологічна функція де-
ржави має неперевершене зна-
чення, оскільки від неї залежать 
життя і здоров’я людини. І хоча 
в Україні існує конституційне ре-
гулювання екологічних прав та 
свобод людини і громадянина, 
проте воно не є досконалим, а 
низка важливих питань не вре-
гульована взагалі. Дослідник 
детально вивчає проблеми, 
пов’язані з діяльністю органів 
внутрішніх справ саме по забез-
печенню конституційних еколо-
гічних прав та свобод людини і 
громадянина Україні [3, с. 54-
56].

Екологічні права – це особ-
ливий різновид прав громадян, 
поява яких обумовлена загос-
тренням екологічної кризи у сві-
товому й національному масш-
табах. А.І. Черемнова вважає, 
що екологічні права громадян 
можна розглядати в широкому 
й у вузькому розумінні, визначає 
основним, фундаментальним в 
екологічному праві право на 
безпечне для життя і здоров’я 
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довкілля. Як підтвердження його 
важливості вона вказує на той 
факт, що це право закріплено в 
Конституціях і законодавчих ак-
тах Бельгії, Іспанії, Португалії, 
Фінляндії та ін. Справедливо до-
слідниця звертає увагу на те, що 
вказану групу прав відносять до 
прав третього покоління, які 
сформувалися після другої сві-
тової війни [14, с. 724-727].

Вкрай необхідно усвідоми-
ти, що навіть найвдаліші розроб-
ки механізмів захисту прав лю-
дини, розроблені міжнародною 
спільнотою, не зможуть викона-
ти свого призначення на 100%, 
у разі, якщо кожна держава, що 
братиме участь у відповідних 
процесах, не зможе вдоскона-
лити внутрішнє законодавство 
задля досягнення спільної мети, 
побудови світу, де права люди-
ни будуть захищені. У Конститу-
ції України чітко зазначено, що 
Україна є державою суверен-
ною, незалежною, демократич-
ною, соціальною та правовою. 
Виходячи із цього, ми отримали 
певну кількість гарантій захисту 
прав та свобод для людини і 
громадянина. У першу чергу, 
враховуючи специфіку дослід-
ження, необхідно звернути ува-
гу на ст. 50 Конституції України, 
де зазначено, що кожен має пра-
во на безпечне для життя і 
здоров’я довкілля й на відшко-
дування завданої порушенням 
цього права шкоди, що кожному 

гарантується право вільного до-
ступу до інформації про стан 
довкілля, про якість харчових 
продуктів і предметів побуту, а 
також право на її розповсюд-
ження.

Значну увагу питанню прав 
людини на використання навко-
лишнього середовища у міжна-
родних документах та внутріш-
ньому законодавстві приділив 
І.І. Каракаш, який зазначає, що 
саме масштабність екологічних 
проблем, їх уже не регіональ-
ний, а планетарний масштаби 
змушують звернути увагу на за-
грозу реальної можливості ре-
алізовувати людиною свої со-
ціальні, економічні, громадян-
ські та інші права [1, с. 177].

Екологічне й санітарно-епі-
деміологічне благополуччя – 
одна з головних умов реалізації 
конституційних прав громадян 
на охорону здоров’я та безпечне 
навколишнє середовище, а 
отже, держава просто зобо-
в’язана виявляти причини нега-
тивного впливу на здоров’я нації 
і усувати їх [10, с.126].

С.Г. Грицкевич аналізує по-
зиції низки вчених і підкреслює, 
що основні екологічні права та 
свободи людини – це закріплена 
у нормах конституції якісно нова 
самостійна група можливостей, 
спрямованих на задоволення ін-
дивідуальних екологічних (а не 
політичних, матеріальних, ду-
ховних, етичних чи естетичних 
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та інших) потреб та інтересів. 
Він зазначає, що, визнавши еко-
логічні права людини і громадя-
нина, Україна зробила крок до 
створення правової держави, 
підтвердила наміри будувати її 
[5,с. 88-92].

З першого погляду може ви-
датись досить дивний і, можли-
во, навіть безсистемний підхід 
автора статті у висвітленні пос-
тавленого завдання. Проте, на 
наше глибоке переконання, 
саме право людини на безпечне 
для життя і здоров’я навколиш-
нє середовище, яке систематич-
но, іноді навіть цинічно пору-
шується, повинно стояти на по-
рядку денному. Водночас непра-
вильним є й замовчування інших 
проблем пов’язаних з порушен-
ням прав людини, стояти осто-
ронь пройденого шляху і не 
звертати увагу на обраний на-
прямок розвитку держави, що, 
безумовно, як і будь-який про-
цес розвитку, теж пов’язано з 
певними проблемами. Обрана 
тема заслуговує уваги в першу 
чергу тому, що факт порушення 
розглядуваного права людини 
надзвичайно складно виявити, 
довести, притягти до відпові-
дальності винних і не допустити 
їх повторення. Складність ситу-
ації пояснюється досить про-
заїчно: достатньо звернути ува-
гу на форми взаємодії людини 
й суспільства з природним се-
редовищем [11, с. 8]. Слід від-

значити той факт, що людство 
завжди намагалося знайти зо-
лоту середину економічної й 
екологічної форм взаємодії. На 
прикладі міста Кривого Рогу 
виключно статистичними дани-
ми, які наводять у колективній 
монографії дослідники [Див.: 2], 
треба, на жаль, констатувати, 
що держава з тих чи інших при-
чин систематично порушувала і 
продовжує порушувати права 
своїх громадян. 

М.В. Краснова стверджує, 
що в інтересах нинішнього й 
майбутнього поколінь Україна 
здійснює на своїй території еко-
логічну політику, спрямовану, 
перш за все на захист життя і 
здоров’я населення від негатив-
ного впливу, зумовленого за-
брудненням довкілля, і дово-
дить, що основним гарантуючим 
конституційним засобом висту-
пає обов’язок держави забезпе-
чувати екологічну безпеку й під-
тримувати екологічну рівновагу 
на своїй території, подолати на-
слідки Чорнобильської катаст-
рофи – катастрофи планетарно-
го масштабу, зберегти генофонд 
українського народу (ст. 16).

Звичайно, досліджуючи по-
рушені питання, ми маємо від-
значити вагому роль міжнарод-
ного організаційного механізму 
охорони довкілля. Провідна 
роль в організації міжнародного 
екологічного співробітництва 
належить ООН, її спеціалізова-
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ним органам та установам, яке 
є складником діяльності цієї ор-
ганізації в підтриманні миру і 
безпеки, розв’язання актуальних 
економічних, соціальних та ін-
ших глобальних проблем. Еко-
логічний напрямок діяльності 
ООН безпосередньо випливає з 
її Статуту, що ще раз пояснює 
актуальність обраної для роз-
гляду теми.

Про складність проблеми 
не тільки для України, а й між-
народної спільноти розмірковує 
С.Кравченко, наголошуючи, що 
права людини – одна з найваж-
ливіших сфер сучасного міжна-
родного права. Він аналізує 
практику захисту екологічних 
прав на міжнародному рівні, за-
значає, що право кожної людини 
нинішнього й майбутніх поколінь 
на сприятливе довкілля є одним 
з принципів міжнародного пра-
ва. Поряд з іншими принципами, 
зокрема, принципом сталого 
розвитку, вчений формує основу 
міжнародно-правової охорони 
довкілля [8, с. 133-136].

М.В. Краснова констатує, 
що своє закріплення, легаліза-
цію екологічні права громадян 
отримали ще в 1991 р. з прий-
няттям Закону України «Про охо-
рону навколишнього природно-
го середовища», а згодом – у 
Конституції. Дослідниця розгля-
дає висловлені пропозиції, щодо 
розробки Міжнародного кодексу 
прав, свобод та обов’язків лю-

дини, в якому доцільним буде 
висвітлення нових прав, у тому 
числі й Міжнародного та Еколо-
гічного кодексу прав людини. 
Вона вказує на те, що екологічні 
права громадян дозволяють за-
безпечити рівень екологічної 
культури, духовності, моралі, 
освіти, а визнання й регулюван-
ня цих прав є однією з найсут-
тєвіших новацій чинного націо-
нального законодавства, а щоб 
проголошені екологічні права 
стали реальністю, необхідні ме-
ханізми їх правового забезпе-
чення, додержання, охорони й 
захисту.

І М.В. Краснова і А.І. Че-
ремнова відмічають, що першим 
міжнародним документом, який 
затвердив право людини жити в 
навколишньому середовищі, 
сприятливому для її здоров’я й 
добробуту, була Конвенція про 
доступ до інформації, участь 
громадськості в процесі прий-
няття рішень і доступ до право-
суддя з питань, що стосуються 
довкілля, яка була проголошена 
на IV Пан’європейській конфе-
ренції міністрів охорони навко-
лишнього природного середови-
ща «Довкілля для Європи» (Ор-
гус, Данія, 1998) [Див.: 9; 14].

Варто також згадати, що 
справи екологічного характеру 
можуть бути предметом розгляду 
Європейського суду з прав люди-
ни як судового органу контролю 
за виконанням Європейської кон-
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венції про захист прав та осново-
положних свобод людини. Право 
звернутись до цього суду можуть 
використати як держави, так і фі-
зичні особи. На різних стадіях їх 
розгляд здійснюватимуть спе-
ціально створені його органи. За 
виконанням державами рішень 
суду спостерігає Комітет міністрів 
РЄ. Цікаво буде дізнатись і про 
той факт, що у складі суду є суд-
дя з України. Ті, хто проаналізує 
практику цього Суду, звернуть 
увагу на відносно невелику кіль-
кість екологічних справ у Євро-
пейському суді з прав людини, 
більша частина яких пов’язана з 
землекористуванням. Причина 
досить банальна: право людини 
на безпечне довкілля безпосе-
редньо не закріплено у вказаній 
Конвенції. Тому, розглядаючи цю 
проблему, ми маємо сподіватись 
на розвиток європейського права 
і внутрішньодержавні правотвор-
чі процеси.

Отже, проведений аналіз 
правових механізмів захисту 
екологічних прав громадян доз-
воляє визнати, що міжнародне 
й чинне вітчизняне законодавс-
тва містять достатньо способів, 
здатних при їх ефективному за-
стосуванні сприяти в розгляді 
справ про порушення таких 
прав, а значить, підвищувати рі-
вень демократичних засад вирі-
шення суспільних проблем, що 
стосуються конституційних прав 
громадян на довкілля, безпечне 

для її життя і здоров’я.
Спираючись на викладений 

матеріал, необхідно зробити 
нижченаведені висновки й про-
довжити роботу в накресленому 
напрямку, а саме:

Визнати факт систематич-
ного порушення й відсутність 
належного захисту одного з ос-
новних прав людини і громадя-
нина – права на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля і про-
довжити науково-статистичне 
вивчення їх причин і наслідків.

Проаналізувавши зібраний 
матеріал, довести факт нена-
лежного функціонування (а в 
певних випадках і відсутності) 
механізму, захисту прав людини 
на навколишнє природне сере-
довище.

Закликати широку спільно-
ту подивитись на проблему за-
хисту довкілля і прав людини з 
боку філософії, соціології, ме-
дицини (можливо, екологічної), 
довівши необхідність комплекс-
ного підходу до порушеного 
нами питання.

У межах міжнародного спів-
робітництва безпосередньо за-
кріпити право людини на без-
печне довкілля (перш за все в 
Європейській конвенції про за-
хист прав та основоположних 
свобод людини), паралельно 
систематично впроваджувати 
отримані наукові доробки в інс-
титути врегулювання суспільних 
відносин у сфері екології.
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Національна юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ СІЛЬСЬКО-
ГОСПОДАРСЬКОГО 

ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА: 
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ

Проведення земельної ре-
форми в країні зумовило суттєві 
перетворення у сфері земельних 
відносин і необхідність нових 
підходів до вирішення низки зе-
мельно-правових проблем. Це 

стосується і проблеми відшкоду-
вання втрат сільськогоспо-
дарського й лісогосподарського 
призначення. Її вивчення ще не 
було предметом ґрунтовного на-
укового дослідження в юридич-
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ній науці України. Але як у прак-
тичному, так і в науковому аспек-
тах аналіз чинного земельного 
законодавства, яке регулює від-
шкодування названих втрат, за-
лишається актуальним і доціль-
ним, особливо з позиції раціо-
нального використання й забез-
печення належної охорони зе-
мель сільськогосподарського й 
лісогосподарського призначен-
ня, а також бюджетних надход-
жень від коштів, отриманих у по-
рядку відшкодування втрат.

Науковим підґрунтям для 
написання цієї статті послужили 
праці таких українських науков-
ців у галузі земельного й еколо-
гічного права, як Я.З. Гаєцька-Ко-
лотило, В.К. Гуревський, Н.В. Іль-
ків, П.Ф. Кулинич, А.М. Мірошни-
ченко, В.В. Носік, О.О. Погрібний, 
Н.І. Титова, М.В. Шульга та ін. 
[Див.:1-7]. Зауважимо, що питан-
ня правового забезпечення від-
шкодування втрат сільськогос-
подарського й лісогосподарсько-
го виробництва висвітлювалось 
названими вченими лише фраг-
ментарно й не виступало ще 
об’єктом спеціального опрацю-
вання, а тому давно вже постало 
на порядку денному.

Мета статті полягає у з’я-
суванні основних теоретичних 
засад і напрямків упорядкування 
нормативно-правової бази, що 
стосується регламентації відно-
син у сфері відшкодування втрат 
зазначеного виробництва. Згідно 

із цим завдання даної роботи 
вбачається в тому, щоб на під-
ставі ґрунтовного аналізу спе-
ціальної наукової літератури й 
відповідних нормативно-право-
вих актів накреслити шляхи й 
визначити форми вдосконален-
ня правового підґрунтя  щодо ре-
гулювання питань, пов’язаних з 
відшкодуванням втрат сільсько-
господарського і лісогоспо-
дарського виробництва.

Насамперед необхідно звер-
нути увагу на те, що чинний Зе-
мельний кодекс України істотно 
змінив регулювання земельних 
відносин з відшкодування втрат 
у сфері використання земель 
сільськогосподарського й лісо-
господарського призначення 
порівняно з раніше діючим Зе-
мельним кодексом УРСР. Пере-
довсім зазначимо, що інститут 
відшкодування втрат зайняв 
своє місце в царині управління 
використанням та охороною зе-
мель. Його підвалини станов-
лять 3 статті чинного Земельно-
го кодексу, об’єднані в самостій-
ну главу 36 під назвою «Відшко-
дування втрат сільськогоспо-
дарського та лісогосподарського 
виробництва». У свою чергу, ця 
глава виступає окремим склад-
ником Розд. VII «Управління в га-
лузі використання і охорони зе-
мель». 

Чинні норми правового інс-
титуту відшкодування втрат уріз-
номанітнили й розширили під-
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стави цього процесу, закріпили 
положення, що відшкодування 
стосується не тільки втрат сіль-
ськогосподарського, а й лісогос-
подарського виробництва і має 
здійснюватися не лише за пра-
вомірні дії, а й за певні земельні 
правопорушення. 

Сучасний інститут відшко-
дування втрат виступає передо-
всім важливим економічним ва-
желем забезпечення пріоритету 
земель сільськогосподарського 
й лісогосподарського призначен-
ня порівняно з іншими видами 
цільового використання земель 
відповідних категорій. З одного 
боку, така ситуація свідчить про 
офіційне визнання на рівні зако-
ну особливої цінності вказаних 
земель, а з другого – підкреслює 
потребу в посиленні їх правової 
охорони. 

Суспільні відносини, які ви-
никають при відшкодуванні втрат 
зазначеного виробництва, вре-
гульовані не тільки гл. 36 (стат- 
ті 207-209) Земельного кодексу, 
а й спеціальною постановою Ка-
бінету Міністрів України «Про 
розміри та Порядок визначення 
втрат сільськогосподарського та 
лісогосподарського виробниц-
тва, які підлягають відшкодуван-
ню» від 17 листопада 1997 р., 
№ 1279, а також іншими норма-
тивно-правовими актами.

Зі змісту ч. 1 ст. 207 Земель-
ного кодексу випливає, що до 
складу втрат сільськогоспо-

дарського та лісогосподарського 
виробництва закон відносить 
втрати:

– сільськогосподарських угідь, 
зокрема, ріллі, сіножатей, бага-
торічних насаджень, пасовищ і 
перелогів;

– лісових земель і чагарни-
ків (у даному випадку йдеться 
лише про частину земель лісо-
господарського призначення, 
тобто про ті, на яких розташовані 
лісові й земельні ділянки, зайняті 
чагарниками);

– завдані обмеженням у 
землекористуванні;

– завдані погіршенням якіс-
ного стану земель. 

Перші 2 різновиди втрат 
були й раніше відомі вітчизняно-
му земельному законодавству. 
Їх сутність фактично пов’я-
зувалась  із заходами, які ком-
пенсували скорочення площі зе-
мель, наприклад, сільськогоспо-
дарського призначення. Так, Інс-
трукція про порядок застосуван-
ня нормативів вартості освоєння 
нових земель замість сільсько-
господарських угідь, що вилуча-
ються для несільськогоспо-
дарських потреб, затверджена 
Міністерством  сільського госпо-
дарства УРСР 25  вересня 
1975 р., передбачала, що втрати 
сільськогосподарського вироб-
ництва, пов’язані з вилученням 
сільськогосподарських угідь, від-
шкодовуються в розмірі вартості 
освоєння рівновеликої площі но-
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вих земель з урахуванням про-
ведення на новоосвоюваних 
землях заходів щодо їх окульту-
рування й підвищення родючості 
ґрунтів. Кошти, призначені для 
відшкодування таких втрат, пе-
рераховувалися на спеціальні 
рахунки обласних управлінь 
сільського господарства в уста-
новах Держбанку СРСР. Вони 
витрачалися на освоєння нових 
і запровадження заходів по 
підвищенню родючості новоос-
воюваних земель або поліпшен-
ню сільськогосподарських угідь, 
наявних у сільськогосподарських 
підприємств, незалежно від їх 
підпорядкованості.

Як уже зазначалось, перелік 
підстав відшкодування втрат 
сільськогосподарського й лісо-
господарського виробництва 
чинне законодавство розширює 
за рахунок включення тих із них, 
які заподіяні обмеженням у зем-
лекористуванні й погіршенням 
якості земель.

Варто підкреслити, що в ос-
танніх 2-х випадках закон не 
уточнює, про втрати яких земель 
ідеться. Але аналіз приписів, за-
кріплених у статтях 207–209 Зе-
мельного кодексу, дозволяє 
стверджувати, що маються на 
увазі саме землі сільськогоспо-
дарського й лісогосподарського 
призначення.

Серед підстав відшкодуван-
ня втрат зазначеного виробниц-
тва законодавство розрізняє не-

можливість використання:
– за цільовим призначенням 

основний засіб виробництва в 
сільському й лісовому госпо-
дарстві сільськогосподарських 
угідь, лісових земель і ділянок, 
зайнятих чагарниками, у зв’язку 
з їх вилученням чи викупом для 
потреб, не пов’язаних із сіль-
ськогосподарським і лісогоспо-
дарським виробництвом;

– названих земель у повно-
му обсязі внаслідок обмежень 
прав власників земельних діля-
нок і землекористувачів;

– указаних земель за цільо-
вим призначенням в результаті 
погіршення якості угідь, спричи-
неного діяльністю громадян, 
юридичних осіб, органів місцево-
го самоврядування або держа-
ви;

– у зв’язку з виключенням 
сільськогосподарських угідь, лі-
сових земель і чагарників з гос-
подарського обороту внаслідок 
установлення охоронних, сані-
тарних чи інших захисних зон 
відповідно до статей  112–115 Зе-
мельного кодексу.

Аналіз наведених законо-
давчих приписів дозволяє дійти 
висновку, що втрати сільськогос-
подарського й лісогосподарсько-
го виробництва відшкодовують-
ся як за правомірні дії суб’єктів, 
так і за земельні правопорушен-
ня. У першому випадку таке від-
шкодування має всі ознаки від-
повідальності за правомірні дії, 
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тобто йдеться про позитивну від-
повідальність. Але не можна ото-
тожнювати відшкодування втрат 
і відповідальність цивільну. Це 
різні категорії, кожна з яких має 
свою правову природу й харак-
теризується специфічними риса-
ми. 

Як підкреслюється в юри-
дичних джерелах [6, с. 268], від-
шкодування втрат відрізняється 
від цивільної відповідальності 
низкою ознак. Дійсно, відшкоду-
вання має публічно-правову при-
роду, оскільки здійснюється не-
залежно від того, в якій власності 
(державній, комунальній чи при-
ватній) перебувають відповідні 
землі. За основу приймається 
лише той факт, що рілля, бага-
торічні насадження, сінокоси, па-
совища, перелоги, лісові землі й 
землі, зайняті чагарниками, пов-
ністю втрачають свою функцію 
основного засобу виробництва в 
сільському чи лісовому госпо-
дарстві або погіршується їх якіс-
ний стан чи встановлюється об-
межений режим їх використання 
за цільовим призначенням. 

У той же час відшкодування 
може застосовуватись і в разі 
вчинення правопорушення, нап-
риклад, у результаті забруднен-
ня або засмічення земель, що 
робить неможливим їх цільове 
використання.

Втрати с ільськогоспо -
дарського й лісогосподарського 
виробництва треба відрізняти 

від збитків землевласників і зем-
лекористувачів. Такі втрати в 
грошовому вираженні зарахову-
ються до відповідних бюджетів і 
мають чітко визначене цільове 
призначення. Відшкодування 
втрат і збитків відрізняються між 
собою за підставами цього про-
цесу, порядком визначення його 
розміру й порядком відшкоду-
вання за суб’єктним складом, на 
адресу якого воно здійснюєть-
ся.

Відшкодування збитків влас-
ників землі і землекористувачів 
– одна з важливих гарантій їх 
прав. Воно регулюється припи-
сами, які зосереджені в гл. 24 Зе-
мельного кодексу і які визнача-
ють підстави й порядок здійснен-
ня цього процесу.

Порівняльний аналіз право-
вих положень, присвячених рег-
ламентації відносин щодо відш-
кодування втрат і збитків, свід-
чить про те, що окремі підстави 
останнього за своїм характером 
мають деяку схожість. Це іноді 
викликає певні ускладнення в 
правозастосовчій практиці. Так, 
вилучення (викуп) сільськогоспо-
дарських угідь, лісових земель і 
чагарник ів для потреб, не 
пов’язаних із сільськогоспо-
дарським і лісогосподарським 
виробництвом, виступає одно-
часно підставою відшкодування 
збитків власникам землі й зем-
лекористувачам (ст. 156 Земель-
ного кодексу) і втрат сільськогос-
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подарського й лісогосподарсько-
го виробництва (ч. 2 ст. 207 Зе-
мельного кодексу). Аналогічна 
ситуація спостерігається і сто-
совно таких підстав відшкоду-
вання, як установлення обме-
жень з використання земельних 
ділянок, погіршення якості ґрун-
тового покриву та інших ко-
рисних властивостей сільсько-
господарських угідь, лісових зе-
мель і чагарників. Але слід під-
креслити, що між ними теж немає 
повної тотожності.

Об’єднує відшкодування 
збитків власникам землі й зем-
лекористувачам з втратами сіль-
ськогосподарського й лісогоспо-
дарського виробництва лише та 
обставина, що порядок перших 
і відшкодування других встанов-
люється Кабінетом Міністрів Ук-
раїни. Втрати виражаються в 
скороченні або безповоротній 
втраті площ сільськогоспо-
дарських угідь чи лісових зе-
мель, що перебувають у ко-
ристуванні чи власності, або по-
гіршенні їх якості через негатив-
ний вплив, спричинений діяль-
ністю громадян, підприємств, 
установ, організацій, органів міс-
цевого самоврядування й де-
ржави, і відшкодовуються з ме-
тою збереження рівня сільсько-
господарського чи лісогоспо-
дарського виробництва шляхом 
відновлення площ сільськогос-
подарських угідь та їх якості. 
Крім того, втрати виражаються 

в неможливості повною мірою 
використовувати відповідні сіль-
ськогосподарські угіддя, лісові 
землі й чагарники у зв’язку з 
виключенням їх з господарсько-
го обороту внаслідок відведення 
охоронних, санітарних та інших 
захисних зон.

Втрати відшкодовуються 
громадянами та юридичними 
особами, яким у встановленому 
порядку надаються чи прода-
ються відповідні сільськогоспо-
дарські та лісові угіддя або на 
користь яких встановлюються 
обмеження землекористування, 
охоронні та захисні зони.

Серед найбільш поширених 
юридичних фактів, з настанням 
яких мають бути відшкодовані 
втрати, потрібно назвати прий-
няття відповідними органами де-
ржавної влади чи органами міс-
цевого самоврядування рішень 
про примусове вилучення або 
викуп земельних ділянок у зем-
левласників чи землекористува-
чів для громадських потреб, не 
пов’язаних із веденням сільсько-
господарського чи лісогоспо-
дарського виробництва.

Підсумовуючи наведене, 
треба зробити висновок, що про-
блема правового забезпечення 
відшкодування втрат сільсько-
господарського й лісогоспо-
дарського виробництва нале-
жить до надзвичайно актуальних 
і заслуговує на увагу. У подаль-
шому слід провести спеціальне 
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наукове дослідження для пог-
либленого з’ясування основних 
теоретичних засад цієї пробле-

матики, зокрема, визначити пра-
вову природу втрат, особливості 
їх правового режиму та ін.

Список літератури: 1. Земельний кодекс України: Наук.-практич. коментар / За заг. 
ред. Кравчука В.М. – К.: Істина, 2007. – 632 с. 2. Земельний кодекс України: Наук.-практич. ко-
ментар / За заг. ред. Семчика В.І. – Вид. 3-те, перероб. та доп. – К.: Ін Юре, 2007. – 896 с.  
3. Земельний кодекс України: Наук.-практич. коментар / За заг. ред. Гетьмана А.П., Шуль-
ги М.В. – Вид. 5-те, доп. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – 896 с. 4. Земельне право України: Під-
ручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / За заг. ред. В.І. Семчика, П.Ф. Кулинича,  
М.В. Шульги. – К.: Вид. дім «Ін Юре», 2008. – 600 с. 5. Земельне право України: Підручник / 
За ред. М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 358 с. 6. Мірошниченко А.М. Земельне 
право України: Навч. посібник. – К.: Ін-т зак-ва Верх. Ради України, 2007. – 432 с. 7. Шуль- 
га М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях. 
– Харьков: Консум, 1998. – 234 с.

Надійшла до редакції 01.04.2009 р.

УДК 349.414.(477) О.В. Сердюк, соискатель 
при кафедре экологического права 

Национальная юридическая академия Украины 
имени Ярослава Мудрого, г. Харьков

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Право пользования подзем-
ными водами является наибо-
лее сложным, малоизученным и 
зачастую противоречивым инс-
титутом права водопользова-
ния. Это обусловлено рядом 
факторов, которые и попытаем-
ся осветить в данной статье, 
цель которой – рассмотреть на-
иболее спорные моменты пра-
вового регулирования использо-
вания подземных вод и вырабо-
тать рекомендации по их разре-

шению.
Вопросы правового режима 

пользования подземными вода-
ми в разное время исследова-
лись такими учеными советского 
и нынешнего периода, как  
О.С. Колбасов [См.: 4;5], В.И. Гор-
деев [1], А.К. Соколова [3] и др.

Основным специфическим 
свойством подземных вод, как 
объекта правового регламенти-
рования, является то, что они, с 
одной стороны, выступают как 



1��2009/103

Проблеми земельного,  
екологічного й аграрного права

часть водного фонда Украины 
(ст. 3 Водного кодекса Украины 
(далее – ВКУ) [2; 1995. – № 24. 
– Ст. 189], с другой – как полез-
ное ископаемое (ст. 5 Кодекса 
Украины о недрах (далее – КНУ) 
[2; 1994. – № 36. – Ст. 340]. Таким 
образом, этот природный объект 
рассматривается законодате-
лем в 2-х аспектах – как объект 
водного законодательства и как 
объект законодательства о не-
драх.

Рассмотрим более деталь-
но подземные воды с точки зре-
ния водного законодательства. 
Ряд вопросов вызывает порядок 
возникновения права пользова-
ния ими. Практика свидетельс-
твует, что процесс их получения 
невозможен без строительства 
(бурения) специальных сооруже-
ний – скважин. Этот вид деятель-
ности согласно ст. 2 Закона Ук-
раины «О лицензировании опре-
деленных видов хозяйственной 
деятельности» [2; 2000. – № 36. 
– Ст.  299] относится к её лицен-
зируемым видам. Поэтому орга-
низация, производящая работы 
по бурению эксплуатационных 
скважин, должна иметь лицен-
зию на осуществление такой де-
ятельности в сфере строитель-
ства. Специальные работы по 
сооружению таких скважин на 
воду относятся к строительной 
деятельности, а это, в свою оче-
редь, влечёт за собой необходи-
мость получения всех согласо-

ваний и экспертиз, связанных со 
строительством объекта архи-
тектуры.

Следует также иметь в виду, 
что кроме получения названных 
согласований и экспертиз ст. 106 
ВКУ устанавливает определён-
ный порядок получения разре-
шения на сооружение скважины 
и как водозаборного объекта, ко-
торое выдается государствен-
ными органами охраны окружа-
ющей природной среды той ор-
ганизации, которая будет произ-
водить бурение, однако при на-
личии у неё необходимого про-
екта. Последний согласовывает-
ся с государственными органами 
геологии и охраны здоровья. По-
рядок выдачи разрешений на до-
бычу подземных вод урегулиро-
ван Инструкцией, утвержденной 
приказом Министерства охраны 
окружающей природной среды 
Украины от 28 июля 1994 г., № 79 
[8]. Согласно её п. 1.1. разреше-
ние на проведение работ по до-
быче подземных вод – это офи-
циальный документ, удостоверя-
ющий право предприятия, уч-
реждения, организации и граж-
данина на производство работ 
по проектированию, бурению, 
ремонту эксплуатационных сква-
жин на воду и тампонажных ра-
бот. Отметим, что Инструкция 
была разработана в соответс-
твии с Законом Украины «Об ох-
ране окружающей природной 
с ре ды» [2;  19 91.  –  № 41.  
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– Ст.  546] и Указом Президента 
«Об управлении в отрасли ис-
пользования и охраны недр Ук-
раины» от 30 апреля 1992 г., 
№ 287 [10]. Она хоть и была ут-
верждена до принятия 6 июня 
1995 г. ВКУ, но не противоречит 
ему и раскрывает положения 
ст. 106 данного Кодекса.

Если учесть, что подземные 
воды выступают объектом зако-
нодательства о недрах и явля-
ются полезными ископаемыми, 
то положения п. 1.1. Инструкции 
о порядке выдачи разрешений 
на добычу подземных вод про-
тиворечат предписаниям КНУ, 
поскольку добыча подземных 
вод является одним из видов 
пользования недрами и не мо-
жет осуществляться без получе-
ния специального на то разре-
шения (ст. 19 КНУ). Следует от-
метить, что и Инструкция (п. 2.2.), 
и КНУ (ст. 23) разрешают произ-
водить работы по добыче под-
земных вод до глубины 20 м для 
хозяйственных и бытовых нужд 
и без разрешительного докумен-
та. Указанные нормы призваны 
упростить получение права 
пользования подземными вода-
ми мелким водопользователям, 
т.е. тем, которые осуществляют 
незначительный отбор из водо-
носного горизонта. Однако, как 
представляется, этот критерий 
– глубина 20 м – выбран не сов-
сем правильно. Вполне очевид-
но, что законодатель, устанав-

ливая его, хотел ограничить во-
допользователей верхним водо-
носным горизонтом. Но, как счи-
тают специалисты, они, как пра-
вило, не привязаны к глубине. 
Так, в одном месте для доступа 
к верхнему водоносному гори-
зонту достаточно пробурить 
скважину на 10 м, тогда как в дру-
гом, находящемся выше по аб-
солютной отметке от первого 
места, например, на 30 м, необ-
ходимо пробурить скважину уже 
40 м. И если в первом случае это 
можно сделать без специальных 
разрешений, то во втором для 
доступа к тому же водоносному 
горизонту обязательно надо по-
лучать все разрешения. В то же 
время, если при благоприятных 
гидрогеологических условиях 
произвести бурение на верхний 
водоносный горизонт в преде-
лах 20 м, и осуществлять повы-
шенный отбор подземных вод, 
то уровень воды в соседних 
скважинах может существенно 
снизиться, что будет ущемлять 
права других водопользовате-
лей. В подобных случаях инсти-
тут разрешений на бурение и 
специальных разрешений на не-
дропользование сыграл бы, счи-
таем, весьма положительную 
роль.

Подземные воды, будучи 
водным объектом, одновремен-
но имеют статус  полезных иско-
паемых. В ст. 5 КНУ они опреде-
ляются именно так, со всеми вы-
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текающими отсюда правовыми 
последствиями. Так, отнесение 
подземных вод к полезным ис-
копаемым общегосударственно-
го или местного значения в ст. 6 
КНУ делегировано Кабмину Ук-
раины. Это он утвердил соот-
ветствующие перечни по пред-
ставлению специально уполно-
моченного центрального органа 
исполнительной власти по гео-
логическому изучению и обеспе-
чению рационального использо-
вания недр своим постановле-
нием от 12 декабря 1994 г., № 827 
«Об утверждении перечней по-
лезных ископаемых общегосу-
дарственного и местного значе-
ния» [9]. В начальной редакции 
этого постановления все под-
земные воды были отнесены к 
полезным ископаемым общего-
сударственного значения без 
разделения на воды, являющи-
еся источником централизован-
ного водоснабжения и те, кото-
рые не могут выступать тако-
вым. Для подтверждения отне-
сения всех подземных вод к по-
лезным ископаемым общегосу-
дарственного значения пере-
чень в редакции постановления 
Кабмина Украины от 16 августа 
2005 г., № 747 [7; 2005. – № 33. 
– Ст. 1991] уже содержится уточ-
няющая формулировка – «Пить-
евые (для централизованного 
водоснабжения, для нецентра-
лизованного водоснабжения)». 
Однако вышеуказанные измене-

ния в Инструкцию по примене-
нию Классификации запасов и 
ресурсов полезных ископаемых 
государственного фонда недр к 
месторождениям питьевых и 
технических подземных вод вне-
сены не были, и она уже подраз-
деляет подземные воды на воды 
общегосударственного и мест-
ного значения по принципу, за-
ложенному в действующем ВКУ, 
хотя, очевидно, рассматривает 
подземные воды как полезное 
ископаемое, т.е. объект законо-
дательства о недрах.

Недостаточно ясным с прак-
тической точки зрения остаётся 
вопрос, касающийся согласова-
ния с местными органами специ-
ального разрешения на пользо-
вание недрами при добыче под-
земных вод. Водопользователь, 
как правило, уже имеет скважи-
ну и производит забор воды (по 
терминологии ВКУ) или добычу 
подземных вод (по терминоло-
гии КНУ). Согласно водному за-
конодательству он осуществля-
ет забор воды на основании раз-
решения на специальное водо-
пользование (ст. 49 ВКУ), полу-
ченного в установленном поряд-
ке. По законодательству о не-
драх субъект, имеющий скважи-
ну и добывающий подземные 
воды, осуществляет пользова-
ние недрами (ст. 14 КНУ), кото-
рое может осуществляться толь-
ко при наличии специального 
разрешения. В ст. 16 КНУ указы-
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вается, что таковое предостав-
ляется специально уполномо-
ченным органом исполнитель-
ной власти по геологическому 
изучению и обеспечению раци-
онального использования недр 
по согласованию с Министерс-
твом охраны окружающей при-
родной среды Украины (Минпри-
роды). В настоящее время это 
Министерство и является специ-
ально уполномоченным органом 
исполнительной власти по гео-
логическому изучению и обеспе-
чению рационального использо-
вания недр, поэтому оно такие 
разрешения и выдает. При пре-
доставлении разрешений в 
2008 г. Минприроды руковод-
ствуется постановлением Каб-
мина Украины от 27 февраля 
2008 г., № 273 «Об утверждении 
Порядка предоставления в 2008 
году специальных разрешений 
на пользование недрами» [7; 
2008. – № 25. – Ст. 792]. 

По общему правилу разре-
шение на пользование недрами 
предоставляется победителям 
аукционов по их продаже, но п. 7 
указанного Порядка позволяет 
его получить на геологическое 
изучение и добычу подземных 
вод без проведения аукциона. 
Для этого заявители предостав-
ляют в Минприроды заявку 
вместе с документами, указан-
ными в Приложении 1 к Порядку, 
и обязательно согласовывают 
вопрос предоставления разре-

шения с а) Верховной Радой Ав-
тономной Республики Крым, со-
ответствующими областными 
советами, Киевским и Севасто-
польским городскими советами, 
б) территориальным органом 
Минприроды и в) Госгорпромнад-
зором.

Пункт 2 ст. 9 названного По-
рядка дает местным советам 
полномочия по согласованию за-
явления о предоставлении раз-
решения на пользование недра-
ми. Однако ч. 3 ст. 16 КНУ четко 
указывает, что предоставление 
специальных разрешений согла-
совывается с местными совета-
ми только в случае необходи-
мости предоставления земель-
ного участка, а для добычи под-
земных вод предоставления 
последнего не требуется. Кроме 
того, существует специальная 
норма, регламентирующая пре-
доставление недр в пользова-
ние для добычи пресных под-
земных вод. Это ст. 21 КНУ, оп-
ределяющая, что недра в поль-
зование для добычи пресных 
подземных вод предоставляют-
ся без горного отвода на осно-
вании специального разреше-
ния, которое выдается после 
предварительного согласования 
только с территориальными ор-
ганами Минприроды, Госохран-
труда и Минздрава Украины.

Отдельного внимания и рас-
смотрения заслуживает особен-
ности получения специального 
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разрешения на добычу подзем-
ных вод. Одной из особенностей 
последних как полезного иско-
паемого является то, что полу-
чить специальное разрешение 
на их добычу невозможно без 
проведения геологического изу-
чения недр с опытно-промыш-
ленной разработкой. Это связа-
но с тем, что для получения та-
кого разрешения необходимо 
предварительно утвердить запа-
сы на разрабатываемом место-
рождении, а это в случае с под-
земными водами можно сделать 
только для каждой определён-
ной скважины, т.е. уже после её 
бурения. Для этого недрополь-
зователю необходимо сначала 
получить специальное разреше-
ние на пользование недрами с 
опытно-промышленной эксплу-
атацией, провести необходимые 
геологоразведочные работы по 
подсчету запасов, утвердить их, 
и только после этого получить 
специальное разрешение на до-
бычу подземных вод. На практи-
ке вышеуказанный процесс за-
нимает от 3-х до 5-ти лет и тре-
бует капитальных вложений в 
несколько сотен тысяч гривен. 
Понятно, что большинство поль-
зователей недр не могут позво-
лить себе таких затрат.

Учитывая вышеизложенное, 
вполне очевидно, что норматив-
но-правовая база, регулирующая 
использование подземных вод, 
требует дальнейшего усовер-

шенствования. Одним из направ-
лений в улучшении правового ре-
гулирования использования под-
земных вод представляется раз-
деление водопользователей на 
крупных и мелких. Целесообраз-
но, считаем, установить для мел-
ких водопользователей упрощен-
ную процедуру получения разре-
шения, для крупных же более 
точно и однозначно определить 
эту процедуру, в особенности что 
касается вопросов согласования 
пользования недрами с местны-
ми советами.

В разное время вопрос диф-
ференциации пользователей 
подземных вод разрешался по-
разному. В советское время кри-
терием разделения выступал 
размер капитальных вложений 
на устройство подземного водо-
заборного сооружения. Так, если 
общая стоимость такового не 
превышала 500 тыс. руб., а по 
объектам железнодорожного 
транспорта – 1 млн. руб. [6], то 
утверждения эксплуатационных 
запасов не требовалось, что су-
щественно упрощало процедуру 
получения права пользованиями 
подземными водами. По нашему 
мнению, сейчас, в рыночных ус-
ловиях, когда стоимость водоза-
борного сооружения определя-
ется договорным путем, приме-
нение подобного критерия неце-
лесообразно.

До 26 ноября 2006 г., когда 
вступил в силу приказ Государ-
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ственной комиссии Украины по 
запасам полезных ископаемых 
при Министерстве экологии и 
природных ресурсов Украины от 
1 ноября 2006 г., № 283 [7; 2006. 
– № 47. – Ст. 3140], упрощенная 
процедура получения права 
пользования подземными вода-
ми была установлена для водо-
пользователей, отбирающих не 
более 300 куб.м в сутки. Это 
было связано с тем, что к место-
рождениям подземных вод не 
относились водные объекты, 
если отбор из них не превышал 
этот объём. Указанный Приказ 
вносил изменения в Инструкцию 
по применению Классификации 
запасов и ресурсов полезных ис-
копаемых государственного 
фонда недр к месторождениям 
питьевых и технических подзем-
ных вод и изменял их определе-
ние. Сегодня под такими место-
рождениями подразумеваются 

все водные объекты в недрах. 
Понятно, что данные изменения 
положительно отразились на со-
гласованности Инструкции по 
применению Классификации за-
пасов и ресурсов полезных ис-
копаемых государственного 
фонда недр к месторождениям 
питьевых и технических подзем-
ных вод с другими нормативно-
правовыми актами. В то же вре-
мя они усложнили процедуру по-
лучения права пользования под-
земными водами мелкими водо-
пользователями.

В настоящее время пред-
ставляется целесообразным 
разработать специальный закон 
о подземных водах, который ре-
гулировал бы все правоотноше-
ния, возникающие в процессе 
разведки, изучения, использова-
ния и охраны  подземных вод и 
устранял бы существующие про-
блемы в этой сфере.
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Розуміння системи держав-
них органів, уповноважених на 
виконання владних дій у сфері 
державної реєстрації, походить 
із глибинного трактування сут-
ност і  самих органів,  як і  є 
невід’ємною складовою части-
ною держави. Однією з істотних 
ознак останньої є публічна (де-
ржавна) влада як постійна на-
лежність будь-якої держави [18, 
с. 193]. Головним носієм її функ-
ції й виступають органи, які за-
безпечують як ії стабільність, так 
і пристосування до мінливих 
умов політичного, економічного 
й соціального розвитку [1, с. 
197]. 

Метою даної статті є систе-
матизація державних органів, які 
здійснюють реєстраційне про-
вадження. Її актуальність обумо-
влена тим, що в сучасній теорії 
права не приділяється належної 
уваги дослідженню як самих ор-
ганів, уповноважених на вико-
нання цього процесу, так і від-
повідної системи, утворюваної 
ними. Загальні засади функціо-

нальної спрямованості органів 
державного управління, природи 
їх нормативних актів, юридично-
го забезпечення реалізації своїх 
функцій, співвідношення остан-
ніх і компетенції цих органів ви-
світлювались В.Б. Авер’яновим, 
Ю.П. Битяком, Ю.М. Козловим, 
Б.П. Курашвіллі, Б.М. Лазарєвим, 
М.І. Піскотіним, В.І. Поповою,  
М.М. Тищенком та деякими інши-
ми вченими.

Досліджуючи державні ор-
гани, які здійснюють реєстрацій-
не провадження, слід перш за 
все відзначити, що на законодав-
чому рівні їх система не закріп-
лена жодним законодавчим ак-
том. В окремих із них лише виз-
начена система органів, уповно-
важених на виконання окремої 
реєстраційної процедури (напри-
клад, державної реєстрації 
об’єднань громадян, друкованих 
засобів інформації, транспорт-
них засобів тощо). Однак слід 
мати на увазі, що система, пере-
дбачена одним нормативно-пра-
вовим актом для певного виду 
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реєстраційної процедури, не 
може бути застосована при здій-
сненні іншого його виду, оскільки 
не співпадають суб’єкти, уповно-
важені на виконання таких 
(реєстраційних) дій і наданих їм 
повноважень. (Приміром, ст. 14 
Закону України «Про об’єднання 
громадян» закріплена система 
державних органів виключно 
щодо здійснення державної 
реєстрації об’єднань громадян 
[4; 1992. – № 34. – Ст. 504]). Про-
те розгалуженість досліджува-
них нами державних органів та 
їх галузеве різноманіття не да-
ють підстав стверджувати про 
відсутність певної системи, що 
ними утворюється. 

Сам термін «система» похо-
дить від грецького system і може 
трактуватися як план, порядок 
розташування частин цілого, 
визначений пристрій, перебіг 
чого-небудь у послідовному, 
зв’язковому порядку. У тлумач-
ному словнику поняття «систе-
ма» розуміється також і як фор-
ма організації будь-чого або су-
купність організацій, однорідних 
за своїми завданнями або уста-
новами, організаційно об’єднаних 
в одне ціле [16, с. 514]. В основі 
розуміння природи системних 
явищ лежить вивчення інтег-
ральних системних якостей, що 
характеризують сутність цілісних 
у т в о р е н ь .  Я к  з а з н а ч а є 
Е.Г.Вівограй, досить великий ма-
сив загальних інтегральних якос-

тей систем може бути впорядко-
ваний у певний спосіб, що доз-
воляє виділити низку фундамен-
тальних якостей, до яких так чи 
інакше зводяться всі інші, як-от: 
організованість, складність, 
функціональна анізотропність, 
інерційність [5, с. 135]. При цьому 
під останньою ми розуміємо 
здатність системи, як фрагмента 
дійсності, існувати й розвиватись 
у часі. При цьому система де-
монструє відповідні напрямки 
руху й указує на миттєвість їх 
змін і свого стану. Під анізот-
ропністю мається на увазі неод-
норідність, неоднаковість зібра-
них разом елементів певної сис-
теми. Характеризуючи систему 
будь-яких державних органів 
вважаємо, що до названих її 
якостей слід додати комплекс-
ність, структурування, ієрархіч-
ність, наявність взаємозв’язку і 
взаємозалежності елементів.

Першоджерелом вітчизня-
них теоретичних досліджень і 
висновків щодо державних ор-
ганів та їх системних утворень 
треба вважати погляди німець-
ких учених XIX ст., найбільш ві-
домим з яких є Г. Єллінек. Він 
визначав безпосередньо декіль-
ка систем державного управлін-
ня й участь у них державних ор-
ганів, у тому числі так звану 
«провінційну систему управлін-
ня», за якої для окремих частин 
держави створюються вищі ор-
гани. За приклад приводилися 
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міністерства й відомства, ство-
рювані у складі вищих органів 
державного управління для за-
відування справами тих чи інших 
окремих територій [8, с. 423]. 
Провінційній системі, що не за-
безпечувала, на його думку, ре-
альної централізації, Г. Єллінек 
протиставляв «централізацію» у 
формі адміністративного управ-
ління, коли в окремих частинах 
держави діють підлеглі цент-
ральним відомствам посередні 
місцеві установи, самостійні у 
відправленні своїх адміністра-
тивних функцій та у вирішенні 
підвідомчих їм справ [8, с. 425]. 

Свого часу певні висновки 
названої наукової концепції ні-
мецької юридичної школи були 
сприйняті вітчизняними вченими 
дореволюційної правової школи. 
Наприклад, О.О. Жилін зазначав, 
що державний орган становить 
собою технічний термін для поз-
начення певних відносин у де-
ржавному союзі, що виникають 
завдяки існуючому в ньому пра-
вопорядку [9, с. 84]. Ф.Ф. Кокош-
кін підкреслював, що органом 
держави можна назвати лише 
той, який здійснює певні юридич-
ні акти, що вважаються проявом 
волі держави у праві, або, що-
найменше, бере участь у цьому 
[11, с. 209]. Як бачимо, названі та 
інші науковці того часу виходили 
зі своєрідної інтегральності по-
нять «держава» і «державний 
орган», з тотожності їх загально-

го смислу [17, с. 27]. 
Сьогодні представники віт-

чизняного законодавства також 
демонструють певні підходи до 
визначення категорії «держав-
ний орган». Виходячи зі змісту 
Основного Закону деякі сучасні 
науковці вважають за доцільне 
трактувати поняття «державний 
орган» та «орган державної вла-
ди» такими, що застосовуються 
в законодавстві й правовій літе-
ратурі якщо не як тотожні, то в 
близькому значенні, характери-
зують однопорядкові явища [10, 
с. 229]. Правознавці зазначають, 
що  о с н о в о п о л ож н о ю д л я 
з’ясування змісту й форм де-
ржавного управління є категорія 
«державний орган» («орган дер-
жави»), або «орган державної 
влади» [7, с. 48]. При цьому оби-
два терміни охоплюють струк-
турно-організаційні форми ре-
алізації державної влади [3, с. 
298]. 

Однак, на нашу думку, є всі 
підстави обговорювати як науко-
ву гіпотезу такий підхід до ро-
зуміння поняття «державний ор-
ган», за яким воно сприймається 
ширше від поняття «орган дер-
жавної влади». Якщо статус 
будь-якого державного органу 
може бути визначений і підзакон-
ними актами, прийнятими зазви-
чай на підставі так званих ста-
тусних законів, то статус органу 
державної влади – виключно 
Конституцією і (або) законами Ук-
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р а ї н и .  І з  ц ь о г о  п р и в о д у  
В.Б. Авер’янов слушно вказує, 
що термін «орган державної вла-
ди» ввійшов до інструментарію 
вітчизняної юридичної теорії і 
практики обтяженим певними не-
порозуміннями [7, с. 51]. 

Зазначимо, що всі подібні 
дефініції спираються на виріз-
нення певних ознак державного 
органу, до яких насамперед від-
несено відокремленість органу 
як самостійної частини держав-
ного механізму (апарату) і його 
наділення державно-владними 
повноваженнями з метою безпо-
середньої участі в реалізації 
функцій держави. З нашого по-
гляду, державний орган доціль-
но тлумачити як відокремлену 
й відносно самостійну частину 
механізму держави, створену 
для здійснення певного виду де-
ржавної діяльності й наділену 
державно-владними повнова-
женнями (компетенцією) здій-
снення окреслених чинним зако-
нодавством завдань, безпосе-
редньо пов’язаних з реалізацією 
тієї чи іншої функції держави. 

Інакше кажучи, з огляду на 
викладене можна охарактеризу-
вати будь-якого суб’єкта владних 
повноважень, діяльність якого 
безпосередньо пов’язана зі здій-
сненням реєстраційного провад-
ження, саме як державний орган, 
наділений певними державно-
владними повноваженнями (у 
тому числі делегованими), який 

у межах своєї компетенції, буду-
чи відокремленим елементом 
державного апарату, забезпечує 
здійснення певної реєстраційної 
процедури. Проте за будь яких 
обставин такий державний орган 
є лише складовою частиною уп-
равлінського апарату. Як відомо, 
система такого апарату входить 
до більш загального системного 
утворення (до так званої мета-
системи), яким у цілому виступає 
держава, точніше державний 
апарат (механізм). Причому та-
кий апарат управління є його 
найбільш численною й розгалу-
женою частиною, яка відіграє 
надзвичайно важливу роль у 
здійсненні всіх основних завдань 
і функцій держави [7, с. 125]. 
Сама така система включає 
більш прості складові частини, 
об’єднанні в єдине ціле, але 
щодо неї вони виступають під-
системами. Останні, у свою чер-
гу, складаються з наступних сис-
темних утворень, ще простіших, 
і т.д. 

Граничну межу такого поділу 
системи характеризує поняття 
«елемент». Іншими словами, мо-
жемо стверджувати, що стосов-
но будь-якої системи державних 
органів у ролі її складового еле-
мента виступає кожен її само-
стійний орган [7, с. 128]. Важли-
во, що такі елементи не можна 
ототожнювати з певними компо-
нентами самої системи, передо-
всім такими, які в загальносоціо-
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логічному плані визнаються як 
людського, речового, процесу-
ального й духовного порядків. 
Отже, у даному випадку принцип 
цілісності системи передбачає 
необхідність розгляду організації 
як єдиного цілого, що складаєть-
ся із взаємодіючих, часто різно-
якісних, але одночасно спільних 
за орієнтацією на кінцеві ре-
зультати елементів. Саме така 
система має зв’язок між елемен-
тами самої системи, відрізняєть-
ся від простої їх сукупності й 
виділяється з навколишнього се-
редовища у вигляді цілісного ут-
ворення. 

Із цього приводу доцільно 
звернути увагу на визначення 
принципу цілості у трудах Г. Ге-
геля, який зазначив, що ціле – це 
рефлекторна єдність, яка сама 
по собі має самостійну стійку на-
явність. У свою чергу, ціле скла-
дається з частин, без яких воно 
не є чимось. Отже, ціле – це все 
відношення й самостійна тоталь-
ність; але саме через це воно є 
лише чимось відносним, тому що 
те, що робить його тотальністю 
є, навпаки, його іншим – части-
ною, і своя стійка наявність ціло-
го існує не в самому собі, а у 
своєму іншому [6, с. 469].

Ознака цілісності системи 
державних органів виникає не 
одночасно, а поступово, у про-
цесі формування, функціонуван-
ня й розвитку останньої. Спира-
ючись на викладене, вважаємо, 

що неможливо погодитися з по-
глядами деяких представників 
теорії адміністративного права, 
які пропонують розглядати ціліс-
ність системи певних державних 
органів виключно як зв’язаність 
їх з відповідним єдиним органі-
заційним елементом, що забез-
печує організацію роботи такої 
системи по вертикалі. Як вба-
чається, названа концепція не 
відповідає суспільним потребам, 
що виникли внаслідок побудови 
правової держави в Україні. 
Особливо це стосується соціаль-
но-економічної сфери, де існую-
чі певні системи побудовані за 
іншими правилами. 

Аналіз вітчизняного законо-
давчого масиву, що врегульовує 
реєстраційні відносини, дозво-
ляє зробити висновок, що систе-
ма державних органів, уповнова-
жених на вчинення реєстрацій-
них дій, будується на засадах 
єдності й цілісності державної 
території, об’єднання принципів 
централізації й децентралізації. 
При цьому системність таких де-
ржавних органів означає єдність 
правових засад їх діяльності, 
нормативно закріплену організа-
цію взаємодії елементів цієї сис-
теми між собою і взаємодію на-
званих органів з органами дер-
жавної влади й органами місце-
вого самоврядування. З нашої 
точки зору, система державних 
органів, що здійснюють реєст-
раційне провадження, стано-
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вить собою сукупність взає-
модіючих самоврядних елемен-
тів – певних уповноважених де-
ржавних органів, діяльність 
яких достатньо повно врегу-
льована нормами законодав-
ства і здійснюється виключно 
в межах такої системи. Безпе-
речним є той факт, що в чинному 
законодавстві існують певні про-
галини щодо необхідного ме-
ханізму координування діяль-
ності елементів системи держав-
них органів. Ця обставина пот-
ребує подальшого наукового до-
слідження з метою належного 
правового врегулювання вказа-
ного механізму. 

Вважаємо, що слід виділити 
такі складники (елементи) систе-
ми державних органів, що здійс-
нюють реєстраційні процедури: 
(а) держателі (розпорядники) де-
ржавних реєстрів і (б) реєстра-
тори державних реєстрів. Держа-
телем будь-якого державного 
реєстру завжди виступає орган 
виконавчої влади, який, у свою 
чергу, також становить організа-
ційно оформлену систему, що 
має відповідні завдання й функ-
ції, структуру й обсяг повнова-
жень, необхідних для здійснення 
державної управлінської діяль-
ності у цій сфері [2, с. 39]. 
Реєстратором можуть буди як 
орган державної виконавчої вла-
ди, його посадова особа, так і 
орган місцевого самоврядуван-
ня, його посадова особа, а також 

державні установи й організації, 
підприємства, приватні особи, 
якщо вони приймають владні рі-
шення або видають індивідуаль-
но-правові акти в рамках деле-
гованих їм публічно-правових 
повноважень щодо здійснення 
реєстраційної процедури. На-
приклад, держателем єдиного 
Державного реєстру юридичних 
осіб і фізичних осіб-підприємців 
є Державний комітет України з 
питань регуляторної політики та 
підприємництва. Згідно з преам-
булою Закону України «Про дер-
жавну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприєм-
ців» [4; 2003. – № 31-32. – Ст. 263] 
державний реєстратор – це по-
садова особа, яка відповідно до 
цього Закону від імені держави 
здійснює державну реєстрацію 
юридичних осіб і фізичних осіб-
підприємців. Частина 3 ст.6 За-
кону встановлює, що державний 
реєстратор підпорядковується 
міському голові міста обласного 
значення або голові районної, 
районної в містах Києві й Севас-
тополі державної адміністрації. 

Відповідно до ст. 42 Закону 
України «Про забезпечення ви-
мог кредиторів та реєстрацію об-
тяжень» [4; 2004. – №11. – Ст. 140] 
держателем державного реєстру 
обтяжень рухомого майна є 
уповноважений центральний ор-
ган виконавчої влади. 

Порядком ведіння Держав-
ного реєстру обтяжень рухомого 
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майна, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України 
від 5 липня 2004 р., № 830, таким 
держателем визначено Мініс-
терство юстиції України, яке за-
безпечує ведіння Реєстру. В 
свою чергу, останнє реєстрато-
рами цього Реєстру визначило 
державні нотаріальні контори й 
приватних нотаріусів, які здійс-
нюють державну реєстрацію ві-
домостей про виникнення, зміну, 
припинення обтяжень, звернен-
ня стягнення на предмет обтя-
ження, а також приймають заяви, 
видають завірені витяги з Реєс-
тру й виконують інші функції, пе-
редбачені законодавством [15, 
п. 1].

З урахуванням широкого 
кола суб’єктів, уповноважених 
здійснювати владні функції (у на-
шому випадку – реєстраційні дії), 
стає зрозумілим, чому категорію 
«державні органи» неможливо 
розглядати у вузькому розумінні, 
ототожнюючи їх з органами де-
ржавної влади. Нормами націо-
нального законодавства перед-
бачено можливість делегування 
владних повноважень від ор-
ганів державної влади іншим 
суб’єктам, під якими у даному 
разі ми й розуміємо державні ор-
гани. Підкреслимо, що на сьогод-
ні в країнах з розвинутою право-
вою системою (у тому числі в 
країнах Європейської спільноти) 
зазначена ситуація є типовою, 
тобто в них нормативно закріп-

лено повноваження державних 
органів передавати частину 
своїх функцій іншим органам, що 
не належать до системи держав-
них органів виконавчої влади 
(наприклад, § 124 гл. 11 Консти-
туції Фінляндії передбачає мож-
ливість передачі управлінських 
функцій суб’єктам, які не є орга-
нами публічної влади [12, с. 
632]). 

Аналізуючи зміст національ-
ного законодавства, що регла-
ментує здійснення реєстрацій-
них процедур, можемо дійти вис-
новку, що в ньому виражені пев-
ні вимоги до делегування таких 
владних повноважень: їх деле-
гування суб’єктам, які не є орга-
нами публічної влади, здій-
снюється спеціальним законо-
давчим актом. До того ж у деяких 
випадках установлюється обо-
в’язок укладення певних додат-
кових угод і/або договорів, а пе-
редані повноваження зберігають 
державно-правову природу. Ор-
гани державної влади зобов’яза-
ні контролювати виконання таких 
повноважень і давати рекомен-
дації щодо їх реалізації. За неви-
конання або ж неналежне вико-
нання делегованих державних 
повноважень установлюється 
відповідальність перед держа-
вою.

Таким чином, можемо ствер-
джувати, що в сучасній Україні 
цілісна система державних ор-
ганів, які здійснюють реєстрацій-
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не провадження, функціонує. Не-
достатнє правове її забезпечен-
ня й механізму взаємодії між со-
бою її елементів є недоліком віт-
чизняного законодавства й по-
требує подальшого наукового 

дослідження. А це сприятиме 
більш ефективному заповненню 
прогалин у вітчизняному право-
вому полі і як наслідок – захисту 
прав та інтересів учасників ад-
міністративних відносин.
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Стаття присвячена темі не-
припустимості жорстокого по-
водження з затриманими й 
ув’язненими, несправедливого й 
негуманного ставлення до цієї 
категорії осіб та їх сімей  праців-
ників пенітенціарних установ. У 
роботі містяться посилання на 
документи міжнародних органі-
зацій, наведені приклади нега-
тивного досвіду застосування до 
ув’язнених безпідставних засобів 
жорстокого поводження з ними 
персоналу тюрем як в Україні, 
так і за кордоном. Зроблено 
спробу пояснити причину цього 
й запропонувати шляхи вирішен-
ня цієї проблеми, яка сьогодні є 
питанням світового масштабу.

Уже 17 рік від часу проголо-
шення незалежності України то-
чаться дискусії довкола теми за-
стосування тортур, катувань та 
інших протиправних дій стосовно 
людини, яка за вироком суду від-
буває покарання в місцях поз-
бавлення волі або тимчасового 
її позбавлення на період слід-
ства. З року в рік реєструється 

низка подібних злочинів, учине-
них правоохоронцями та праців-
никами пенітенціарних установ. 
Ось чому ці питання залишають-
ся актуальними. Вважаємо за 
доцільне розглянути тему непри-
пустимості застосування кату-
вань і тортур до ув’язнених з боку 
персоналу кримінально-вико-
навчих установ.

Конвенція про заборону ка-
тувань та інших жорстоких, не-
людських або таких, що прини-
жують гідність, видів поводжен-
ня і покарання в резолюції 39/46 
Генеральної Асамблеї ООН від 
10 грудня 1984 р. (далі – Конвен-
ція) визначає термін «катування» 
як будь-яку дію, якою будь-якій 
особі навмисне завдається силь-
ний біль або страждання (фізич-
не чи моральне), щоб отримати 
від неї або третьої особи відо-
мості чи визнання, покарати її за 
дії, які вчинила вона або третя 
особа чи у вчиненні яких вона пі-
дозрюється, а також залякати чи 
примусити її або третю особу, чи 
з будь-якої причини, що ґрун-

УДК 342.726+343.1 В.В. Кобзар, здобувачка 
при кафедрі адміністративного  

та фінансового права 
Національний університет  

ДПС України, м. Ірпінь

 

НЕПРИПУСТИМІСТЬ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ  
ІЗ ЗАТРИМАНИМИ Й УВ’ЯЗНЕНИМИ



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

1�� 2009/103

тується на дискримінації будь-
якого характеру, коли такий біль 
або страждання спричиняються 
державними посадовими особа-
ми чи іншими особами, які висту-
пають як офіційні, чи з їх підбу-
рювання, чи з їх відома, чи з їх 
мовчазної згоди. У визначення 
цього терміна не включаються 
біль і страждання, які виникли 
внаслідок лише законних санкцій 
і які є невіддільними від останніх 
або викликаються ними випад-
ково [3, с. 45].

Тортури, катування, інші 
форми нелюдського й принижу-
ючого гідність поводження не-
припустимі в жодній ситуації. Ви-
нятків із цього принципу бути не 
може.

У статті 5 Загальної декла-
рації прав людини зазначається: 
«Ніхто не повинен зазнавати 
тортур або жорстоких, і нелюд-
ських, або таких, що принижують 
його гідність, поводження і пока-
рання» [2, с. 57]. Міжнародний 
пакт про громадські та політичні 
права передбачає, що ніхто не 
повинен зазнавати катувань чи 
жорстокого, нелюдського або 
принижуючого людську гідність, 
поводження чи покарання. Жод-
на особа не повинна без власної 
вільної згоди брати участь у ме-
дичних чи наукових дослідах» [5, 
с. 15].

Поряд із визначенням тер-
міна «катування» Конвенція вка-
зує на абсолютний характер за-

борони такого поводження, під-
креслює, що ніякі виключні об-
ставини, якими б вони не були 
– стан війни чи її загроза, внут-
рішня політична нестабільність 
або будь-яке інше надзвичайне 
становище, – не можуть виправ-
дати катування. Наказ вищесто-
ящого начальника або держав-
ної влади теж не може служити 
виправданням останніх [3, с. 
46].

Стаття 10 Конвенції вста-
новлює, що кожна держава-учас-
ниця забезпечує повне включен-
ня навчальних матеріалів та ін-
формації про заборону катувань 
до програм підготовки персона-
лу правоохоронних органів, 
цивільного й військового медич-
ного персоналу, державних по-
садовців, діяльність яких сто-
сується тримання під вартою й 
допитів осіб, які зазнали будь-
якої форми арешту, затримання 
чи тюремного ув’язнення або до 
поводження з ними [3, с. 47]. Що 
ж до застосування тюремним 
персоналом сили та зброї, то 
воно має певні правові наслідки, 
бо існує абсолютна заборона на 
будь-які види катувань.

У статті 3 Кодексу поведінки 
посадових осіб, діяльність яких 
пов’язана з підтримкою правопо-
рядку, передбачається, що ці 
особи для підтримання право-
порядку можуть застосовувати 
силу лише у випадках крайньої 
необхідності й у такій мірі, в якій 
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це потрібно для виконання своїх 
обов’язків.

Таким чином, можемо кон-
статувати, що в нормах міжна-
родних документів чітко визна-
чено, що катування, тортури, не-
людське й принижуюче гідність 
поводження в жодному разі не 
можуть бути виправдані. Конк-
ретно це означає, що: (а) засуд-
жених не можна катувати;  
(б) сила може застосовуватись, 
тільки коли це необхідно для 
примушення засудженого вико-
нувати пенітенціарний режим;  
(в) тюремний персонал повинен 
бути навчений ненасильницьким 
методам поводження з непокір-
ними засудженими; (г) при вико-
нанні своїх обов’язків він має дія-
ти в рамках закону; (д) персона-
лу, винному в застосуванні кату-
вань чи невиправданого насилля 
до засуджених, належить нести 
встановлену законом відпові-
дальність; (е) засуджені повинні 
мати можливість звертатися до 
незалежних осіб зі скаргами на 
погане поводження з ними пер-
соналу, не боячись покарання чи 
дискримінації з його боку.

Тюремному персоналу на-
лежить знати вимоги міжнарод-
них документів щодо заборони 
катувань і тортур, нелюдського 
чи принижуючого гідність повод-
ження із засудженими. Ця забо-
рона міжнародного законодавс-
тва має бути передбачена й пра-
вилами тюремного тримання й 

усім навчальним матеріалом для 
даного виду персоналу.

Цілком очевидно (і практика 
це підтверджує), що людина стає 
дуже вразливою, коли потрапляє 
до рук правоохоронних органів. 
Влада, яку ці структури мають 
над позбавленими волі, знахо-
диться на такому рівні, що пот-
рібні спеціальні заходи для за-
хисту прав засуджених. Саме ця 
обставина була основною при-
чиною створення такого міжна-
родного правозахисного органу, 
як Європейський комітет із за-
побігання катувань.

Європейська конвенція із за-
побігання катувань та антигу-
манного чи принизливого повод-
ження або покарання і Комітет із 
запобігання катувань (як її дієвий 
орган) були затверджені напри-
кінці 80-х років ХХ ст. Сьогодні 
Ко н в е н ц і ю  р а т и ф і к у в а л и  
46 країн-членів Ради Європи.

Європейська конвенція з 
прав людини має більш загаль-
ний характер, охоплює набагато 
більший діапазон прав і свобод. 
Заборона катувань – є один з її 
елементів і невід’ємна частиною 
діяльності цього механізму.

Проблема застосування ка-
тувань і жорстокого поводження 
в органах правопорядку має де-
кілька аспектів. У загальногу-
манітарному смислі катування є 
інститутом середньовічного сус-
пільства. Воно сумісне з правами 
й гідністю людини і гуманістич-
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ною моделлю сучасних сус-
пільств.

Однак цей архаїзм є досить 
стійким не тільки тому, що має 
давні історичні традиції, а голов-
ним чином тому, що є ефектив-
ним кримінально-виконавчим 
інструментом. Низький про-
фесійний рівень працівників пе-
нітенціарних установ, недостат-
ня техніко-криміналістична база 
на тлі все більших вимог до роз-
криття злочинів зміцнюють тен-
денцію до застосування кату-
вань. Одночасно ця практика не-
гативно позначається на психо-
логічному стані більшості праців-
ників правоохоронних органів та 
установ виконання покарань, за-
охочуючи схильних до садизму. 
Вседозволеність і практика кату-
вань виступають активним чин-
ником морально-психологічної 
деградації і професійної дефор-
мації особового складу зазначе-
них органів та установ. Жорстоке 
поводження й катування в пра-
воохоронних і кримінально-вико-
навчих органах – зазвичай ла-
тентний процес. У даному випад-
ку мають місце 2 основні види 
латентності. По-перше, це так 
звана природна латентність, тоб-
то небажання постраждалих, за-
триманих, підозрюваних і під-
слідних осіб, засуджених до поз-
бавлення волі звертатися зі 
скаргами на неправомірні дії з 
боку працівників правоохорон-
них органів. По-друге, так би мо-

вити штучна латентність, або 
приховування фактів порушення 
прав названих категорій осіб са-
мими органами правопорядку, 
неправомірна відмова в пору-
шенні кримінальних справ за 
фактом учинення злочину проти 
певного кола осіб, посилена кор-
поративною й службовою солі-
дарністю працівників цих органів, 
прокуратури й суду.

Окрім цих названих 2-х ос-
новних форм латентності тут на-
явна і 3-я, яку можна визначити 
як «погранична ситуація». Ідеть-
ся про недостатнє знання або 
незнання взагалі громадянами 
своїх прав, меж дозволеного й 
забороненого в кримінальному 
й кримінально-виконавчому про-
цесі, норм тримання засуджених 
та ув’язнених та ін. [6, с. 25].

На жаль, практика катувань 
і тортур працівниками пенітен-
ціарних установ стосовно засуд-
жених до позбавлення волі за-
стосовується й досі і за кордо-
ном, і в Україні.

Спробуймо пригадати випа-
док, коли світова громадськість 
була приголомшена відомостя-
ми про катування ув’язнених на 
базі Гуантанамо. Тоді амери-
канське федеральне бюро роз-
слідувань на вимогу правозахис-
них організацій обнародувало 
секретну доповідь про нелюдсь-
ке поводження з ув’язненими, в 
якій наводяться десятки розпові-
дей очевидців, які могли спос-
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терігати ті жорстокі картини. 
Були виявлені факти побиття 
в’язнів навіть у післяопераційний 
період та подібні до цього пору-
шення. Причину такого ставлен-
ня до них було виявлено в тому, 
що в цьому місці трималося де-
кілька сот людей, переважну 
більшість яких становили вихід-
ці із Саудівської Аравії, Йємену 
й Афганістану, що підозрюва-
лись у зв’язках з терористичною 
організацією «Аль-Каїда» та ру-
хом «Талібан».

У центр міжнародної уваги 
потрапила також іранська пені-
тенціарна система після того, як 
в тюрмі цієї країни загинула ка-
надська журналістка іранського 
походження Захра Куземі. Голов-
ний суддя Ірану визнав, що в їх 
тюрмах застосовуються жорстокі 
методи допитування, за його 
словами, схожі на ті, якими ко-
ристувались американські сол-
дати в іракській тюрмі Абу Грейб. 
Виступаючи на конференції про-
куратури Аяталла Махмуд Ха-
шемі Шахруді заявив, що пред-
ставники сил безпеки й охорони 
правопорядку установ виконан-
ня покарань іноді надівають міш-
ки на голови ув’язненим з метою 
їх угамування й застосовують фі-
зичну силу до них з використан-
ням травматичних засобів. Подіб-
на практика мала місце в тюрмі 
Абу Грейб. У той же час він під-
креслив, що така практика су-
перечить іранській Конституції.

Громадськості відомі випад-
ки катувань ув’язнених у тюрмах 
і в інших країнах. Пропонуємо 
пригадати деякі епізоди.

Кривавого й жорстокого ка-
тування зазнавали ув’язнені му-
сульмани в колонії м. Навої (Рес-
публіка Узбекистан). Родичі 
в’язнів, занепокоєні здоров’ям і 
життям своїх рідних і близьких, 
звернулися з проханням розслі-
дувати події в колонії № 64/46 до 
Генеральної прокуратури й МВС 
Республіки Узбекистан.

Під егідою європейської ко-
місії Ради Європи Харківський 
інститут соціальних досліджень 
провів опитування щодо кату-
вань і жорстокого поводження із 
затриманими, заарештованими, 
підсудними, обвинуваченими і 
в’язнями в органах правопорядку 
України. Однією з її цілей було 
визначення поширеності й час-
тоти випадків такого поводження 
й застосування катувань у зазна-
чених органах. Для цього було 
відібрано 5 регіонів – структурно 
різних частини України: Львів-
ський, Харківський, Донецький, 
Одеський і Київський. У перебігу 
масового опитування виявляли-
ся родини, члени яких або їх най-
ближчі родичі протягом останніх 
3-х років мали досвід затриман-
ня працівниками міліції й пере-
бування у в’язниці.

Реально вдалось опитати 
186 осіб. Респондентів шукати 
було досить складно. Уже самі 
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запитання викликали в населен-
ня певну настороженість. Безпо-
середньо ж ті, хто мав справу з 
органами правопорядку в ролі 
обвинуваченого, підозрюваного 
або ув’язненого, нерідко навідріз 
відмовлялися брати участь в 
опитуванні. Наведемо отрима-
ний результат: а) 70,4% респон-
дентів вважають, що в міліцей-
ській практиці доволі поширені 
катування як засіб розкриття й 
розслідування злочинів, а ба-
нальні кулачні побої для отри-
мання показань і прискорення 
дослідження – досить пошире-
ний метод; б) 7,6% опитуваних 
свідчать про регулярні побиття, 
29,3% повідомляють про декіль-
ка таких випадків; в) 36% респон-
дентів «випробували» на собі гу-
мові палиці й інші прилади;  
г) виступаючі в ролі арештантів 
роблять наголос на тому, що при-
чинами катувань є особисті чин-
ники і проблеми кадрового ме-
неджменту: підбір кадрів кримі-
нально-виконавчих  установ, їх 
навчання, розміщення, контроль 
над персоналом; д) 15,1% опита-
них вважають, що факти засто-
сування працівниками правоохо-
ронних органів побоїв, знущань 
або катувань мають місце через 
відсутність нормальних умов ро-
боти й низьку заробітну плату 
працівників цих органів; е) 7,5% 
– через надмірну завантаженість 
останніх роботою; є) 45,7% – че-
рез поганий відбір претендентів 

на їх посади, коли до правоохо-
ронних органів потрапляють 
люди, схильні до садизму; ж) 
62,2% переконані, що факти зну-
щань і катувань мають місце че-
рез безкараність тих працівників, 
що допускають незаконні методи 
в роботі, зловживаючи своїми 
повноваженнями [1, с. 150].

Відповідно до розуміння 
причин, що породжують практи-
ку застосування катувань праців-
никами органів правопорядку, 
респонденти насамперед відзна-
чили, що за таку «активність» не-
обхідно суворіше карати, що тре-
ба краще підбирати кадри, для 
чого передусім поліпшити підго-
товку кадрів для соціальних за-
кладів. Однак, з нашого погляду, 
є більш вагомі фактори, що мо-
жуть зміцнити систему, а вона, у 
свою чергу, буде краще форму-
вати персонал, хоча респонден-
ти практично на останнє місце 
поставили громадський конт-
роль, роль засобів масової ін-
формації, тобто фактор відкри-
тості правоохоронної системи. 
Адже світовий досвід показує що 
в кінцевому підсумку саме під-
контрольність поліції громадсь-
ким структурам викликала ради-
кальні зміни в її діяльності.

А тоталітарними методами 
та ще й в умовах закритості пра-
воохоронної й пенітенціарної 
систем ситуацію навряд чи мож-
на змінити.

Досягнення мети реального 
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забезпечення прав людини ви-
дається неможливим без невід-
кладного вжиття на всіх рівнях 
органів влади, причетних до 
здійснення контролю й нагляду 
за дотриманням прав людини в 
місцях позбавлення волі, низки 
організаційно-практичних і кад-
рових заходів, спрямованих на 
формування в підлеглих праців-
ників належного ставлення до 
цієї занадто важливої ділянки 
роботи. До керівництва відповід-
ними підрозділами мають прийти 
принципові, професійні, ініціа-
тивні працівники, які глибоко ус-
відомлювали б важливість, акту-
альність наведення порядку у 
відповідних установах виконан-
ня покарань. Вони мають бути 
психологічно готові сприймати 
людей, які перебувають за гра-
тами, як рівноцінних членів сус-
пільства (за винятком чітко виз-
начених судом обмежень), вико-
нувати функцію державних ад-
вокатів тих осіб, які позбавлені 
волі, незалежно від будь-яких 
обставин обвинувачення, що 
стали підставою для тримання 
їх під вартою [4, с. 7].

Саме з усвідомлення цієї об-

ставини розпочато відповідну ро-
боту в органах прокуратури Ук-
раїни. Наприклад, протягом 
2006 р. прокурорами з метою 
усунення виявлених порушень 
законності в місцях позбавлення 
волі внесено майже 10000 актів 
прокурорського реагування, в ре-
зультаті чого до дисциплінарної, 
адміністративної й матеріальної 
відповідальності притягнуто по-
над 7 тис. працівників органів ви-
конання покарань, а справи сто-
совно 50 службових осіб цих ор-
ганів та установ направлені до 
суду [7, с. 9]. І позитивним є те, 
що ця робота прокуратури не за-
лишилася черговою «кампанією». 
У ході підсумкової колегії за на-
слідками роботи органів проку-
ратури України минулого року Ге-
неральний прокурор України чіт-
ко сформулював завдання про-
курорів: тортури, катування, зну-
щання і протиправні утиски своїх 
прав ув’язнені в державі мають 
забути взагалі. Необхідною є са-
мовіддана участь у цих процесах 
усіх заінтересованих органів та 
установ, передусім Державного 
департаменту з питань виконан-
ня покарань. 
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УДК 347.73 А.В. Стаценко, аспирант 
Национальная юридическая академия Украины 

имени Ярослава Мудрого, г. Харьков

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ  

И СБОРОВ В УКРАИНЕ

Неотъемлемой частью эко-
номического комплекса любого 
современного государства явля-
ется эффективная система на-
логообложения. Налоги, сборы 
и другие обязательные платежи 
– это не только основной источ-
ник поступлений в бюджет, но и 
мощный регулятор. Они высту-
пают гарантом социальной за-
щиты граждан и создают мате-
риальную основу суверенитету 
государства и местного само-
управления. Сегодня в Украине 
действует система налогообло-
жения, требующая существен-
ной доработки, поскольку неко-
торые налоги и сборы характе-
ризуются низкой экономической 
результативностью из-за недо-
статков правового регулирова-
ния. Именно поэтому действую-

щая система требует реформи-
рования, кардинальной замены 
отдельных элементов действу-
ющих сегодня налоговых меха-
низмов.

В последнее время в той 
или иной степени этой проблемы 
касались такие ученые, как  
А.В. Брызгалин [5], И.И. Кучеро-
ва [2], Н.П. Кучерявенко [3; 4; 7; 
8], И.Г. Русакова [6] и др.

Налог – элемент обще-
ственного бытия. Первые упоми-
нания о нём мы находим в фи-
лософских трактатах античных 
мыслителей. На заре человечес-
кой цивилизации философы 
объясняли налог как обществен-
но необходимое и полезное яв-
ление, несмотря на то, что извес-
тные им налоговые формы были 
варварскими. По мере обще-
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ственного развития последние 
постепенно менялись, прибли-
жаясь к их современному содер-
жанию, но неизменным оставал-
ся глубинный смысл понятия 
«налог» как опосредование про-
цесса обобществления необхо-
димой для общества части ин-
дивидуальных доходов (бо-
гатств).

Одна из самых острых про-
блем экономики Украины – не-
хватка финансовых ресурсов. 
Наиболее приемлемым спосо-
бом её разрешения может быть 
налоговое регулирование – сис-
тема особых мероприятий в об-
ласти налогообложения, направ-
ленных на вмешательство госу-
дарства в рыночную экономику 
в соответствии с принятой пра-
вительством концепцией эконо-
мического роста, ибо оно охва-
тывает всю экономику в целом.

Неоднозначное определе-
ние понятия налога как такового 
приводит к дебатам вокруг прак-
тических проблем налогообло-
жения: о построении налоговой 
системы, структуре ее слагае-
мых, ее роли в хозяйственной 
жизни страны, о взаимодейс-
твии с ценообразованием, кре-
дитованием, бюджетным и кор-
поративным финансированием, 
валютным регулированием, де-
нежным обращением и др. Разу-
меется, это важнейшая сфера 
научно-практических поисков, 
но она является завершающим 

этапом фундаментальных ис-
следований сущности налого-
вых отношений. Система мест-
ных налогов и сборов не явля-
ется исключением, а наоборот, 
поднимает много новых вопро-
сов. Под местными налогами и 
сборами понимаются обяза-
тельные платежи юридических 
и физических лиц, поступающие 
в бюджет органов местного са-
моуправления в порядке и на 
условиях, определенных зако-
нодательными актами.

Характерными особеннос-
тями этой системы являются:  
а) множественность налоговых 
платежей; б) преобладание в 
местном налогообложении пря-
мых налогов; в) отсутствие огра-
ничений при обложении местны-
ми налогами; г) отсутствие для 
большинства местных налогов и 
сборов инструкций и рекоменда-
ций Министерства финансов и 
Государственной налоговой ад-
министрации Украины; д) пла-
тельщиками этих налогов высту-
пают одновременно и юридичес-
кие, и физические лица; е) невы-
сокая доля поступлений от мест-
ных налогов и сборов в местные 
бюджеты.

Введение местных налогов 
и сборов предусмотрено законо-
дательством как дополнение 
действующих федеральных на-
логов. Это позволяет более пол-
но учесть разнообразие местных 
потребностей и виды доходов 
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для местных бюджетов.
До 1993 г. в Украине местное 

налогообложение не было зако-
нодательно урегулировано. Де-
крет Кабинета Министров Укра-
ины «О местных налогах и сбо-
рах» [1; 1993. – № 30. – Ст. 336], 
принятый 20 мая 1993 г., охарак-
теризовал каждый из налогов и 
сборов, а также определил:  
(а) порядок исчисления, уплаты 
и перечисления местных нало-
гов и сборов; (б) полномочия ор-
ганов местного самоуправления; 
(в) ответственность налогопла-
тельщика за уплату местных на-
логов и сборов; (г) порядок воз-
врата средств из бюджетов мес-
тного самоуправления чрезмер-
но уплаченных средств местных 
налогов и сборов; (д) процедуру 
налогообложения иностранных 
юридических и физических лиц; 
(е) источники уплаты местных 
налогов и сборов.

В целом же управление фи-
нансами в государстве имеет 
специфическую иерархическую 
систему, предусматривающую 
четкое размежевание прав и 
обязанностей органов власти в 
сфере формирования доходов 
бюджетов. Если исходить из оп-
ределенной самостоятельности 
бюджетов различных уровней 
(центрального и местных), мож-
но выделить и 2 уровня регули-
рования налоговых потоков:  
а) верхний уровень, составляю-
щий основу поступлений в Госу-

дарственный бюджет, и б) ниж-
ний, формирующий поступления 
в местные бюджеты.

Налоговое регулирование в 
странах с развитой рыночной 
экономикой позволяет выделить 
несколько условий оптимально-
го соотношения бюджетных пос-
туплений и налоговых платежей: 
(а) четкое разделение компетен-
ции между органами власти на 
центральном и местном уров-
нях; (б) самостоятельность бюд-
жетов и наличие в них независи-
мых источников доходов; (в) от-
сутствие устойчивых каналов 
перечисления средств из нижес-
тоящих бюджетов в Государс-
твенный.

Во многих экономически 
развитых странах взаимодейс-
твие различных уровней налого-
вых отношений решается уста-
новлением механизма отчисле-
ний, при котором налоги на до-
ходы и недвижимость в основ-
ном поступают в местные бюд-
жеты, а Госбюджет сосредоточи-
вает специальные, целевые пос-
тупления в соответствии с опре-
деленным направлением затрат. 
Такая система позволяет разгра-
ничить полномочия центра и ре-
гионов. Это создает возмож-
ность обеспечивать целевое фи-
нансирование приоритетных об-
щегосударственных задач, удов-
летворять общенациональные 
интересы и в то же время подде-
рживать финансовую независи-
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мость регионов.
В наиболее общей форме 

совокупности налогов и сборов 
образуют формирования, зави-
сящие от принципиальных под-
ходов к административно-терри-
ториальному устройству госу-
дарства. Это определяет как со-
четание, так и разграничение 
независимых денежных потоков 
по формированию централизо-
ванных публичных денежных 
фондов на уровне государства 
и территориальных громад. 
Именно за их счет должны обес-
печиваться самодостаточное 
развитие регионов и развитие 
государства в целом. В основе 
обеспечения этой тенденции и 
лежат процессы образования и 
развития общегосударственной 
и местной системы налогообло-
жения. Принципиальное значе-
ние при этом имеет классифика-
ция налогов и сборов на основа-
нии 2-х принципов – компетен-
ции органов по их введению 
(Верховной Рады или местных 
советов) и разграничении бюд-
жетов, в которые поступают 
средства от уплаты соответству-
ющих налогов и сборов.

Необходимо иметь в виду, 
что применение местных нало-
гов и сборов довольно детально 
регламентируется Верховной 
Радой Украины при определен-
ной свободе местных органов 
самоуправления. Во-первых, в 
ст.15 Закона Украины «О систе-

ме налогообложения» [1; 1991. 
– № 39. – Ст. 510] устанавлива-
ется исчерпывающий перечень 
местных налогов и сборов, кото-
рые могут вводиться на терри-
тории Украины. Во-вторых, в её 
ч. 3 содержится императивное 
требование по введению боль-
шей части местных налогов и 
сборов на территории соответс-
твующих регионов страны. И 
только часть из них вводится по 
усмотрению местных органов 
самоуправления. В-третьих, ос-
новные и наиболее важные до-
полнительные элементы право-
вого механизма каждого местно-
го налога и сбора опять-таки оп-
ределены актом высшей юриди-
ческой силы, т.е. законом. А по-
ложения местных советов по 
введению того или иного налога 
или сбора должны разрабаты-
ваться на основании соответс-
твующих норм указанного Декре-
та Кабмина Украины.

Этим Декретом от 20 мая 
1993 г. установлены 2 налога (на-
лог с рекламы и коммунальный), 
а также 11 сборов, 7 из которых 
являются обязательными для 
установления поселковыми, 
сельскими и городскими сове-
там при условии наличия объек-
та налогообложения либо усло-
вий, с которыми связано введе-
ние этих налогов и сборов. В 
данной статье будут более под-
робно рассмотрены только неко-
торые из перечисленных нало-
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гов и сборов.
Налог на рекламу является 

местным налогом. Согласно упо-
мянутому Закону порядок упла-
ты местных налогов устанавли-
вается нормативно-правовыми 
актами представительных орга-
нов местного самоуправления. 
Его плательщиками признаются 
предприятия, рекламирующие 
свою продукцию (рекламодате-
ли): а) у которых место нахожде-
ния приходится на территорию 
города; б) которые приобретают 
рекламные услуги (работы) или 
самостоятельно выполняют ра-
боты, связанные с рекламой то-
варов (работ, услуг). 

Объектом налогообложения 
налога на рекламу признаются: 
а) расходы на приобретение рек-
ламных услуг (работ), состоящих 
в изготовлении и распростране-
нии с коммерческой целью ин-
формации о товарах (работах, 
услугах) и о покупателях этих 
рекламных услуг (работ); и б) 
рекламные работы, выполняе-
мые рекламодателем самосто-
ятельно, в том числе с привле-
чением рекламопроизводите-
ля. 

Распространением инфор-
мации признается ее продвиже-
ние с помощью средств массо-
вой информации, каталогов, 
прейскурантов, справочников, 
листовок, афиш, плакатов, рек-
ламных щитов, календарей, све-
товых газет (бегущая строка или 

световая фиксированная стро-
ка), объявлений, извещений, со-
общений или других рекламных 
носителей. Также признается 
объектом налогообложения на 
рекламу спонсорский вклад, а 
спонсор и спонсируемый явля-
ются, соответственно, рекламо-
дателем и рекламораспростра-
нителем. 

Налоговой базой по налогу 
на рекламу является стоимость 
оказанных рекламных услуг (ра-
бот) либо расходы по самостоя-
тельному выполнению работ, 
связанных с рекламой товаров 
(работ, услуг).

Коммунальный налог пред-
ставляет собой плату за пользо-
вание коммунальными услугами. 
Его плательщики – юридические 
лица (кроме бюджетных учреж-
дений), причем плательщиками 
налога являются даже те из них, 
которые временно не ведут про-
изводственной деятельности. 
Освобождены от уплаты комму-
нального налога бюджетные 
учереждения, сельскохозяйс-
твенные предприятия, метро-
строй и метрополитен, государ-
ственные коммунальные пред-
приятия, получающие дотации 
из бюджета, предприятия и ор-
ганизации, освобождённые от 
уплаты налога на доход. Объек-
том налогообложения на этот 
налог является годовой фонд 
оплаты труда, рассчитанный с 
учётом её минимального фонда. 
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Максимальная ставка комму-
нального налога – 10% годового 
фонда оплаты труда. Налог на-
числяется каждый месяц в раз-
мере 10 % условного фонда оп-
латы труда и оплачивается до  
15 числа месяца, предшествую-
щего отчетному.

Рыночный сбор – это плата 
за торговые места на рынках и в 
павильонах, на крытых и откры-
тых столах, площадках для тор-
говли с автомашин, тележек, мо-
тоциклов, ручных тележек, кото-
рая взыскивается за каждый 
день торговли юридическими ли-
цами всех форм собственности 
и физическими лицами, реали-
зующими сельскохозяйствен-
ную, промышленную продукцию 
и другие товары (статьи 4 и 18 
Декрета). В соответствии с п. 3 
Указа Президента «Об упорядо-
чении механизма уплаты рыноч-
ного сбора» от 28 июня 1999 г., 
№ 761/99 ставка рыночного сбо-
ра устанавливается в размере 
от 0,05 до 0,15 необлагаемых на-
логом минимумов доходов граж-
дан (от 0,85 до 2,55 грн.) – для 
физических лиц и от 0,2 до 2,0 
(от 3,40 до 34,00 грн.) – для юри-
дических лиц за каждое торго-
вое место [9; 1999. – № 26. – 
Ст. 1224].

Пункт 13 Правил торговли 
на рынках даёт определение 
торгового места: это площадь, 
отведенная для размещения не-
обходимого для торговли инвен-

таря (весов, лотков) и осущест-
вления продажи продукции с 
прилавков (столов), транспорт-
ных средств, прицепов, тележек, 
в контейнерах, киосках, палат-
ках и пр. [9; 2002. – № 13. – 
Ст. 681]

Плательщиками рыночного 
сбора являются физические и 
юридические лица всех форм 
собственности, их филиалы, от-
деления, представительства и 
другие обособленные подразде-
ления, занимающие места не в 
стационарных помещениях на 
рынке. Причем физические лица, 
занимающие места для торговли 
на рынках, и физические лица, 
торгующие в стационарных по-
мещениях платят рыночный 
сбор на общих основаниях. Фи-
зические лица платят такой сбор 
за счет собственных доходов. 

Рыночный сбор не взимает-
ся с предприятий торговли, об-
щественного питания, бытового 
обслуживания, расположенных 
в стационарных помещениях на 
территории рынка. В этом слу-
чае юридическое лицо до начала 
осуществления деятельности по 
розничной торговле за наличный 
расчет должно на каждый объ-
ект торговли получить разреше-
ние на размещение объекта тор-
говли («Зеленую карту»), кото-
рое дает право торговать в кон-
кретном месте. «Зеленая карта» 
выдается после уплаты сбора за 
выдачу разрешения на размеще-
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ние такого объекта. Для её по-
лучения необходимо обратиться 
в органы местного самоуправле-
ния по вопросам торговли.

Ставка рыночного сбора 
для физических лиц не должна 
превышать 20% минимальной 
заработной платы, для юриди-
ческих – не более 3-х минималь-
ных заработных плат. Источни-
ком уплаты сбора является се-
бестоимость продукции либо ус-

луг или личные средства. Рыноч-
ный сбор может дифференциро-
ваться в зависимости от харак-
тера торговли, количества тор-
говых мест, вида плательщика и 
места торговли.

Таким образом, проанализи-
ровав общую часть и некоторые 
налоги и сборы, мы видим что 
система местного налогообло-
жения нуждается в усовершенс-
твовании.

Список литературы: 1. Відомості Верховної Ради Украини. 2. Кучеров И.И. Нало-
говое право России: Курс лекций. – М.: ОрИнфоР, 2001. – 360 с. 3. Кучерявенко Н.П. Курс 
налогового права: В 6-ти т. – Т. ІІ: Введение в теорию налогового права.– 660 c.; Т. ІІІ: Уче-
ние о налоге. – Харьков: Легас, 2005. – 668 c. 4. Кучерявенко Н.П. Податкове право Украї-
ни: Акад. курс: Підручник. – К.: Всеукр. асоц. вид. « Правова єдність» , 2008. – 701 с. 5. На-
логи и налоговое право: Учебник / Под ред. А.В. Брызгалина. – М.: Аналитика-Пресс, 1998. 
– 198 с. 6. Налоги и налогообложение: Учеб. пособ. для вузов / Под ред.И.Г. Русаковой,  
В.А. Кашина. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 495 с. 7. Налоговое право Украины: Учеб. по-
соб. / Под ред. Кучерявенко Н.П. – Xарьков: Консум, 2004. – 488 с. 8. Научно-практический 
комментарий Бюджетного кодекса Украины / Под общ. ред. Н.П. Кучерявенко. – Харьков: 
Одиссей, 2005. – 416 с. 9. Офіційний вісник України. 
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УДК 347.73 Н.Ю. Онищук, аспірантка  
Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ДО ПИТАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ПРИ ВИКОНАННІ ПОДАТКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ

Дослідженню змісту і право-
в о ї  прир о ди  п о д ат ко в о г о 
обов’язку, його складників уже 
давно приділялася значна увага 

з боку дослідників податкового 
права, серед яких такі видатні 
вчені, як Д.В. Вінницький, Л.К. Во-
ронова, В.І. Гурєєв, І.І. Кучеров, 
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М.П. Кучерявенко, С.Г. Пєпєляєв, 
Є.В. Прохоров, Ю.А. Ровинський, 
А.І. Худяков та ін. Метою статті є 
дослідження правової природи, 
змісту і значення податкової звіт-
ності як складової частини по-
даткового обов’язку, а також 
аналіз виконання обов’язку з по-
даткової звітності як завершаль-
ної стадії виконання податкового 
обов’язку. 

Практично завжди з обо-
в’язком по сплаті податку, як ос-
новним конституційним ототож-
нюють обов’язок податковий. 
Але це тільки частина його зміс-
ту. Податковий у широкому ро-
зумінні включає обов’язок: (а) з 
ведіння податкового обліку;  
(б) зі сплати податків і зборів;  
(в) з податкової звітності. Третій 
складник категорії «податковий 
обов’язок» є заключним етапом 
у виконанні податкового обов’яз-
ку в цілому по конкретному виду 
податку. Обчислення і сплата по-
датку припускають здійснення 
належним чином обліку й розра-
хунку, результати яких відобра-
жаються у відповідній формі по-
даткової звітності [9, с. 126, 
127].

Правовій природі податко-
вої звітності властива певна под-
війність. З одного боку, вона ста-
новить одну з 3-х конструкцій по-
даткового обов’язку (поряд з об-
ліком і сплатою); з другого – по-
даткову звітність логічно розгля-
дати як додатковий елемент пра-

вового механізму податку, що 
вимагає обов’язкового закріп-
лення в податковому законі, який 
вводить конкретний вид податку 
чи збору [5, с. 354]. Необхідно за-
уважити, що додатковість еле-
мента не надає йому факульта-
тивного характеру. Це можна по-
бачити на такому прикладі. При 
застосуванні податкових пільг, 
які розглядаються як повне або 
часткове звільнення від сплати 
податків, платник не звільняєть-
ся від обов’язку щодо податко-
вого обліку й податкової звіт-
ності. При цьому таке звільнення 
може супроводжуватися частко-
вим спрощенням податкового 
обліку й податкової звітності [2, 
с. 139]. 

У теорії звітність, як прави-
ло, формулюється як сукупність 
документально оформлених да-
них про об’єкт, що надаються у 
визначеному порядку суб’єктам 
контролю для реалізації обліко-
вих і контролюючих функцій. У 
цьому зв’язку розмежовують такі 
види звітності, як статистична, 
бухгалтерська й податкова [4,  
с. 343]. Закон «Про бухгал-
терський облік та фінансову звіт-
ність в Україні» в ч. 2 ст. 3 розріз-
няє фінансову, податкову, ста-
тистичну та інші види звітності [1; 
1999. – № 40. – Ст. 365], тобто їх 
перелік залишається відкритим. 
Як бачимо, законодавець не на-
дає ні чіткого їх розмежування, 
ні співвідношення.
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У юридичній літературі точ-
ки зору стосовно тлумачення по-
няття «податкова звітність» різ-
няться. На особливу увагу заслу-
говує позиція М.П. Кучерявенка, 
згідно з якою звітність у сфері 
оподаткування становить собою 
сукупність дій платника податків 
(або особи, яка його представ-
ляє) і податкового органу щодо 
складання, ведіння й подання 
документів установленої форми, 
які містять відомості про ре-
зультати діяльності платника по-
датку та його майнове станови-
ще, фіксують процес обчислення 
податку, а також суму, що підля-
гає сплаті до бюджету [6, с. 237]. 
Дещо іншим шляхом пішов По-
датковий кодекс Республіки Ка-
захстан, визначивши у ч. 1 ст. 68 
податкову звітність як «докумен-
тацію, яка містить інформацію 
п р о  о б ч и с л е н і  п о д а т к о в і 
зобов’язання і яка подається 
платником податків, податковим 
агентом до податкових органів» 
[3]. 

На жаль, національне зако-
нодавство не містить легальної 
дефініції податкової звітності. В 
одному з проектів Податкового 
кодексу України (у ст. 18) було 
зроблено спробу навести її: «По-
даткова звітність – звітність, яка 
характеризує стан обчислення і 
виконання податкових зобо-
в’язань платника податку. Її по-
дають у контрольні органи в ус-
тановлених цим Кодексом фор-

мах» [8]. Проте, як вбачається, 
запропоноване визначення не є 
вдалим, оскільки воно не відби-
ває сутності даної правової ка-
тегорії, тобто не розкриває її 
змісту й не вказує на істотні оз-
наки.

Можна побачити, що про-
блема дефініції цього поняття не 
знайшла свого завершального 
вирішення, у зв’язку з чим немає 
єдності в трактуванні цієї кате-
горії. Ураховуючи зазначене, за-
уважимо, що в цілому існує 2 ос-
новних підходи до формулюван-
ня поняття «податкова звіт-
ність»: (а) податкова звітність як 
сукупність документів (докумен-
тація) і (б) податкова звітність як 
сукупність дій платника податків 
і податкового органу по складан-
ню, ведінню й поданню докумен-
тів установленої форми. 

Отже, податкову звітність, 
вважаємо, доцільно розглядати 
у вузькому й широкому розумін-
ні. У вузькому податкова звіт-
ність становить собою сукуп-
ність податкових документів, що 
фіксують обчислення податку й 
визначення суми, що підлягає 
сплаті. До таких відносять: по-
даткові декларації, розрахунки 
по податках, податкові повідом-
лення, розрахункові відомості, 
звіти, довідки, книги обліку до-
ходів і видатків, податкові картки 
фізичних осіб, картки особового 
рахунку платників податків та ін-
ших видів документів, пов’язаних 
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з визначенням об’єкта оподатку-
вання, податкової бази, обчис-
лення сум податків і зборів [4, с. 
344]. Найголовнішою формою 
податкової документації є подат-
кова декларація.

При характеристиці подат-
кової звітності в широкому зна-
ченні необхідно підкреслити, що 
в окремих випадках її розгляда-
ють лише як сукупність активних 
дій зобов’язаної особи – платни-
ка податку. Але світовий досвід 
показує логічність тлумачення 
цього поняття як системи зуст-
річних дій зобов’язаних і владних 
суб’єктів. Справа в тому, що на-
дання звітності при оподаткуван-
ні передбачає коригування відо-
мостей, наданих платником, по-
датковими органами, і внесення 
змін зобов’язаною особою. Саме 
через це звітність у галузі опо-
даткування доцільно розглядати 
як дії платників і податкових ор-
ганів.

Зробивши системний аналіз 
обов’язків платників податків і 
зборів (обов’язкових платежів), 
закріплених у ст. 9 Закону Украї-
ни «Про систему оподаткуван-
ня» [1; 1991. – № 39. – Ст. 510], 
обов’язок з податкової звітності 
можна уявити у вигляді певної 
системи, що складається з таких 
елементів-обов’язків: (1) пра-
вильне складання документів 
податкової звітності за формою, 
встановленою законодавством; 
(2) подання даних і документів 

відповідним органам у визначе-
ний строк і (3) збереження цих 
документів протягом строку, 
встановленого законодавс-
твом. 

Податковому обов’язку 
властива певна складність не 
тільки за матеріальним змістом 
(такими складниками, як облік, 
сплата, звітність), а й за проце-
суальними стадіями. Якщо роз-
глядати його виконання як пев-
ний багатостадійний процес, то 
виконання обов’язку з податкової 
звітності як складника виступає 
останньою стадією в ньому, ос-
кільки подання податкових де-
кларацій у відповідні контролю-
ючі органи можливе тільки після 
здійснення перших 2-х складни-
ків.

Виконання податкового 
обов’язку повинно бути заверше-
но в цілому й реалізовано весь 
комплекс обов’язків, що надасть 
можливість вести мову про його 
здійснення в повному обсязі. 
Форма виконання обов’язку з по-
даткової звітності передбачає 
конкретизацію її за низкою склад-
ників [5, с. 406, 407]. Розглянемо 
її детальніше. 

По-перше, цей обов’язок 
має бути виконано відповідною 
особою. У такому випадку перш 
за все йдеться безпосередньо 
про особу зобов’язану. За за-
гальним правилом платник по-
датків самостійно обчислює 
суму податкового зобов’язання, 
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яку зазначає у податковій декла-
рації. Однак у низці випадків за-
конодавство закріплює реаліза-
цію обов’язку з податкової звіт-
ності за представниками платни-
ка податків або безпосередньо 
за податковими органами. Так, 
на податкового агента покла-
дається обов’язок подавати по-
даткову звітність податковим ор-
ганам відповідно до закону, а 
якщо платник податків не подає 
у встановлені строки податкову 
декларацію, контролюючий ор-
ган повинен самостійно визначи-
ти суму податкового зобов’язан-
ня платника податків.

По-друге, виконання обо-
в’язку з податкової звітності пе-
редбачає неодмінну конкретиза-
цію способу його реалізації. Про-
те при визначенні способів по-
дання податкової звітності (осо-
бисто, поштою або в електрон-
ному виді) в національному за-
конодавстві бракує певної сис-
темності й логічності. Більш вда-
лим, вважаємо, є положення По-
даткового кодексу Республіки 
Казахстан, який у ч. 8 ст. 69 пе-
редбачає можливість подання 
податкової звітності платниками 
податків чи податковими агента-
ми за власним вибором: (а) у 
явочному порядку, (б) поштою в 
листі з повідомленням, (в) в 
електронному виді, що допускає 
комп’ютерну обробку інформації 
у випадках, установлених упов-
новаженим органом [3]. 

За Законом України «Про по-
рядок погашення зобов’язань 
платників податків перед бюдже-
тами та державними цільовими 
фондами» (пп. 4.1.7 п. 4.1 ст. 4) 
платник податків має право не 
пізніше ніж за 10 днів до закін-
чення граничного строку подан-
ня декларації (розрахунку) 
надіслати її на адресу податко-
вого органу поштою з повідом-
ленням про вручення. Порядок 
оформлення зазначених пошто-
вих відправлень, а також норма-
тиви їх обігу визначаються пос-
тановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 28 липня 1997 р., № 799 
[7; 1997. – № 31. – Ст. 41]. При по-
данні податкової звітності в та-
кий спосіб можуть виникати пев-
ні складнощі чи спори, тому це 
питання потребує детальної пра-
вової регламентації. Так, при 
втраті або зіпсуванні поштового 
відправлення чи затримки його 
вручення контролюючому органу 
відповідальність за неподання 
(несвоєчасне подання) податко-
вої декларації несе оператор 
поштового зв’язку в порядку, пе-
редбаченому законодавством. 
При цьому платник податків 
звільняється від будь-якої від-
повідальності за неподання (не-
своєчасне подання) останньої. 

Положення пп. «з» пп. 4.4.2 
п. 4.4 ст. 4 Закону України «Про 
порядок погашення зобов’язань 
платників податків перед бюдже-
тами та державними цільовими 
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фондами» говорить, що подат-
кова звітність може бути подана 
за добровільним рішенням плат-
ника податків податковому орга-
ну в електронній формі за умови 
реєстрації електронного підпису 
підзвітних осіб у порядку, визна-
ченому законодавством. Дер-
жавною податковою адміністра-
цією України розроблено Ін-
струкцію з підготовки та подання 
податкових документів в елект-
ронному виді засобами телеко-
мунікаційного зв’язку [7; 2008. – 
№31. – Ст.1014], якою закріплені 
загальні вимоги й порядок по-
дання податкових документів в 
такий спосіб. Після законодавчо-
го вирішення питання про надан-
ня юридичної сили електронним 
документам платники податків 
отримають можливість подавати 
податкову звітність без переда-
вання паперових копій в елект-
ронному виді.

По-третє, реалізація обо-
в’язку з податкової звітності пе-
редбачає певну формалізацію, 
що здійснюється шляхом запов-
нення й подання документів, які 
мають спеціальний режим обігу. 
Форми податкових декларацій та 
інших носіїв податкової звітності 
розробляються спеціальними 
органами й затверджуються. Та-
кож гарантується спеціальний 
шлях їх руху до платників, а 
потім до контролюючих органів. 
У пп. «з» пп. 4.4.2 п. 4.4 ст. 4 За-
кону України «Про порядок пога-

шення зобов’язань платників 
податків перед бюджетами та 
державними цільовими фонда-
ми» говориться: якщо внаслідок 
запровадження нового податку 
чи збору або зміни правил опо-
даткування змінюються форми 
п о д а т к о в о г о  о б л і к у  а б о 
обов’язкової податкової звіт-
ності, центральний (керівний) 
орган контролюючого органу 
зобов’язаний безоплатно опри-
люднити такі нові форми обліку 
чи звітності. 

У конструкції податкової 
звітності поряд з формою подат-
кових документів слід звернути 
увагу на їх зміст – відомості про 
обчислення і сплату податків. 
Інші відомості не можуть бути 
предметом податкової докумен-
тації, тому податкові органи не 
вправі вимагати від платника по-
датків подання відомостей, не 
передбачених законодавством, 
або податкової документації до 
настання строків звітності.

По-четверте, обов’язок з по-
даткової звітності належить ви-
конувати у встановлений зако-
нодавством строк. У ст. 4 Закону 
України «Про порядок погашення 
зобов’язань платників податків 
перед бюджетами та державни-
ми цільовими фондами» зробле-
но спробу уніфікувати строки по-
дання податкової звітності за різ-
ними податками, що мають од-
наковий звітний період, і звести 
їх до спільного знаменника – гра-
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ничного строку подання. Ці стро-
ки є орієнтиром практично для 
всіх видів і форм податкової звіт-
ності. Однак дещо інші строки 
подання законодавець устано-
вив для платників податку зе-
мельного, єдиного і фіксованого 
сільськогосподарського. 

Узагальнюючи наведене, 
можемо зробити такі висновки:

1. Податкова звітність має 
подвійну правову природу: з од-
ного боку, вона становить одну 
з 3-х конструкцій податкового 
обов’язку (поряд з обліком і спла-
тою); з другого – є додатковим 
елементом правового механізму 
податку. Реалізація обов’язку з 
податкової звітності уособлює 
останню стадію виконання по-
даткового обов’язку.

2. Податкову звітність мож-
на розглядати у вузькому зна-

ченні – як сукупність податкових 
документів, що фіксують обчис-
лення податку й визначення 
суми, що підлягає сплаті, а також 
у широкому – як сукупність дій 
платника податків і податкового 
органу щодо складання, ведіння 
й подання документів установ-
леної форми.

3. Обов’язок з податкової 
звітності, що є складником по-
даткового обов’язку, одночасно 
становить собою системну кате-
горією, яку складають елементи-
обов’язки: (а) складання доку-
ментів податкової звітності за 
формою, встановленою законо-
давством; (б) подання даних і до-
кументів відповідним органам у 
визначений строк; (в) збережен-
ня документів податкової звіт-
ності протягом строку, встанов-
леного законодавством.

Список літератури: 1. Відомості Верховної Ради України. 2. Кобильнік Д.А. Право-
ва природа податкових пільг // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2001. – Вип. 47. 
– С. 138-142. 3. Кодекс Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах 
в бюджет (Налоговый кодекс) от 12.06.2001 г., № 209-II // Ведом. Парламента Республики 
Казахстан. – 2001. – № 11-12. – Ст. 168. 4. Кустова М.В., Ногина О.А., Шевелева Н.А. На-
логовое право России: Общ. ч.: Учебник. – М.: Юристъ, 2001. – 327 с. 5. Кучерявенко Н.П. 
Курс налогового права: В 6-ти т. – Т.III: Учение о налоге. – Харьков: Легас; Право, 2005.  
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податкового обов’язку: Дис. … канд. юрид. наук. – Х., 2004. – 189 с.
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У будь-якій країні однією з 
найважливіших сфер державно-
го регулювання є обіг і вико-
ристання валютних цінностей. 
Динамічний розвиток валютних 
відносин з урахуванням сучас-
них економічних перетворень 
потребує постійного вдоскона-
лення чинного законодавства. 
Поняття «валютна операція» є 
юридично значущою категорією 
валютного законодавства, ос-
кільки будь-які особи (як рези-
денти, так і нерезиденти) набу-
вають статусу суб’єктів валют-
них правовідносин і підпадають 
під дію його норм тільки у випад-
ку здійснення ними операцій з 
валютними цінностями. Тому 
розгляд питання щодо визна-
чення поняття валютних опера-
цій та їх змісту є важливим як з 
теоретичної, так і з практичної 
точки зору. 

Значний внесок в опрацю-
вання цієї проблеми зробили 
такі провідні українські вчені, як 
Є.О. Алісов, Є.В. Карманов,  
О.А. Костюченко, Л.М. Кравчен-

ко, С.І. Лучковська, С.М. Полов-
ко, О.Є. Северин [Див.: 2; 10; 11; 
12; 15] та ін. Необхідно також 
виділити праці російських вче-
них: М.М. Артьомова, Б.Ю. Доро-
фєєва, А.В. Ємеліна, М.М. Зем-
цова, М.Г. Кальнея, С.І. Прокоп-
чука, В.О. Пушина, М.В. Сапож-
никова, Г.А. Тосуняна, І.В. Ха-
менушка [Див.: 3; 9; 17] та ін.

Водночас зазначене питан-
ня залишається актуальним і 
потребує подальших розробок. 
Сучасний стан досліджень пра-
вового регулювання валютних 
операцій зумовлює необхідність 
забезпечення перш за все тео-
ретичного розуміння суті та 
змісту валютних операцій з ме-
тою формулювання науково 
обґрунтованих пропозицій по 
вдосконаленню чинного валют-
ного законодавства. Тому метою 
статті є вивчення правової при-
роди валютних операцій, роз-
криття їх змісту шляхом визна-
чення сутнісних ознак, а також 
виявлення особливостей їх пра-
вового впорядкування.

УДК 47.73: 336.74 О.О. Єна, здобувачка  
при кафедрі фінансового права  

Національна юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ 
ПОНЯТТЯ І ЗМІСТУ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ
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На жаль, сьогодні немає 
єдиного й чіткого нормативно 
закріпленого поняття «валютні 
операції», яке не викликало б 
труднощів і сумнівів при його за-
стосуванні. Так, на законодав-
чому рівні його дефініція наво-
диться в ст.1 Декрету Кабінету 
Міністрів України «Про систему 
валютного регулювання та ва-
лютного контролю» від 19 люто-
го 1993 р., № 15-93 [18], згідно з 
яким до валютних належать 
операції, пов’язані: (1) з перехо-
дом права власності на валютні 
цінності, за винятком тих, що 
здійснюються між резидентами 
у валюті України; (2) з вико-
ристанням валютних цінностей 
в міжнародному обороті як за-
собу платежу, з передаванням 
заборгованостей та інших 
зобов’язань, предметом яких є 
валютні цінності; (3) з ввезен-
ням, переказуванням і переси-
ланням на територію України та 
вивезенням, переказуванням і 
пересиланням за її межі валют-
них цінностей. Таким же чином 
(шляхом переліку операцій) 
трактуються валютні операції й 
у проекті Закону «Про валютне 
регулювання та валютний конт-
роль в Україні» [16]. Але, як ба-
чимо, таке визначення схоже 
більш на класифікацію: Декрет 
і проект Закону лише перелічу-
ють операції й не відображають 
їх сутності, не містять указівки 
на їх загальні істотні ознаки та 

специфіку. 
Немає єдності в підході 

щодо визначення поняття «ва-
лютні операції» та їх змісту й се-
ред науковців. Деякі йдуть шля-
хом відтворення норм законо-
давства й при характеристиці 
валютних операцій обмежують-
ся їх переліком відповідно до 
положень Декрету [Див.: 4,  
с. 135; 14, с.14; 20, с.144] або вза-
галі вказують на недоцільність 
надання їх тлумачення, у зв’язку 
з тим, що валютні операції не 
мають єдиного змісту [13, с. 377]. 
Інші вчені вважають валютні 
операці ї видом банківської 
діяльності з купівлі-продажу іно-
земної валюти [Див.: 8, с. 6; 11, 
с.36] та ін. В.М. Шелудько під ва-
лютними операціями розуміє 
угоди, що укладаються суб’єк-
тами валютного ринку по купів-
лі-продажу, розрахунках і на-
данню в кредит іноземної валю-
ти на конкретних умовах [22, 
с. 468]; Т.А. Важеєвська – угоди 
з купівлі-продажу іноземної ва-
люти [7, с. 128]; Е.С. Дмитренко 
– угоди, врегульовані націо-
нальним законодавством чи 
міжнародними договорами, 
предметом яких є валютні цін-
ності [6, с. 522, 583]; С.І. Прокоп-
чук – угоди з валютними ціннос-
тями, пов’язані з переходом пра-
ва власності та інших прав на 
них або з переміщенням їх через 
митний кордон держави, здій-
снювані при обов’язковій участі 
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органів валютного контролю [17, 
с.10].

Останнім часом більшість 
правознавців визначають ва-
лютні операції як дії суб’єктів ва-
лютних правовідносин. Так,  
С.М. Половко розуміє це понят-
тя як дії суб’єктів правовідносин 
з валютними цінностями, що 
змінюють якісний стан валюти у 
процесі переходу права влас-
ності на останні та його вико-
ристання, при розрахунках і пе-
реміщенні валютних цінностей 
через митний кордон України 
[15], Є.В. Карманов юридичну 
сутність валютних угод (опера-
цій) вбачає у вольових право-
мірних діях фізичних і юридич-
них осіб, що безпосередньо 
спрямовані на досягнення пра-
вового результату – на встанов-
лення, зміну або припинення 
прав та обов’язків при виконанні 
таких дій [10, с. 54]. М.А. Каль-
ней трактує розв’язуване нами 
понят тя як  сук упн ість д ій 
суб’єктів валютних правовідно-
син, що спрямовані на виник-
нення, зміну і припинення прав 
власності та інших речових прав 
на валютні цінності, а також на 
грошові кошти у валюті Російсь-
кої Федерації при здійсненні 
розрахунків між резидентами й 
нерезидентами або на транс-
кордонне переміщення валют-
них цінностей [9, с. 54]. С.І. Луч-
ковська вважає валютні опера-
ції як урегульовані нормами на-

ціонального й міжнародного 
права дії та (або) правочини між 
суб’єктами валютних відносин, 
істотною рисою яких є рух ва-
лютних цінностей у вигляді пе-
реходу права власності та інших 
прав на них, у тому числі вико-
ристання як засіб платежу іно-
земної валюти, цінних паперів, 
платіжних документів, номіно-
ваних в іноземній валюті, та 
(або) транскордонного пере-
міщення таких цінностей [12]. 

Як бачимо, у наукових дже-
релах категорію «валютні опе-
рації» розглядають у 2-х аспек-
тах: (а) у вузькому розумінні − 
як цивільно-правова угода або 
як операції банків, фінансово-
кредитних установ чи іншої 
уповноваженої особи з купівлі-
продажу валюти й валютних цін-
ностей і (б) у широкому – як су-
купність юридичних і фактичних 
дій осіб, які приймають участь у 
їх проведенні (резидентів, нере-
зидентів, органів та агентів ва-
лютного контролю – учасників 
валютних відносин), що спрямо-
вані на виникнення, зміну або 
припинення прав та обов’язків 
щодо валютних цінностей. 

Тлумачення даної категорії 
як угоди з валютними цінностя-
ми або як виду банківської діяль-
ності є вузьким і не розкриває 
всю їх специфіку. Ми погоджує-
мося з позицією М.М. Артьомо-
ва, що доцільніше трактувати 
валютні операції в широкому 
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сенсі, що дозволяє показати їх 
специфіку, вказати на те, що 
вони супроводжуються валют-
ним контролем і діями органів 
та агентів валютного контролю, 
які стають невід’ємним елемен-
том валютної операції [3, с. 88]. 
У конкретних діях суб’єктів ви-
являються валютні правовідно-
сини. 

При з’ясуванні дефініції ка-
тегорії «валютні обмеження» не-
обхідно враховувати найбільш 
важливі вимоги, що пред’яв-
ляються до наукової терміноло-
гії: однозначність, сувору визна-
ченість, зрозумілість, уста-
леність, сумісність з усім комп-
лексом застосовуваних у науці 
термінів [1, с. 28], а також комп-
лексний характер (регулювання 
нормами різних галузей права 
– фінансового, цивільного, між-
народного приватного та ін.) ва-
лютних правовідносин, а зна-
чить, і комплексність правового 
регулювання валютних опера-
цій, на що, до речі, вказують 
більшість учених [Див.: 2, с. 12; 
19, с.56].

Особливою ознакою валют-
них операцій є те, що вони, як і 
валютні правовідносини, вини-
кають у сфері фінансової діяль-
ності держави, яка, використо-
вуючи комплекс відповідних за-
собів правового регулювання 
(дозволів, зобов’язань і заборон) 
надає їм певної форми та зміс-
ту. При цьому зобов’язальні нор-

ми у валютному законодавстві 
мають перевагу.

Можна погодитися з Л.К. Во-
роновою, що валютна операція 
становить складний правовий 
механізм [5, с. 386], і М.М. Ар-
тьомовим, що вона включає в 
себе складну сукупність право-
вих дій і передбачає вступ її 
учасників як у приватноправові 
так і в публічно-правові відноси-
ни [3, с. 88]. При цьому при 
порівнянні понять «валютні від-
носини» й «валютні операції» 
перше стосовно другого потріб-
но розглядати як родове й більш 
широке за обсягом і змістом [2, 
с. 123]. Крім того, дії суб’єктів ва-
лютних правовідносин можуть 
бути як юридичними (при купів-
лі-продажу валюти), так і фак-
тичними (при переміщенні ва-
лютних цінностей). 

Також слід зупинитись на 
відмінностях, що існують між ка-
тегоріями «валютна операція» і 
«правочин», які, на нашу думку, 
неприпустимо ототожнювати ос-
кільки перша є більш складні-
шою за своїм змістом. А право-
чин за ст. 202 Цивільного кодек-
су України – це лише дія особи, 
спрямована на набуття, зміну 
або припинення цивільних прав 
та обов’язків [21]. 

З першого погляду, може 
скластися враження, що валют-
на операція нічим особливим не 
відрізняється від правочину, бо 
право власності на валютні цін-
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ності може переходити в резуль-
тат і  ук ла дення звичайних 
цивільно-правових угод (купівлі-
продажу, міни, дарування тощо), 
або ж валютні цінності можуть 
бути засобом чи формою розра-
хунків за цивільно-правовими 
угодами. Але ж валютні операції 
– це дії, здійснювані не тільки 
резидентами або нерезидента-
ми як учасниками цивільно-пра-
вових відносин, а й іншими 
суб’єктами тих валютних пра-
вовідносин, що аж ніяк не сто-
суються цивільно-правового ре-
гулювання (приміром, пере-
міщення валютних цінностей 
через митний кордон).

Із наведеного у ст.1 Декре-
ту переліку валютних операцій 
стає очевидно, що не всі вони 
належать до правочинів у 
цивільно-правовому розумінні. 
Операції, пов’язані з ввезен-
ням, переказуванням і переси-
ланням на територію України 
та вивезенням, переказуван-
ням і пересиланням за її межі 
валютних цінностей взагалі не 
можна вважати цивільно-пра-
вовими правочинами у зв’язку 
з тим, що такі дії не спрямовані 
на набуття, зміну або припи-
нення цивільних прав та обо-
в’язків, а цивільно-правовий 
статус таких цінностей при пе-
реміщенні у просторі зали-
шається без змін. Цивільно-
правовий правочин може бути 
підставою для здійснення ва-

лютної операції. 
Слушною треба назвати по-

зицію Є.О. Алісова, який не 
виключає застосування до таких 
сусп ільних в ідносин норм 
цивільного права (приміром, при 
р е а л і з а ц і ї  в і д п о в і д н и м и 
суб’єктами свого права розпо-
ряджатися належною їм інозем-
ною валютою), оскільки в дано-
му випадку фактично йдеться 
про перехід права власності на 
валютні цінності від цих суб’єктів 
до інших осіб, що відбувається 
за допомогою їх продажу на між-
банківській валютній біржі. Та-
кий продаж на перший погляд 
– чисто цивільно-правова угода, 
але, по суті, її учасники жорстко 
обмежені у своїй оперативній 
самостійності й діють у межах 
передбачених державою пра-
вил поведінки, невиконання 
яких може мати наслідком за-
стосування владних повнова-
жень держави. Усе це певною 
мірою позбавляє дії учасників 
розглядуваних сусп ільних 
зв’язків добровільності. Останні 
ж мають не просто майновий, а 
владно-майновий характер, що 
властиве правовідносинам фі-
нансовим, а їх специфічність не 
виключає застосування до них 
норм цивільного права [2, с. 15, 
16]. Спираючись на викладене, 
можемо дійти висновку, що «ва-
лютна операція» і «валютний 
правочин» – різні за обсягом по-
няття. 
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З урахуванням положень 
Декрету також нерозривно 
пов’язані терміни «валютні опе-
рації» і «валютні цінності», які 
відповідно до ст.1 Декрету вклю-
чають валюту України, іноземну 
валюту, платіжні документи та 
інші цінні папери в валюті Украї-
ни, платіжні документи та інші 
цінні папери у іноземній валюті, 
а також банківські метали. Ось 
чому ототожнювати об’єкт ва-
лютних операцій тільки з інозем-
ною валютою є помилкою.

З огляду на наведені мірку-
вання є сенс виділити наступні 
суттєві ознаки валютних опера-
цій: (1) їх виникнення, зміна та 
припинення у сфері фінансової 
діяльності держави; (2) наявність 
публічного інтересу, що спостері-
гається під час здійснення будь-
яких валютних операцій, у тому 
числі за цивільно-правовою уго-
дою; (3) їх майновий характер;  
(4) комплексна міжгалузева при-
рода, оскільки їх правове регу-
лювання поєднує в собі приват-
ноправові й публічно-правові за-
сади; (5) здійснення на підставі 
законодавства України, а також 
за умови наявності ліцензії На-
ціонального банку України (в разі 
необхідності); (6) здійснення 
юридичних і фактичних дій, 
пов’язаних з рухом валютних цін-
ностей; (7) відмінність у наяв-
ності об’єкта з особливим право-
вим режимом, яким є валютні 
цінності; (8) їх спеціальний 

суб’єктний склад (виняткова пра-
воздатність суб’єктів і наявність 
ліцензії НБУ); причому (а) всі 
учасники валютних операцій 
поділяються на резидентів і не-
резидентів; (б) особливою кате-
горією суб’єктів є уповноважені 
банки, наділені повноваженнями 
контролю за валютними опера-
ціями клієнтів, тобто виступають 
агентами валютного контролю; 
(9) наявність валютних обме-
жень, що виявляється у встанов-
ленні певного валютного режиму; 
(10) це предмет особливого де-
ржавного контролю, що супро-
воджується низкою як юридич-
них, так і фактичних дій органів 
чи агентів валютного контролю, 
а також застосуванням до поруш-
ників порядку проведення валют-
ної операції правових наслідків, 
установлених валютним, ад-
міністративним і кримінальним 
законодавством; (11) це комплекс 
відносин як на національному, 
так і на міжнародному рівнях.

Таким чином, суттєві ознаки 
валютних операцій дають мож-
ливість запропонувати наступне 
їх визначення: це врегульовані 
нормами права юридичні і фак-
тичні дії суб’єктів валютних 
правовідносин, пов’язані з ру-
хом валютних цінностей у виг-
ляді переходу права власності 
та інших прав чи використання 
як засіб платежу або транскор-
донного переміщення валют-
них цінностей. 
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В правовой финансовой ли-
тературе вопрос о понятии и со-
держании бюджетных полномо-
чий исследовался на должном 
уровне [См.: 1; 3; 6; 7; 9-11]. При 
этом учёные оперируют не толь-
ко термином «бюджетные пол-
номочия», а и такими, как «бюд-
жетная компетенция», «бюджет-
ные права» [См.: 1, с. 105; 3, 
с. 135-141; 6, с. 311; 7, с. 197; 9, 
с. 208; 10, с. 221; 11, с. 64-68]. 
Все эти понятия обозначают 
фактически одно и то же и ис-
пользуются при характеристике 
правовых возможностей госу-
дарства и его территориальных 
громад в области бюджета. Од-
нако, несмотря на их однород-
ность, это всё же разные катего-
рии и, по нашему мнению, наибо-
лее удачным при исследовании 
проблемы о правовых возмож-
ностях вышеобозначенных субъ-
ектов бюджетного права являет-
ся использование понятия «бюд-
жетные полномочия».

Цель статьи – определить 
общую категорию «бюджетное 

полномочие» и очертить круг 
бюджетных полномочий Украи-
ны и её территориальных гро-
мад, с помощью которых осу-
ществляется непосредственная 
реализация задач и программ по 
развитию территорий как на го-
сударственном, так и на местном 
уровне. 

При исследовании правово-
го положения Украины и терри-
ториальных громад как субъек-
тов бюджетного права наиболее 
важным видится вопрос о воз-
можностях, которыми они наде-
ляются законодателем в облас-
ти бюджетной деятельности. 
Чёткий перечень последних раз-
граничивает компетенцию госу-
дарства и территориальных гро-
мад в сфере бюджета, опреде-
ляет пределы их деятельности, 
с одной стороны государства, 
как бы ограничивая его вторже-
ние в полномочия нижестоящих 
субъектов, а с другой – террито-
риальных громад, ориентируя их 
на проявление собственной ини-
циативы, самостоятельности и 

УДК 347.73 А.Е. Иванова, соискательница 
при кафедре финансового права  
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активности.
При анализе категории 

«бюджетное полномочие» необ-
ходимо обратить внимание на 
сам термин «полномочие».  
Ю.А. Тихомиров, рассматривая 
данный вопрос, отмечал следу-
ющее: «Публичная сфера пред-
полагает соединённость прав и 
обязанностей в формулу «пол-
номочия» как правообязанность, 
которую нельзя не реализовы-
вать в публичных интересах» [8, 
с. 56]. Иными словами, термин 
«права» не следует понимать 
буквально в его классическом 
определении, где реализация 
такого права предполагает сво-
бодное усмотрение субъекта. 
Как заметил учёный, если мы 
имеем дело с публичной сферой 
правоотношений (каковой явля-
ется бюджетная), не представ-
ляется возможным достаточно 
чётко отделить права от обязан-
ностей. 

Следующий довольно важ-
ный момент этого положения за-
ключается в том, что, если речь 
идёт о публичной сфере, обяза-
тельным её участником высту-
пает властвующий субъект, ко-
торый обязан в императивном 
порядке реализовывать свои 
функции, выражающиеся пре-
жде всего в форме обязаннос-
тей. У такого лица не должно 
быть (или должно, но в достаточ-
но минимальных пределах) мо-
делей поведения, где оно бы 

действовало по собственному 
усмотрению. Следовательно, 
даже когда в правовых финансо-
вых источниках и используется 
категория «бюджетные права», 
они не трактуются в своём пря-
мом значении. В данном случае 
речь будет идти о правах особо-
го содержания, по своим юриди-
ческим свойствам отличающих-
ся от прав, которыми наделены 
субъекты иных отраслей права 
– гражданского, трудового и пр. 
Бюджетные права, совпадая 
юридическими свойствами с 
обязанностями, таким образом 
сливаются в единое понятие – 
«бюджетное полномочие». Дан-
ное понятие в свою очередь от-
ражает неразрывность прав и 
обязанностей властвующих 
субъектов бюджетного права – 
Украины и территориальных гро-
мад. Из этого можем сделать вы-
вод, что под бюджетным полно-
мочием властвующего субъек-
та следует понимать слитую 
воедино неразрывную совокуп-
ность публичных юридических 
обязанностей и прав в сфере 
бюджетной деятельности. 

Содержание бюджетных 
полномочий Украины обуслов-
ливается её суверенитетом, рас-
пространяющимся на всю терри-
торию государства. Бюджетные 
полномочия Украины обеспечи-
вают правовое регулирование 
финансовой базы, без которой 
невозможно осуществление 
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важнейших государственных 
программ и задач. С их помощью 
в распоряжении органов госу-
дарственной власти образуется 
такой финансово-правовой инс-
трумент, как бюджет, необходи-
мый для функционирования го-
сударства в целом, выполнения 
им своих внутренних и внешних 
задач. Посредством бюджетных 
полномочий проводится единая 
бюджетная политика на всей 
территории страны.

Основополагающим бюд-
жетным полномочием служит 
право на самостоятельный бюд-
жет. От него происходят ряд дру-
гих бюджетных полномочий ма-
териального и процессуального 
содержания, через конкретное 
применение в конечном итоге ко-
торых и реализуется право на 
самостоятельный бюджет.

Основные виды бюджетных 
полномочий Украины: (а) утверж-
дение закона о Государственном 
бюджете и внесение в него, в 
случаях, предусмотренным за-
конодательством, изменений;  
(б) принятие решения по отчёту 
об исполнении этого закона;  
(в) самостоятельное определе-
ние направлений расходов мо-
билизуемых денежных средств 
соответствующими органами го-
сударственной власти; (г) рас-
пределение собственных бюд-
жетных доходов между бюдже-
тами соответствующих уровней; 
(д) объединение определённой 

части средств одного бюджета 
(местных, государственного) со 
средствами других бюджетов 
(местных, государственного);  
(е) привлечение в бюджет мест-
ного или государственного уров-
ня заёмных средств (выпуск об-
лигаций внутреннего государс-
твенного займа, использование 
банковского кредита); (ж) оказа-
ние финансовой поддержки 
бюджетам нижестоящего уров-
ня; (з) правовое регулирование 
отношений, касающихся Госу-
дарственного бюджета (утверж-
дение процедуры его прохожде-
ния, т.е. бюджетного процесса, 
принятие решений в ходе пос-
леднего и т.д). 

Названные полномочия на-
шли своё правовое закрепление 
в Конституции Украины и Бюд-
жетном кодексе Украины [4, 
Ст. 141; 2, с. 416]. Рассматривая 
виды бюджетных полномочий 
Украины, было бы логичным рас-
крыть далее содержание каждо-
го из них. Будучи ограниченными 
рамками статьи, на данном эта-
пе исследования очертим только 
круг таких полномочий с перс-
пективой анализа их сути в сле-
дующих публикациях.

Все территориальные гро-
мады в лице органов местного 
самоуправления также облада-
ют соответствующими бюджет-
ными полномочиями. Важное их 
значение состоит в том, что с их 
помощью создаётся финансо-
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вая база, необходимая для ре-
шения громадами своих соци-
ально-экономических, культур-
ных и других вопросов, касаю-
щихся развития отдельно взятой 
территории. Бюджетные полно-
мочия предоставляют муници-
пальным органам в пределах их 
компетенции возможность регу-
лировать на своей территории 
бюджетные отношения с учётом 
особенностей её местного раз-
вития.

Если бюджетные полномо-
чия Украины характеризуются в 
целом однонаправленностью, то 
правовые возможности террито-
риальных громад представляет-
ся правильным распределить на 
три направления. Это бюджет-
ные полномочия, функциониру-
ющие в сфере бюджета госу-
дарственного, собственного и 
равностоящего или нижестояще-
го. Такая детализация способс-
твует наиболее чёткому их ис-
полнению и реализации. 

Первая группа полномочий 
громад – по отношению к госу-
дарственному бюджету – содер-
жит: (а) право территориальных 
громад на получение из Госу-
дарственного бюджета в опре-
делённом объёме необходимых 
денежных средств, поступаю-
щих в виде межбюджетных 
трансфертов; (б) их обязанность 
исполнять решения органов го-
сударственной власти в сфере 
бюджетной деятельности, но в 

пределах предоставленных го-
сударству полномочий; (в) право 
громад на получение компенса-
ции из Государственного бюдже-
та в случаях, когда государство 
не обеспечивает предваритель-
но их расходы на исполнение 
своих решений, т.е. фактически 
речь идёт о компенсации за счёт 
средств Государственного бюд-
жета (или любого иного вышес-
тоящего) в случае непредвиден-
ного увеличения расходов мес-
тного бюджета, возникших после 
осуществления решений вышес-
тоящих органов государствен-
ной власти (вышестоящего субъ-
екта), если в результате их реа-
лизации ухудшается в целом ин-
фраструктура данной местности 
в экономическом, социальном, 
экологическом или ином отноше-
нии; (г) их обязанность перечис-
лять из местного бюджета в Го-
сударственный части излишка 
доходов, образовавшегося в ре-
зультате уплаты от общегосу-
дарственных налогов и сборов, 
не запланированного как поступ-
ление в доходную часть местно-
го бюджета.

Вторая группа бюджетных 
полномочий территориальных 
громад – по отношению к соб-
ственному бюджету – объединя-
ет следующие их виды: (а) их 
право на утверждение собствен-
ного бюджета. В соответствии с 
п. 4 ст. 61 Закона Украины «О 
местном самоуправлении» [5, 
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Ст. 125] вмешательство вышес-
тоящих (иных) государственных 
органов в разработку, утвержде-
ние и исполнение местного бюд-
жета не допускается; (б) право 
громад на гарантированную го-
сударством доходную базу, до-
статочную для обеспечения на-
селения услугами на уровне ми-
нимальных социальных потреб-
ностей; (в) их право на установ-
ление нормативов бюджетного 
обеспечения на одного жителя с 
учётом экономического, соци-
ального, природного и экологи-
ческого состояния соответству-
ющих территорий и уровня мини-
мальных социальных потребнос-
тей, установленных законода-
тельством; (г) право громад на 
собственные и регулирующие 
доходы, закреплённые финансо-
вым законодательством, и опре-
деление направлений расходо-
вания денежных средств в соот-
ветствии со своими задачами;  
(д) их право на использование де-
нежных средств, дополнительно 
полученных в процессе исполне-
ния местных бюджетов, т.е. сумм, 
сконцентрировавшихся в бюдже-
те вследствие превышения дохо-
дов над расходами за счёт мест-
ных источников доходов.

Третья группа бюджетных 
полномочий территориальных 
громад – по отношению к равно-
стоящим или нижестоящим бюд-
жетам – охватывает: (а) обязан-
ность областных советов народ-

ных депутатов распределять 
средства Государственного бюд-
жета, которые передаются в 
виде дотаций и субвенций в ни-
жестоящие районные бюджеты, 
бюджеты городов областного 
подчинения в размерах, необхо-
димых для формирования до-
ходных частей бюджетов, уста-
новленных законодательством; 
(б) право громад финансировать 
из областного бюджета нижес-
тоящие местные бюджеты для 
осуществления совместных про-
ектов территориальных громад; 
(в) их право на судебную защиту 
бюджетных полномочий. 

Следует отметить, что дан-
ные бюджетные полномочия от-
ражают взаимодействие вышес-
тоящих и нижестоящих субъек-
тов бюджетных правоотношений 
(как Украины в лице государс-
твенных органов, так и террито-
риальных громад в лице органов 
местного самоуправления), что 
обусловлено их политической и 
экономической взаимосвязью. 
Вполне логичным выступает и 
тот факт, что на каждом уровне 
(государственном или местном) 
бюджетные полномочия имеют 
свои особенности и различия по 
содержанию и объёму, направ-
лены на реализацию соответ-
ствующих задач и программ от-
дельно взятой территории с учё-
том специфики её развития.

Таким образом, подводя 
итог вышеизложенному, можем 
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отметить, что под бюджетным 
полномочием властвующего 
субъекта следует понимать 
слитую воедино неразрывную 
совокупность публичных юри-
дических обязанностей и прав в 
сфере бюджетной деятельнос-
ти, а виды бюджетных полно-
мочий логично подразделять на 
соответствующие группы в за-

висимости от субъекта, на-
делённого такими полномочия-
ми. Речь здесь идёт о правовых 
возможностях государства и тер-
риториальных громад в бюджет-
ной сфере. В последующих на-
учных работах должное внима-
ние будет уделено и вопросу о 
содержании вышеперечислен-
ных бюджетных полномочий.

Список литературы: 1. Бесчеревных В.В. Компетенция Союза ССР в области бюд-
жета. – М.: Юрид. лит., 1976. – 176 с. 2. Бюджетный кодекс Украины: Науч-практ. коммента-
рий. / Кол. авт.: Бех Г.В., Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. и др. – Харьков: Одиссей, 2005. 
– 416 с. 3. Жадобина Н.Н. Бюджетно-правовой статус муниципального образования и его 
структура // Правовая политика и правовая жизнь. – 2003. – № 1. – С. 135-141. 4. Конститу-
ція України // Відом. Верховн. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141. 5. Про місцеве само-
врядування: Закон України від 21.06.1997 р. // Відом. Верховн. Ради України. – 1997. – № 28. 
– Ст. 125. 6. Пискотин М.И. Советское бюджетное право. – М.: Юрид. лит., 1978. – 311 с.  
7. Ровинский Е.А., Горбунова О.Н. Бюджетные права местных Советов депутатов трудя-
щихся. – М.: Юрид лит., 1972. – 197 с. 8. Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. – М.: Норма, 
2002. – 483 с. 9. Химичева Н.И. Бюджетные права местных Советов народных депутатов 
трудящихся. – М.: Юрид. лит., 1971. – 208 с. 10. Химичева Н.И. Субъекты советского бюд-
жетного права. – Саратов: Изд-во Саратов. гос. ун-та, 1979. – 221 с. 11. Чечуліна О.О. Кон-
троль бюджетних повноважень при виконанні бюджетів // Фінанси України. – 2007. – № 6. 
– С. 64-68.

Надійшла до редакції   26.12.2008 р.



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

�00 2009/103

Покарання у виді штрафу є 
найбільш гуманним як у загаль-
ній системі покарань, так і в пе-
реліку тих, які можуть признача-
тися неповнолітнім особам. Воно 
визнається однією з найбільш 
ефективних альтернатив поз-
бавленню волі. Однак зазначене 
покарання призначається не 
всім особам, зокрема, обме-
жується коло неповнолітніх, 
адже його призначення можливе 
виключно у випадках, якщо для 
цього існують необхідні підста-
ви.

Проблеми штрафу в теорії 
кримінального права завжди ви-
світлювались багатьма науков-
цями. Так, їх вивченням займа-
лись О.В. Грицай, Л.М. Демидова, 
Л.В. Дорош, В.К. Дуюнов, В.І. Зуб-
кова, В.О. Попрас, В.І. Тютюгін, 
В.М. Хомич, О.Л. Цветинович та 
ін. Що стосується неповнолітніх, 
то  це покарання вивча ли  
В.М. Бурдін, О.В. Палійчук,  
В.М. Трубников. Проте, незважа-
ючи на постійну увагу до нього, 
підстави призначення штрафу 
цим особам в науці кримінально-

го права проаналізовані недо-
статньо.

Саме це й обумовило зміст 
даної статті, метою якої є ви-
світлення підстав призначення 
покарання у виді штрафу осо-
бам, які на момент учинення зло-
чину не досягли 18 років.

Частина 1 ст. 99 Криміналь-
ного кодексу України (далі – КК) 
закріплює вичерпний перелік 
альтернативних підстав призна-
чення штрафу особам, які вчи-
нили злочин у віці 14 – 18 років. 
До них належить наявність у не-
повнолітнього самостійного до-
ходу, власних коштів або майна, 
на яке може бути звернено стяг-
нення. Чинне кримінальне зако-
нодавство не закріплює де-
фініцій указаних підстав, але 
аналіз окремих нормативно-пра-
вових актів і доктрини права дає 
змогу з’ясувати їх сутність.

Правові акти України містять 
декілька визначень доходу. Най-
більш загальне, яке, на нашу 
думку, й передбачається в ч. 1 
ст. 99 КК України встановлює 
Цивільний кодекс України (далі 

УДК 343.271 А.Ю. Коновалова, аспірантка 
Інститут вивчення проблем злочинності 

Академії правових наук України, м. Харків
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�012009/103

Питання боротьби зі злочинністю
– ЦК) в ч. 1 ст. 189: продукцією, 
плодами й доходами є все те, що 
виробляється, добувається, 
одержується з речі або прино-
ситься річчю. Кодекс цей не роз-
межовує понять «продукція», 
«плоди й доходи», однак пред-
ставники цивільно-правової до-
ктрини тлумачать доходи як те, 
що приносить річ, перебуваючи 
в експлуатації й цивільному обо-
роті. Це орендна плата, дивіден-
ди, плата за договором найму 
речей тощо [Див.: 7, с. 323; 8, 
с. 64].

На підставі легального фор-
мулювання доходу й доктри-
нального його трактування вва-
жаємо за можливе стверджува-
ти, що доходом, який є підста-
вою призначення неповнолітній 
особі покарання у виді штрафу, 
є прибуток, отриманий нею 
внаслідок перебування її речі в 
цивільному обороті.

Дещо по-іншому розуміють 
доход окремі науковці кримі-
нального права. Так, на думку 
авторів одного з Коментарів до 
КК України і Г. Цепляєвої, під са-
мостійним доходом слід розуміти 
заробітну плату, стипендію, при-
бутки від підприємництва, від ро-
боти за сумісництвом, гонорари 
та ін. [Див.: 6, с. 306; 10, с. 62]. 
О.В. Грицай пропонує визнавати 
доходами не лише ті, з яких спла-
чується прибутковий податок 
(приміром, заробітну плату, до-
ходи від цінних паперів, банківсь-

ких депозитів тощо), а відносити 
до них також пенсії, стипендії, 
матеріальну допомогу із соціаль-
ного страхування [3, с. 68].

З нашого погляду, таке тлу-
мачення доходу неповнолітнього 
є занадто широким. Адже чинне 
цивільне законодавство прямо 
закріплює, що доход може бути 
отриманий лише з певної речі, 
яка відповідно до ст. 179 ЦК Ук-
раїни становить собою предмет 
матеріального світу, щодо якого 
можуть виникати цивільні права 
й обов’язки. У зв’язку із цим не 
можна переконувати, що дохо-
дом є заробітна плата, стипендія 
або матеріальна допомога із со-
ціального страхування, бо ці 
кошти особа отримує не через 
використання якогось предмета 
матеріального світу, а шляхом 
реалізації, наприклад, своїх 
умінь, навичок в разі отримання 
заробітної плати. Доход непов-
нолітній може одержувати з 
будь-яких видів діяльності, 
пов’язаної з експлуатацією пев-
ної власної речі, зокрема, отри-
мувати відсотки, дивіденди, тоб-
то доход від зданої в оренду чи 
реалізованої речі, тощо.

Наступною підставою, що 
забезпечує можливість призна-
чення особі, яка не досягла 18 
років, штрафу, є наявність у неї 
власних коштів. Згідно зі ст. 2 За-
кону України «Про банки і бан-
ківську діяльність» від 7 грудня 
2000 р., коштами є гроші в націо-
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нальній або іноземній валюті чи 
їх еквівалент [2, 2001. – № 5-6. 
– Ст. 30]. Подібну дефініцію міс-
тить і Закон України «Про поря-
док погашення зобов’язань плат-
ників податків перед бюджетами 
та державними цільовими фон-
дами» від 21 грудня 2000 р. [2, 
2001. – № 10. – Ст. 44]. Отже, 
коштами неповнолітньої особи є 
її гроші, до яких слід відносити 
заробітні плату, стипендію, ма-
теріальну допомогу із соціально-
го страхування особи.

Доход є більш широкою ка-
тегорією порівняно з коштами. 
Він може бути як у грошовій фор-
мі, та і в інших матеріальних чи 
нематеріальних вираженнях. 
Проте, законодавець закріплює 
щодо доходу певні обмеження, 
зокрема, джерело його отриман-
ня. Закон імперативно встанов-
лює, що доход виробляється, до-
бувається, одержується з речі 
або приноситься нею. Приписи, 
що регулюють одержання кош-
тів, обмежень щодо джерела їх 
отримання не встановлюють.

Необхідною вимогою підста-
ви призначення покарання у виді 
штрафу неповнолітньому, який 
має кошти, є те, що вони повинні 
належати йому на праві влас-
ності, яке згідно з ч. 1 ст. 316 ЦК 
України означає право особи на 
річ (майно), яке вона здійснює 
відповідно до закону за своєю 
волею, тобто незалежно від волі 
інших. Іншими словами, зазна-

чені кошти мають належати лише 
конкретній особі, яка не досягла 
повноліття. Її права на одержан-
ня коштів, здійснення повнова-
жень щодо володіння, користу-
вання й розпорядження ними, а 
також щодо їх захисту не повин-
ні бути обтяжені правами інших. 
Джерела отримання неповноліт-
нім таких коштів законодавство 
не обмежує: вони можуть бути 
одержані ним у власність будь-
яким не забороненим законом 
способом, зокрема, як дар, ус-
падковані, зароблені та ін.

На підставі викладених мір-
кувань можемо зробити висно-
вок, що коштами, як однією з 
умов призначення покарання у 
виді штрафу неповнолітній 
особі є ї ї гроші в національній 
або іноземній валюті чи їх екві-
валент, отримані нею у влас-
ність.

Підставою призначення не-
повнолітньому покарання у виді 
штрафу є наявність у нього май-
на, на яке може бути звернено 
стягнення. Введення до змісту 
покарання у виді штрафу, який 
ч. 1 ст. 53 КК визначається як 
грошове стягнення, категорії 
«майно», за рахунок якого теж 
може бути стягнута сума штра-
фу, породжує чимало проти-
річ. Найчастіше поняття «майно» 
зустрічається в розділі VI КК 
«Злочини проти власності». Цим 
злочинам притаманна спільна 
ознака: їх предметом є майно. 
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Майновий характер властивий і 
предмету злочинів, пов’язаних з 
хабаром (статті 368 – 370 КК). 
Але, незважаючи на непоодино-
ке оперування кримінальним за-
конодавством цим терміном, КК 
України його дефініції не наво-
дить. Лише застосувавши сис-
темний підхід у вивченні КК Ук-
раїни і проаналізувавши його ок-
ремі статті можемо констатува-
ти, що законодавець: використо-
вує у статтях 185 – 187, 191, 194, 
195 та інших лише термін «май-
но»; поряд з ним закріплює по-
няття «право на майно» (статті 
189, 190); ст. 189 поряд із цими 
категоріями вживає ще й «дії 
майнового характеру»; у ст. 193 
термін «майно» і «скарб» по-
міщає в одній частині.

Не наводить визначення 
терміна «майно» у сфері кримі-
нального законодавства й Вер-
ховний Суд України, а лише в ок-
ремих своїх постановах ок-
реслює деякі його аспекти. Так, 
у постанові № 5 від 26 квітня 
2002 р. «Про судову практику у 
справах про хабарництво» в п. 4 
зазначається, що предмет одер-
жання хабара має виключно 
майновий характер. Ними мо-
жуть бути майно (гроші, цінності 
та інші речі), право на нього (до-
кументи, які дають право отри-
мати майно, користуватися ним 
а б о  в и м а г а т и  в и к о н а н н я 
зобов’язань, тощо), будь-які дії 
майнового характеру (передача 

майнових вигод, відмова від них, 
відмова від прав на майно, бе-
зоплатне надання послуг, сана-
торних чи туристичних путівок, 
проведення будівельних чи ре-
монтних робіт тощо). Дача хаба-
ра згідно з п. 6 цієї постанови по-
лягає в передачі службовій особі 
майна, права на нього або вчи-
нення на її користь дій майново-
го характеру [12, 2002. – № 28. 
– Ст. 21].

У постанові Пленуму № 12 
від 25 грудня 1992 р. «Про судо-
ву практику в справах про корис-
ливі злочини проти приватної 
власності» [9, с. 90-102] у п. 2, 
закріплюється, що предметом 
указаних злочинів є майно, що 
належить громадянам: жилі бу-
динки, квартири, предмети до-
машнього господарства, продук-
тивна й робоча худоба, насад-
ження на земельній ділянці, за-
соби виробництва, вироблена 
продукція, транспортні засоби, 
грошові кошти, акції, цінні папе-
ри, а також інше майно спожи-
вчого й виробничого призначен-
ня. У п. 3 цієї постанови вказуєть-
ся, що предметом шахрайства й 
вимагання є не тільки майно, а й 
право на нього (надання права 
вимагати виконання зобов’язань; 
документи, які надають право на 
отримання майна, та ін.), а пред-
метом вимагання – будь-які дії 
майнового характеру (передача 
майнових вигод або відмова від 
них, відмова від прав на майно 
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тощо).
У постанові Пленуму Вер-

ховного Суду «Про судову прак-
тику в справах про злочини про-
ти життя та здоров’я особи» № 2 
від 7 лютого 2003 р. [9, с. 73 – 82] 
у п. 10 зазначається, що «… вин-
ний, позбавляючи життя потер-
пілого, бажав одержати у зв’язку 
з цим матеріальні блага для себе 
або інших осіб (заволодіти гро-
шима, коштовностями, цінними 
паперами, майном тощо), одер-
жати чи зберегти певні майнові 
права, уникнути матеріальних 
витрат чи обов’язків (одержати 
спадщину, позбавитися боргу, 
звільнитися від платежу тощо) 
або досягти іншої матеріальної 
вигоди».

За ст. 190 ЦК України май-
ном як особливим об’єктом вва-
жаються окрема річ, сукупність 
речей, а також майнові права й 
обов’язки. Автори підручника 
Цивільне право називають май-
ном сукупність усіх матеріальних 
цінностей відповідного суб’єкта, 
в тому числі речі, гроші, цінні па-
пери, майнові права й обов’язки 
[11, с. 175].

У зв’язку з викладеним вва-
жаємо за доцільне підкреслити, 
що КК України й згадана поста-
нова Верховного Суду України 
тлумачать поняття «майно» та 
його елементи інакше, ніж цивіль-
не законодавство, для якого 
воно є однією з провідних, сут-
нісних категорій. Слід погодити-

ся з Л.М. Демидовою, яка слушно 
зауважує, що кримінально-пра-
вове розуміння майна не містить 
у собі всі його види як цивільно-
правового поняття, а саме право 
на майно, тобто майнові права 
[4, с. 62]. Ось чому треба відзна-
чити, що в законодавстві (кримі-
нальному й цивільному) із цього 
приводу порушено принцип сис-
темності, серед вимог якого є не-
обхідність досягнення «такого 
співвідношення, при якому кримі-
нально-правові положення коор-
динуються (узгоджуються, при-
стосовуються) з нормативними 
заборонами іншої галузевої на-
лежності. При цьому повинна за-
безпечуватися єдність законо-
давчих підходів до регламентації 
схожих правовідносин» [1, с. 69]. 
Як підкреслює А.В. Денисова, 
«добре налагоджені координа-
ційні зв’язки між окремими під-
системами права сприяють най-
швидшому й найоптимальнішо-
му досягненню цілей правового 
регулювання, а слабка коорди-
нація між ними призводить до 
зайвого дублювання або невре-
гульованості суспільних відно-
син, а нерідко й до протиріччя» 
[5, с. 71]. Поширюється ця вимо-
га й на необхідність досягнення 
одностайності, одноманітності 
законодавчих термінів. Як вба-
чається, основоположним пот-
рібно вважати визначення май-
на, закріплене саме в цивільно-
му законодавстві.
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Таким чином, узявши за ос-

нову легальне тлумачення кате-
горії «майно», яке закріплене в 
ст. 190 ЦК, можемо дійти виснов-
ку, що доход і кошти, про які 
йдеться в ч. 1 ст. 99 КК як про 
умови призначення особі у віці 
від 14 до 18 років покарання у 
виді штрафу, є елементами цьо-
го поняття. Адже доходом, як 
правило, є грошовий, матеріаль-
ний або нематеріальний прибу-
ток, отриманий з речі, а кошти, 
які є грошима або їх еквівален-
том, становлять собою особли-
вий вид майна.

Отже, проведений аналіз 
підстав призначення неповноліт-
нім особам покарання у виді 
штрафу дозволяє встановити, що 
законодавець в одній статті за-

кріпив поряд з родовим поняттям 
«майно», його види – доход і кош-
ти. Через це, логічно було б за-
пропонувати залишити в ч. 1 
ст. 99 КК єдину підставу призна-
чення штрафу неповнолітнім – 
майно. Відповідно, таке форму-
лювання передбачало б мож-
ливість призначення цього пока-
рання також і за наявності в не-
повнолітнього хоча б якогось його 
елемента. Однак, на нашу думку, 
таке законодавче положення су-
перечитиме ч. 1 ст. 53 КК України, 
де говориться, що штраф є гро-
шовим стягненням. Ось чому вва-
жаємо, що єдиною підставою при-
значення штрафу неповнолітнім 
особам (так само, до речі, як і пов-
нолітнім), може служити лише на-
явність власних коштів.
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Предмет злочину не може 
виконувати функцій самостійного 
елемента складу злочину, оскіль-
ки останній становить собою пев-
н у  с у к у п н і с т ь  в и к л ю ч н о 
обов’язкових елементів [1, с. 50]. 
У той же час об’єкт і предмет зло-
чину утворюють самостійний еле-
мент його складу [12, с. 56]. Отже, 
елементом загального складу 
злочину є об’єкт, у структурі якого 
факультативною ознакою висту-
пає предмет злочину. Ця точка 
зору в сучасній літературі є панів-
ною, хоча раніше висловлюва-
лись ідеї, що предмет деяких зло-
чин ів  може бу ти ознакою 
об’єктивної сторони [4, с. 104]. Ця 
позиція, до речі, не була підтри-
мана широким колом учених у га-
лузі кримінального права.

Для складу конкретного зло-
чину, передбаченого ст. 249 
Кримінального кодексу України 
(далі – КК), його предмет є 
обов’язковою ознакою, встанов-
лення якої необхідно для конста-
тації його складу. Дослідження 
предметів злочинів проти довкіл-
ля у кримінально-правовій науці 

є фрагментарними. У багатьох 
роботах їх сутність зводиться до 
переліку відповідних груп при-
родних об’єктів. При цьому не ро-
биться спроби запропонувати за-
гальне визначення предмета, не 
наводяться ознаки, які можуть 
характеризувати їх сутність. У цій 
статті використано праці С.Б. Гав-
риша [3], Е.Н. Жевлакова [5],  
Ю.І. Ляпунова [7], В.К. Матвійчука 
[8], В.Я. Тація [13] та інших дослід-
ників, у яких тією чи іншою мірою 
розкривається специфіка пред-
метів злочинів проти довкілля. 
Робіт же, спеціально присвячених 
дослідженню предмета незакон-
ного зайняття рибним, звіриним 
або іншим водним добувним про-
мислом в Україні станом на 1 січ-
ня 2009 р. немає.

З урахуванням потреби 
більш детального дослідження 
предмета вказаного та інших зло-
чинів проти довкілля у статті 
ставляться такі завдання:

– проаналізувати існуючі по-
зиції науковців щодо предметів 
злочинів проти довкілля, з’ясувати 
їх аргументованість та особли-
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вості;

– визначити й дослідити за-
гальні ознаки, властиві природ-
ним об’єктам як предметам зло-
чинів проти довкілля, а також оз-
наки спеціальні, що характеризу-
ють предмет незаконного зайнят-
тя рибним, звіриним або іншим 
водним добувним промислом і 
дозволяють відмежувати назва-
ний злочин від суміжних;

– обґрунтувати доцільність 
поділу природних ресурсів, які 
можуть бути предметом незакон-
ного зайняття зазначеним про-
мислом, на окремі групи.

Науковці по-різному тлума-
чать поняття «предмет злочину». 
Традиційно матеріальна його 
риса вважається визначальною, 
проте останнім часом пропону-
ються й інші формулювання цієї 
категорії, де значення цієї ознаки 
заперечується. Оскільки в КК за-
кріплено склади злочину, пред-
мет яких є нематеріальним 
(комп’ютерна чи інша інформація, 
комерційна або державна таєм-
ниця, дані досудового слідства чи 
дізнання тощо), доцільно погоди-
тися з позицією тих учених, що 
визнають ним як речі, так і інші 
явища об’єктивного світу, з пев-
ними властивостями яких кримі-
нальний закон пов’язує наявність 
у діянні особи ознак складу кон-
кретного злочину.

Щоб з’ясувати сутність пред-
мета злочину, передбаченого 
ст. 249 КК, необхідно назвати при-

таманні йому 2 групи ознак: за-
гальні (спільні для всіх предметів 
злочинів проти довкілля) і спе-
ціальні (що характеризують пред-
мет цього конкретного злочину). 
Виділяючи першу групу ознак 
предметів злочинів проти довкіл-
ля, потрібно зауважити, що тут і 
в подальшому під ними маються 
на увазі природні об’єкти, а не 
предмети будь-яких злочинів, від-
несених законодавцем до розд. 
VIII Особливої частини КК.

До загальних ознак пред-
метів злочинів проти довкілля  
С.Б. Гавриш, наприклад, відніс 
такі ознаки: (а) географічну,  
(б) біологічну, (в) «єдиної еколо-
гічної сім’ї», (г) екологічної цін-
ності, (д) правової відокремле-
ності, (е) соціально-економічної 
значущості [3, с. 87-92]. Дещо ін-
ший перелік цих ознак пропонує 
В.К. Матвійчук: а) виключність 
власності держави на природні 
об’єкти; б) невіддільність від при-
родного середовища; в) наяв-
ність межі володіння природним 
об’єктом; г) правова відокрем-
леність – правовий стан; д) поши-
реність національного законо-
давства щодо предмета злочину; 
е) вилученість із господарського 
обліку [8, с. 194].

Через перелічені вище за-
гальні ознаки певною мірою роз-
кривається сутність природних 
об’єктів як предметів злочинів 
проти довкілля, але вони не да-
ють їх повної характеристики. Ва-
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дою наведених ознак слід визна-
ти те, що в них не повністю відоб-
ражено деякі принципові особли-
вості, зокрема: (1) природні ре-
сурси не є об’єктом права де-
ржавної власності. У межах де-
ржавного кордону України вони 
мають особливий статус – влас-
ність Українського народу, а ор-
гани державної влади й органи 
місцевого самоврядування здій-
снюють права власника лише в 
обмеженому обсязі (ч. 1 ст. 13 
Конституції України). Ось чому 
предмети злочинів проти довкіл-
ля не слід наділяти типовими оз-
наками власності (товару); (2) іс-
нування природних ресурсів тісно 
пов’язано з продуктами жит-
тєдіяльності людини, тобто вони 
розміщені не просто в природно-
му середовищі, а у сфері опосе-
редкованого впливу людської 
діяльності; (3) їх використання 
відбувається з додержанням 
встановленого порядку; (4) всі 
вони при вилученні з природного 
середовища набувають економіч-
ного значення, тобто стають то-
варом.

На підставі критичного аналі-
зу різних поглядів науковців і з 
урахуванням названих особли-
востей і положень КК можемо за-
пропонувати такий перелік за-
гальних ознак, які у своїй сукуп-
ності дають більш-менш повну 
характеристику предметів зло-
чинів проти довкілля:

1) маючи природне поход-

ження й перебуваючи в природ-
ному стані, ці предмети входять 
до складу єдиної системи довкіл-
ля;

2) їх просторова локалізо-
ваність полягає в тому, що при-
родні об’єкти, як предмети пере-
дбачених КК злочинів проти дов-
кілля, є речами матеріального 
світу, які чітко окреслені в про-
сторі й мають географічне розта-
шування;

3) екологічна значущість 
(здатність до екологічного впли-
ву);

4) юридична відокремленість, 
тобто в окремих фізичних і юри-
дичних осіб не може виникнути 
права розпоряджання природни-
ми об’єктами, через що останні 
не можуть бути залученими до 
цивільного чи господарського 
обороту;

5) специфічний правовий 
статус, що включає особливу сис-
тему правової охорони природ-
них об’єктів, установлений поря-
док здійснення права користуван-
ня ними тощо;

6) потенційна соціально-еко-
номічна значущість предметів, 
тобто потенційна їх здатність на-
бувати ознак товару.

З огляду на наведене можна 
сформулювати, що предмети 
вказаних злочинів – це елементи 
довкілля природного походжен-
ня, які перебувають у природно-
му стані, мають просторову 
визначеність, екологічну значу-
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щість, юридичну відокрем-
леність, особливий правовий 
статус і які потенційно здатні 
набувати ознак товару.

Якщо погодитись із запропо-
нованою в юридичній літературі 
класифікацією загальних ознак 
предмета злочину, названі харак-
теристики природних об’єктів тре-
ба об’єднати у 3 групи – соціаль-
ну, фізичну та юридичну [9, с. 68]. 
Соціальна ознака предметів зло-
чинів проти довкілля полягає в 
потенційній можливості впливу 
на природні об’єкти людської пра-
ці, завдяки якій вони вилучаються 
з навколишнього середовища й 
набувають економічної цінності, 
перетворюючись на товар. Фак-
тично ж, як це слушно зазна-
чається в правових джерелах, 
природні об’єкти є тими предме-
тами матеріального світу, у ство-
ренні яких не використовується 
людська праця, вони не видозмі-
нені й не вилучені з природного 
стану [13, с. 66, 67]. Ця ознака 
дозволяє розмежовувати пред-
мети злочинів проти довкілля і 
предмети злочинів проти влас-
ност і ,  що п ідтримано й у 
роз’ясненні Пленуму Верховного 
Суду України (п. 12 Постанови 
«Про судову практику у справах 
про злочини та інші правопору-
шення проти довкілля»), згідно з 
яким вилов риби чи водних тва-
рин зі спеціально облаштованих 
або пристосованих водоймищ, у 
яких вони вирощуються підпри-

ємствами, організаціями чи гро-
мадянами, за ст. 249 КК кваліфі-
кувати не можна; за наявності 
відповідних підстав дії винної 
особи можуть кваліфікуватись як 
посягання на чужу власність [11, 
с. 11].

Однак застосування людсь-
кої праці до об’єктів природи не 
завжди вилучає їх з природного 
середовища. Приміром, риба, 
мальки якої раніше були виро-
щені на рибозаводах, а згодом 
випущені у відкриті водойми, є 
предметом злочину проти довкіл-
ля, оскільки метою риборозве-
дення є не залучення природних 
об’єктів у товарний оборот, а від-
новлення й підтримка сприятли-
вого для людини екологічного 
стану [6, с. 45]. Так само це сто-
сується й діяльності людини по 
розведенню лісів, диких тварин і 
птахів, очищенню води й повітря 
або іншому відновленню природ-
них ресурсів [5, с. 24]. Як слушно 
зазначає Ю.І. Ляпунов, молоді 
живі організми, що розводяться 
людиною, мають статус товару 
до того моменту, як опиняються 
у стані природної волі [7, с. 61], 
тобто відновлюють свій природ-
ний стан.

Таким чином, визначаючи со-
ціальну ознаку предметів зло-
чинів проти довкілля, потрібно 
брати до уваги не лише наявність 
чи відсутність залучення люд-
ської праці, а й спрямованість ос-
танньої. Іншими словами, при-
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родний об’єкт, до якого людська 
праця хоча й застосовується, од-
нак не спрямована на вилучення 
його з природного середовища, 
тобто на позбавлення природно-
го стану, не можна оцінювати як 
предмет злочинів проти влас-
ності.

Фізична ознака предметів 
злочинів проти довкілля полягає 
у їх конкретності як об’єктів ре-
альності (речей матеріального 
світу) й географічній визначенос-
ті. З останньою пов’язані особли-
вості правових режимів вико-
ристання природних об’єктів. 
Ілюструючи це на прикладі по-
рядку добування живих водних 
ресурсів, зазначимо, що порядок 
зайняття водними добувними 
промислами, предметами яких 
виступають природні ресурси 
внутрішніх вод, територіальних 
морів, виключних (морських) еко-
номічних зон і континентального 
шлейфу держав, архіпелажних 
вод держав-архіпелагів, визна-
чається національним законо-
давством відповідної країни. У 
свою чергу, порядок добування 
живих ресурсів відкритого моря 
на світовому рівні регулюється 
Конвенцією ООН з морського пра-
ва (1982 р.), Конвенцією про ри-
бальство й охорону живих ре-
сурсів відкритого моря (1958 р.), 
Міжнародною конвенцією по ре-
гулюванню китобійного промислу 
(1946 р.) та ін. [14, с. 34, 38, 39]. 
Основні положення чинних між-

народних договорів, згода на 
обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України і які від-
повідно до ч. 1 ст. 9 Конституції 
України вважаються частиною 
національного законодавства, з 
метою їх більш ефективної реалі-
зації повинні бути додатково за-
безпечені нормами, вміщеними у 
правових актах України. При цьо-
му нерозв’язаною залишається 
проблема юридичної відпові-
дальності осіб, які вчинили добу-
вання живих ресурсів у відкрито-
му морі з порушенням установле-
ного міжнародними договорами 
порядку. Зокрема, ст. 117 Конвен-
ції ООН з морського права пере-
дбачає обов’язок держав засто-
совувати або співпрацювати з ін-
шими державами у застосуванні 
до своїх громадян заходів, необ-
хідних для збереження живих ре-
сурсів відкритого моря. Тож пи-
тання юридичної відповідаль-
ності окремих осіб за добування 
живих ресурсів відкритого моря з 
порушенням міжнародно-право-
вого порядку може бути врегу-
льоване шляхом укладення від-
повідного міжнародного договору 
з подальшою імплементацією ос-
новних положень національним 
законодавством України та інших 
країн світу.

Юридична ознака досліджу-
ваних предметів визначається 
специфікою правового статусу 
природних ресурсів і тим, що 
вони вилучені із цивільного й гос-
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подарського обороту. Природні 
ресурси України мають винятко-
вий статус об’єктів права влас-
ності Українського народу. За ч. 2 
ст. 13 Конституції громадяни ма-
ють право лише користуватися 
природними об’єктами права 
власності народу.

Спеціальними ознаками 
предмета злочину, передбачено-
го ст. 249 КК, які дозволяють від-
межовувати цей злочин від суміж-
них, можна визнати такі: (1) ці при-
родні об’єкти обмежені водною 
екосистемою, а необхідною умо-
вою їх існування є перебування в 
товщі води; (2) вони (тварини й 
рослини) є живими організмами; 
(3) ці об’єкти мають промислове 
значення предметів водних про-
мислів, тобто можуть бути безпо-
середньо спожиті або перероб-
лені; (4) вони мають юридичний 
статус предметів водних про-
мислів, тобто правила зайняття 
такими промислами містять кон-
кретні дозволи й (або) заборони 
щодо діяльності, пов’язаної з їх 
добуванням.

У ст. 249 КК бракує чіткого 
переліку природних об’єктів, які 
можуть бути предметом цього 
злочину. Аналіз її тексту дозво-
ляє зробити висновок, що до 
предметів розглядуваного злочи-
ну віднесено 3 групи живих ор-
ганізмів: (а) риби; (б) інші водні 
тварини (при звіриному водному 
добувному промислі); (в) інші живі 
водні ресурси, включаючи водні 

рослини. Цю ж позицію поділяє і 
Пленум Верховного Суду України 
у постанові «Про судову практику 
у справах про злочини та інші 
правопорушення проти довкілля» 
(п. 12) [11, с. 11].

Відсутність конкретизації 
предмета злочину в зазначеній 
статті КК зумовлює необхідність 
з метою розв’язання цієї пробле-
ми звернутися до спеціальних 
нормативно-правових актів. Так, 
згідно зі ст. 1 Закону України «Про 
рибу, інші водні живі ресурси та 
харчову продукцію з них» від  
6 лютого 2003 р. риба та інші вод-
ні біоресурси – це сукупність вод-
них організмів, життя яких немож-
ливе без перебування у воді. До 
них належать: прісноводні, 
морські, анадромні та катадром-
ні риби на всіх стадіях розвитку, 
круглороті, водні безхребетні, у 
тому числі молюски, ракоподібні, 
черви, голкошкірі, губки, кишко-
вопорожнинні, наземні безхре-
бетні у водній стадії розвитку, го-
ловоногі, водорості та інші водні 
рослини [2; 2003. – № 15. – 
Ст.107].

Водночас в інших норматив-
них і програмних документах, які 
містять визначення водних живих 
ресурсів, зокрема, у Загально-
державній програмі розвитку риб-
ного господарства України на пе-
ріод до 2010 року від 19 лютого 
2004 р., до переліку останніх від-
несено морських ссавців [2; 2004. 
– № 22. – Ст. 313], в Тимчасовому 
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порядку ведення рибного госпо-
дарства і здійснення рибальства 
від 28 вересня 1996 р. – також ін-
ших водних тварин (п. 3) [10, с. 59, 
60].

Положення, у яких мають 
місце зазначені вище спеціальні 
ознаки предмета розглядуваного 
злочину, дозволяють чіткіше про-
вести відмежування предметів 
злочинів, передбачених стаття-
ми 248 і 249 КК, оскільки хутрові 
тварини (видри, бобри, ондатри 
тощо) й водоплаваючі птахи на 
всіх стадіях свого розвитку мо-
жуть існувати й без постійного 
перебування у водному середо-
вищі, а тому обґрунтовано визна-
ються предметами незаконного 
полювання (ст. 248 КК) [11, 
с. 11].

Виникає певна колізія між 
нормою ст. 1 Закону «Про рибу, 
інші водні живі ресурси та харчо-
ву продукцію з них» і положення-
ми інших указаних юридичних до-
кументів. У Законі визнаються 
водними біоресурсами крім вод-
них рослин ті тварини, які є пред-
ставниками риб і безхребетних. 
У решті документів до цього пе-
реліку віднесені також інші водні 
тварини (наприклад, морські 
ссавці). Як вбачається, у першо-
му випадку має місце детальний 
перелік біологічних груп тварин, 
що визнаються предметами вод-
них промислів, у другому щодо 
них пропонується загальна вказів-
ка. Така колізія в підходах і юри-

дичних визначеннях викликає су-
перечності у практиці застосуван-
ня ст. 249 КК. Її розв’язання мож-
ливе шляхом безпосереднього 
тлумачення у примітках до статей 
249 і 248 КК предметів цих зло-
чинів. Якщо враховувати спе-
ціальні ознаки предмета злочину 
за ст. 249 КК, більш виправданим 
видається віднесення морських 
ссавців до предмета цього зло-
чину.

Досить значна кількість видів 
водних організмів викликає пот-
ребу в їх класифікації. Зокрема, 
з першої, найбільш поширеної 
групи водних тварин і рослин, які 
є предметами водних промислів, 
за критерієм промислової, нау-
кової чи іншої значущості можна 
виділити групу особливо цінних 
видів риб та інших водних ор-
ганізмів, а за критерієм поши-
рення в межах окремих тери-
торій – групу видів тваринного 
й рослинного світу, занесених 
до Червоної книги України. Важ-
ливе значення й незначна чи-
сельність популяцій названих 
груп організмів є тими ознаками, 
що підвищують ступінь суспільної 
небезпечності їх незаконного до-
бування. Тому вважаємо за до-
цільне запропонувати доповнити 
ч. 1 ст. 249 КК вказівкою на неза-
конне добування особливо цінних 
видів риб чи інших водних ор-
ганізмів, а також водних тварин 
чи рослин, занесених до Черво-
ної книги.



�1�2009/103

Питання боротьби зі злочинністю
У Законі «Про Червону книгу 

України» від 7 лютого 2002 р. за-
лежно від стану і ступеня загрози 
зникнення видів тваринного й 
рослинного світу, занесених до 
Червоної книги, вони додатково 
поділені на такі категорії: зниклі; 
зниклі в природі; зникаючі; враз-
ливі; рідкісні; неоцінені; недостат-
ньо відомі (ч. 1 ст. 13) [2; 2002. – 
№30. – Ст.201]. Оцінка загрози 
зникнення видів як ознаки пред-
мета, що суттєво підвищує ступінь 
суспільної небезпечності злочи-
ну, зумовлює важливість визнан-
ня кваліфікуючою ознакою неза-
конне добування тих видів тва-
ринного й рослинного світу, які 
перебувають під загрозою зник-
нення.

Отже, предмет злочину, пе-
редбаченого ст. 249 КК, є однією 
з основних ознак, що дозволяє 
проводити розмежування між не-
законним зайняттям рибним, зві-
риним або іншим водним добув-
ним промислом та іншими, суміж-
ними злочинами, а також може 
виступати показником ступеня 
його суспільної небезпечності. 
Важливе кримінально-правове 
значення, яке мають предмети 
злочинів проти довкілля, і брак 
тлумачення їх змісту в самому 
кримінальному законі актуалізу-
ють подальші наукові розробки в 
цьому напрямку, мають бути 
спрямовані на якомога повніше 
визначення змісту й ознак різних 
природних об’єктів.

Список літератури: 1. Велиев И.В. Уголовно-правовая оценка объекта посягатель-
ства при квалификации преступлений. – Баку: Учен. центр Прокуратуры Азерб. респ., 1992. 
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Шановні колеги!
Сучасні реалії свідчать, що 

трансформаційні процеси, що 
відбуваються в Україні, безпосе-
редньо стосуються не тільки 
правової системи, норм права, а 
й усієї правової культури і право-
вого виховання. Модернізація 
українського суспільства супро-
воджується глибокою зміною сві-
домості громадян, у тому числі 
й правової. Різноманітні ж со-
ціальні перетворення не є й не 
можуть бути синхронними, що 
пояснюється існуючою суспіль-
ною інерцією, яка як дозволяє 
зберігати стійкість і спадковість 
громадського розвитку, так і 
виступає своєрідним гальмом 
суспільних реформ. Нові со-
ціально-політичні умови потре-
бують якісно нового впорядку-
вання правового виховання гро-
мадян України, ефективність 
якого, на жаль, на даний момент 
не відповідає стану суспільно-
політичної організованості. Така 
обставина вимагає наукового ос-
мислення тих трансформацій, 
що спостерігаються у правови-
ховній сфері.

У сучасному житті країни 
правове виховання має бути 
спрямовано передусім на за-
своєння і сприйняття нових сус-
пільних відносин в економіці, 
політиці, в соціальній, національ-
ній та інших сферах. Воно також 
повинно орієнтуватися на прин-
ципово нову і вельми непросту 

правову ситуацію в усьому роз-
маїтті її проявів. Так, з одного 
боку, відповідно до Конституції 
держава пропонує громадянам 
вільний розвиток їх потенціалу в 
усіх галузях суспільного життя й 
водночас закріплює мережу пра-
вових гарантій для вільного роз-
витку всіх і кожного. З другого 
боку, на жаль, вона далеко не 
завжди в змозі забезпечити еле-
ментарний захист інтересів гро-
мадян у цих галузях.

Цілком природно, що за та-
ких умов у людей поширюються 
нігілістичні настрої, виникає на-
віть думка про небажання де-
ржави піклуватися про своїх гро-
мадян. Такі небезпечні ідеї викли-
кають деформації правосвідо-
мості, а, значить, можуть загро-
жувати підривом державно-пра-
вових підвалин суспільства.

Правове виховання в даний 
час навряд чи може будуватись 
на безглуздо високій патетиці й 
нічим не обґрунтованих декла-
раціях. Скоріше в практиці сучас-
ного правовиховання необхідно 
прагнути аби норми права сти-
мулювали правомірну поведінку 
й реалізацію громадських та осо-
бистісних інтересів у їх тісній єд-
ності та взаємодії. При цьому, як 
вбачається, бажано спрямувати 
виховні зусилля на формування 
такої поведінки, яка давалася б 
без напруженої внутрішньої бо-
ротьби між загальнокорисними 
й особистими мотивами, була б  
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результатом такої мотивації, як 
згода і схвалення людиною дій, 
що випливають із правових 
норм.

Дуже важливо впроваджу-
вати в усі прошарки суспільства 
розуміння права як найбільш 
ефективного засобу соціального 
регулювання взаємовідносин, 
механізму координації суспіль-
них інтересів. Сьогодні правове 
виховання має бути цілеспрямо-
ваним, охоплювати не тільки мо-
лод іжне середовище,  а  й 
обов’язково старше покоління. 
Адже на тлі декларації про пра-
во та свободи людини, про пріо-
ритет особистості в державі 
саме ця категорія громадян час-
то позбавляється її соціальної 
допомоги й підтримки. Саме та-
кий стан справ обумовлює 
двоїстість багатьох офіційних ус-
тановок і правових приписів, 
формує ставлення до держави 
як до байдужого політико-право-
вого інституту, що не бажає опі-
куватися долею своїх грома-
дян.

Тому, як видиться, є сенс 
усю систему правового вихован-
ня адаптувати до різних соціаль-
них верств і груп населення. Ін-
шими словами, виховання 
обов’язково є детермінованим 
сучасною соціальною структу-
рою суспільства, яка містить аб-
солютно всі категорії громадян 
– від дошколят до пенсіонерів. 
Нарешті, необхідно підготувати 
й затвердити базову програму з 
правового виховання, яка місти-
тиме всі основні напрямки реалі-
зації правовиховної роботи, а в 
опрацюванні і впровадженні її 
мають бути заінтересовані як 
держава, так і суспільство.

Сподіваюсь, що обговорен-
ня цих найактуальніших про-
блем на нашому «Круглому 
столі» сприятиме виробленню 
чіткої наукової стратегії правово-
го виховання, що, у свою чергу, 
дасть можливість вести мову про 
реальну побудову в Україні гро-
мадянського суспільства і пра-
вової держави.

Проректор з наукової роботи 
академік АПрН України 

А.П. Гетьман
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У Конституції України чітко 
зафіксована орієнтація на розбу-
дову демократичної, правової 
держави. Демократія має внут-
рішньо властиві їй механізми й 
інструменти, що забезпечують її 
життєздатність та ефективність. 
Найважливіша їх ознака – їх пра-
вовий характер. Уявлення про 
правову державу асоціюється з 
2-ма основоположними принци-
пами – порядком у ній і захи-
щеністю громадянина, де кожна 
людина має право розраховува-
ти на передбаченість, послідов-
ність і надійність ухвалюваних 
рішень, знає свої права й 
обов’язки, чітко визначені зако-
ном. У праві одержують віддзер-
калення й вираження ті процеси, 
які розгортаються в громадянсь-
кому суспільстві, причому неза-
лежно від держави. У цілому ос-
тання асоціюється з організа-
цією державного й суспільного 
життя, яке характеризується па-
нуванням права й верховен-
ством закону, покликаних забез-
печити визнання й гарантію прав 

і свобод усіх громадян у всіх 
сферах життя, а з їх боку – по-
шану законів та інститутів існую-
чої системи. Тому формування 
демократичної, правової Ук-
раїнської держави вимагає вжит-
тя ефективних заходів з право-
вого виховання населення, ор-
ганізації юридичного всеобучу як 
єдиної загальнодержавної про-
грами, що охоплює всі верстви 
населення. Уся система цього 
процесу повинна бути спрямова-
на на розвиток громадянської 
самосвідомості людей як основи 
основ побудови дійсно демокра-
тичної, правової держави. Звер-
нення до людини як до суб’єкта 
правового життя суспільства оз-
начає прагнення зрозуміти її в 
різноманітті правових і проти-
правних зв’язків, а також інших 
залежностей, що впливають на 
правовідносини.

Правове виховання – це 
всеосяжний суспільний процес, 
зорієнтований на формування 
пошани до права й навичок ви-
конання правових норм. Це три-

М.П. Требін, д-р філос. наук, професор 
Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ПРАВОВА ВИХОВАНІСТЬ – ОСНОВА 
ДЕМОКРАТИЧНОГО, ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
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ваюча в просторі й часі діяль-
ність, яка не може протікати без 
суперечностей. Ось чому стан 
правової вихованості, досягну-
тий будь-яким суб’єктом, – тільки 
момент останньої, правове вихо-
вання – необхідна, найважливі-
ша її сторона. Правову вихо-
ваність можна визначити як стан, 
у якому людина знаходиться 
постійно, а значить, і в момент 
ухвалення рішення про те, як 
учинити в тих чи інших обстави-
нах. Це, безумовно, і стан її пра-
восвідомості, і рівень правової 
культури, і готовність до право-
мірної (або протиправної) по-
ведінки. Життя людини детермі-
нується об’єктивними економіч-
ними, політичними й соціальни-
ми чинниками. Але не можна за-
бувати і про суб’єктивні обстави-
ни, соціально-психологічні чин-
ники, бо й позитивні, й несприят-
ливі соціальні умови зовсім не 
фатально впливають на людину. 
Їх дія проходить через її свідо-
мість. Попередній соціальний 
досвід і навички поведінки поз-
начаються на подальших її вчин-
ках і виявляються в інших життє-
вих умовах. Велике значення ма-
ють і чисто особисті риси. У со-
ціологічному аспекті людина – 
сукупність суспільних відносин, 
які хоча й стійкі за типом, але в 
той же час абсолютно мінливі, 
вони в постійному процесі, як і 
сам індивід. Як бачимо, суб’єкт 
права становить собою сукуп-

ність усіх відносин, що вплинули 
на його свідомість, характер, 
звички, прагнення, волю. А який 
він, такі і його діяння (за певних 
умов) – правомірні або проти-
правні. У той же час вчинки 
суб’єкта права формують його, 
бо це є діалектика процесу пра-
вовиховання. Як вбачається, рі-
вень правової вихованості – це 
не тільки знання й розуміння не-
обхідності виконувати правові 
розпорядження, а й ступінь 
сформованості ставлення до за-
кону як цінності, що перебуває в 
демократичній, правовій державі 
поза конкуренцією.

У даний час Україна все ще 
знаходитися в стані трансфор-
мації, великих суспільних пере-
творень, коли потрібно змінюва-
ти не тільки лад думок, а й від-
чуттів багатьох людей. Вважає-
мо, що в правовому вихованні 
доцільно зосереджувати зусил-
ля не тільки й не стільки на на-
рощувані правової поінформо-
ваності суб’єктів, а треба спро-
бувати заглянути в глибинні сфе-
ри внутрішнього світу людини, 
зрозуміти достоїнства й вади, які 
привнесені вихованням і які ви-
являються в правомірній чи про-
типравній поведінці. За анало-
гією з процесом соціалізації осо-
би взагалі, у правовихованні 
можна виділити потрійну ієрар-
хію цілей у діяльності, спрямо-
ваній на організацію комплексу 
специфічних якостей індивіда у 
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правовій царині життєдіяльності. 
Це формування: (а) системи пра-
вових знань (найближча мета), 
(б) правової переконаності (про-
міжна мета) і (в) мотивів і звичок, 
правомірної, соціально активної 
поведінки (кінцева мета). 

Повноцінний процес такого 
виховання вимагає посиленої 
уваги до розвитку правового від-
чуття, а це можливо лише на під-
ставі й у взаємозв’язку з іншими 
високими соціальними відчуття-
ми. Мабуть, така діяльність спів-
падає за спрямованістю та спо-
собами дії з громадянським ви-
хованням. Спираючись на ма-
теріали психологічної науки, мо-
жемо стверджувати, що кожне 
сприймане людиною явище (не 
тільки особистого, а й суспільно-
го життя) має конкретно-чуттєву 
природу. І її реакція на ту чи іншу 
подію навколишньої дійсності за-
лежить від якості виниклих емо-
цій, розбуджених відчуттів, які 
самі неабиякою мірою зумовлені 
стійкими формуваннями психіки 
людини. Відчуття – одна з основ-
них форм віддзеркалення дійс-
ності, що відображає суб’єктивне 
ставлення людини до задово-
лення своїх потреб, до відповід-
ності або невідповідності чого-
небудь її уявленням. Емоція – 
менш стійке явище. Це конкрет-
не вираження відчуттів у певних 
обставинах. Поділ відчуттів на 
особисті й суспільні вельми від-
носний, що стає особливо оче-

видним при розгляді їх у право-
вому аспекті. 

Г.В.Ф. Гегель привернув ува-
гу до того, що внутрішні відноси-
ни бувають двоякого роду: (1) які 
стосуються індивіда безпосе-
редньо, в якому-небудь особли-
вому відношенні або стані оди-
ничності, в якому він може зна-
ходитись. Сюди належать, нап-
риклад, гнів, помста, заздрість, 
сором, розкаяння; (2) які стосу-
ються чого-небудь в-себе-і-для-
себе загального – права, мо-
ральності, релігії, прекрасного й 
істинного. Не розглядаючи вияв-
леної філософом взаємозумов-
леності цих відчуттів, вважаємо 
за доцільне звернутися до 
взаємозв’язку відчуттів людини і 
її поведінки як суб’єкта права. 
Перш за все слід відзначити, що 
саме ставлення громадян до 
правових установок може бути 
етичним, аморальним або вза-
галі нігілістичним. Ще стародав-
ні римляни підкреслили, що пра-
во слабке без удач. По-перше, 
абсолютно очевидно, що для 
суспільства має вирішальне зна-
чення, з якого приводу людина 
може відчувати, приміром, гнів: 
у зв’язку з виявленням порушень 
законності або тому, що не вда-
лося безкарно порушити закон? 
Які плани породжують у неї ба-
жання досягти чесного успіху чи 
вчинити правопорушення? На-
віть найтаємніші переживання 
можуть послужити підставою й 
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рушійною силою і для благород-
ної, самовідданої суспільної 
діяльності, і для небезпечних, 
шкідливих суспільству проти-
правних проявів. Найбільш не-
припустимі з них передбачають-
ся відповідними заборонними 
нормами. При цьому дуже важ-
ливо враховувати, що відчуття 
формуються й виявляються не 
тільки щодо закону, тієї чи іншої 
правової норми, а й разом із цим 
стосовно певних явищ. Маються 
на увазі і стійкі, повторювані, 
звичні для даної людини реакції, 
і ситуативні. Стійкі виникають у 
процесі виховання, їх можна вва-
жати значною мірою визначаль-
ними, базовими щодо так званих 
сьогохвилинних. Можна навести 
чимало прикладів, коли реакція 
того чи іншого суб’єкта на обста-
вини була такою інтенсивною, 
що, так би мовити, зносила на 
своєму шляху таку перешкоду, 
як правова заборона. 

Зіставлення зовнішніх про-
явів суб’єктів в одних і тих же або 
схожих обставинах (діянь право-
мірних і неправомірних; право-
мірних – етичних і протиправних 
– аморальних) дозволяє зробити 
певні висновки. Зовнішній, со-
ціально контрольований прояв 
залежить від зовнішніх обставин 
не більшою мірою, ніж від усього 
попереднього життя суб’єкта, від 
сформованого ним духовного 
світу, від того внутрішнього ста-
ну, в якому індивід наблизився 

до моменту конкретного вибору. 
Отже, правова вихованість, як 
суб’єктивний стан, повинна за-
безпечуватись гуманістично роз-
виненою емоційно-правовою 
сферою. 

Ставлення суб’єкта до права 
в цілому як внутрішньо освоєної 
цінності, до окремої норми права 
(групи норм), що має значення в 
даний період його життєдіяль-
ності, до того чи іншого явища 
дійсності (або їх сукупності), стій-
кі відчуття – усе це зумовлює по-
ведінку людини, її вибір в обста-
винах, що склалися, і сприяє пра-
вомірному або протиправному 
поводженню в суспільстві й вирі-
шенню внутрішнього конфлікту, 
якщо той виникає. Отже, повно-
цінний розвиток правового від-
чуття можливий лише на підставі 
або у взаємозв’язку з іншими ви-
сокими соціальними відчуттями 
і співпадає з вихованням грома-
дянських відчуттів. 

Розглядаючи правове вихо-
вання як підвалину демократич-
ного, правового розвитку ук-
раїнського суспільства, вважає-
мо за необхідне звернути особ-
ливу увагу на проблему форму-
вання у громадян культури прав 
людини й конституційної право-
свідомості. Культура прав люди-
ни – складова частина культури 
духовної, що є системою знань, 
ціннісних орієнтацій і поглядів, 
психологічних відчуттів, засно-
ваних на визнанні й пошані гід-
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ності людини, її прав і свобод, 
практичних навичок і вмінь їх ре-
алізовувати й захищати. Консти-
туційна правосвідомість і культу-
ра прав людини – взаємопов’язані 
і взаємозалежні категорії. Основ-
ним гуманістичним принципом, 
що їх пронизує, є ідея пошани до 
прав і свобод, гідності й цінності 
людської особистості, дійсного 
їх дотримання. Реальному вті-
ленню цього принципу в Україні 
заважають різні чинники, зокре-
ма, антиподи культури прав лю-
дини й деформації конституцій-
ної правосвідомості, серед яких 
можна виділити конституційно-
правовий нігілізм, конституційно-
правовий ідеалізм і конституцій-
но-правовий інфантилізм. У ці-
лому ж можемо констатувати той 
факт, що при правовому вихо-

ванні громадян у дусі ідей гу-
манізму, демократії, забезпечен-
ня їх прав і свобод, пошани до 
Конституції, закладається фун-
дамент Української демократич-
ної, правової держави. 

Таким чином, щоб очікува-
ний і дійсний результат правови-
ховної роботи співпали, потрібно 
визнати, що стан правової вихо-
ваності, досягнутий суб’єктом, 
– це тільки момент, а діяльність 
по правовому вихованню – необ-
хідна, найважливіша сторона 
цього процесу, яка повинна пла-
нуватись і будуватися як страте-
гія боротьби і єдності, активіза-
ції, залучення позитивного з усіх 
сфер соціального життя пара-
лельно з нейтралізацією, витіс-
ненням, подоланням усього тем-
ного й порочного.

Надійшла до редакції   30.03.2009 р.

О.Г. Данильян, д-р філос. наук, професор 
Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
У СФЕРІ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ

Однією з найважливіших 
проблем правового виховання в 
сучасному суспільстві є підви-

щення його ефективності. Ефек-
тивність же функціонування со-
ціальної системи, у тому числі й 
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правового виховання, визна-
чається наявністю в ній каналів 
зворотного зв’язку, під якими в 
науковій літературі, як правило, 
розуміється вплив результатів 
функціонування якої-небудь сис-
теми на характер останнього. До 
основних каналів зворотного 
зв’язку, який дозволяє оцінити 
ефективність правового вихо-
вання й визначити напрями його 
вдосконалення, належить со-
ціальний контроль. Саме він є 
тим механізмом підтримки со-
ціальної рівноваги, який забез-
печує життєдіяльність сучасного 
суспільства й ефективність його 
соціального управління, зокре-
ма, правового виховання. 

Актуальність проблеми до-
слідження соціального контролю 
в царині правового виховання 
населення в Україні та в інших 
пострадянських державах по-
в’язана також і з тим, що політи-
ко-правові інститути, які забез-
печували цей процес у колишніх 
республіках Союзу РСР, в ре-
зультаті трансформації були або 
практично зруйновані, або зазна-
ли докорінних змін. Ось чому до-
волі важливим завданням тран-
зитивного періоду є створення 
нових демократичних політико-
правових і суспільних інститутів, 
які повинні займатися правовим 
вихованням громадян цих країн. 
А щоб їх діяльність була ціле-
спрямованою й ефективною, не-
обхідні постійний соціальний 

контроль, об’єктивна оцінка ре-
зультатів цього процесу, що, у 
свою чергу, припускає розробку 
концепції соціального контролю 
у сфері правового виховання.

Аналіз наукової літератури 
дозволяє зробити висновок, що 
поняття «соціальний контроль» 
можна розглядати як у широко-
му, так і вузькому значеннях. У 
першому – це сукупність ме-
ханізмів у соціальній системі 
(суспільстві, соціальній групі, 
організації тощо), за допомогою 
яких забезпечуються його само-
організація й самозбереження 
шляхом установлення й під-
тримки певного нормативного 
порядку й використання від-
повідних зразків поведінки, яки-
ми можуть бути окремі цінності, 
правові й моральні норми, ад-
міністративні розпорядження, 
звичаї, традиції та ін. У другому 
значенні під цим поняттям в ос-
новному мається на увазі сукуп-
ність засобів і методів впливу 
суспільства на небажані форми 
девіантної поведінки з метою їх 
елімінування (усунення) або ско-
рочення, мінімізації. 

Соціальний контроль вико-
нує 3 важливі соціальні функції: 
(а) регулятивну – виступає од-
ним з основних елементів со-
ціальної регуляції поведінки лю-
дини; (б) запобіжну – сприяє збе-
реженню в загальних рисах зна-
чущих цінностей і (в) стабілізую-
чу – допомагає встановленню 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

��� 2009/103

соціального і правового порядку. 
Завдяки цій тріаді соціальний 
контроль становить собою пев-
ний соціальний механізм, який 
без істотних відхилень стає на 
допомозі трансляції (передачі) 
соціального досвіду від поколін-
ня до покоління.

Ці функції залишаються не-
змінними незалежно від сфери 
дії інститутів соціального конт-
ролю. Наприклад, якщо його 
аналізувати в аспекті, власне, 
правового виховання, можна 
зробити висновок, що реалізація 
регулятивної функції соціально-
го контролю в суспільстві інсти-
туціалізує існуючі форми й мето-
ди правового виховання, визна-
чає спрямованість їх застосуван-
ня в тій чи іншій царині суспіль-
них відносин, а також забезпечує 
досягнення передбачуваного ре-
зультату при втіленні цих заходів 
у життя. Реалізація запобіжної 
функції в розглядуваній сфері 
забезпечує оптимальне функціо-
нування інститутів правового ви-
ховання, що зумовлює трансля-
цію соціального досвіду наступ-
ним поколінням. Стабілізуюча 
функція соціального контролю 
забезпечує ефективність засто-
сування методів правового вихо-
вання, дозволяє прогнозувати їх 
результати, що сприяє стабіль-
ності всієї соціальної системи. 
Отже, основною метою соціаль-
ного контролю у сфері вихован-
ня є прагнення досягти соціаль-

ної стабільності й тотожності між 
соціальними очікуваннями сус-
пільства й реальним станом ре-
чей, у нашому випадку – між за-
собами правового виховання і 
рівнем правової культури і пра-
восвідомості в суспільстві. 

Категорію «соціальний кон-
троль» можна класифікувати за 
декількома критеріями. Залежно 
від характеру санкцій останній 
прийнято поділяти на формаль-
ний і неформальний; розрізня-
ють також контроль репресив-
ний і стримуючий (попереджу-
вальний, профілактичний), зов-
нішній і внутрішній. 

Формальним соціальним 
контролем у царині правового 
виховання вважається контроль 
з боку соціальних інститутів сус-
пільства – держави, громадських 
організацій, церкви та ін. Санкції, 
що застосовуються в його ме-
жах, зазвичай зарані регламен-
товані. Неформальний здійс-
нюється в сім’ї, соціальних гру-
пах тощо. Цей його вид не має 
певної регламентації і зводить-
ся до спонтанних реакцій учас-
ників певного процесу, які вира-
жають взаємну оцінку поведін-
ки один одного. 

Інститути соціального конт-
ролю за правовим вихованням 
існували вже за радянських 
часів, проте значною мірою вони 
обмежувались державно-право-
вими формами, були монополі-
зовані найвищими органами пар-
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тії й держави, у зв’язку з чим не 
можуть бути застосовані в сучас-
ній Україні. Ось чому в процесі 
становлення незалежної Ук-
раїнської держави виникла необ-
хідність у створенні якісно нових 
таких інститутів, які відповідали 
б орієнтирам правового вихован-
ня в демократичному суспіль-
стві. 

Оскільки українська спільно-
та знаходиться на перехідному 
етапі, поява ефективних інсти-
тутів соціального контролю зус-
трічає об’єктивні проблеми й 
труднощі. Останні посилюються 
ще й тим, що в суспільстві бра-
кує виваженої концепції право-
вого виховання громадян Украї-
ни, на підставі якої має відбува-
тися цей процес в дусі нових сис-
тем соціальних цінностей і пра-
вових норм, які, до речі, самі час-
то залишаються предметом го-
стрих дискусій.

Досить важливою пробле-
мою соціального контролю у 
сфері правового виховання су-
часного суспільства залишаєть-
ся визначення його основних 
елементів (інститутів). На нашу 
думку, такий контроль є складно-
організованою, багатоступін-
частою системою, що складаєть-
ся з низки взаємодіючих елемен-
тів, серед яких можна вирізнити: 
(а) інститути соціального контро-
лю; (б) норми; (в) цінності; (г) моні-
торинг (контроль) дотримання 
встановлених норм і цінностей; 

(д) санкції та ін. Основними інс-
титутами соціального контролю 
у цій сфері слід назвати державу, 
громадські організації, громадсь-
ку думку, установи освіти, засоби 
масової інформації, церкву, со-
ціальні групи, сім’ю та ін. 

Безпосередніми регулятора-
ми людської поведінки служать 
вироблені суспільством цінності 
як вираження ставлення людини 
до тих чи інших об’єктів і відповід-
ні їм норми – правові, моральні, 
релігійні, звичаї, традиції тощо. У 
свою чергу, норми є правилами, 
зразками, стандартами, еталона-
ми поведінки, що встановлюють-
ся державою або ж формуються 
в процесі спільної соціальної жит-
тєдіяльності. Суспільство за до-
помогою інститутів соціального 
контролю здійснює постійний 
моніторинг, тобто спостерігає за 
процесом виховання й оцінює 
його для виявлення його від-
повідності бажаному результату. 
Наслідки моніторингу виклика-
ють певні санкції з метою закріп-
лення існуючих у суспільстві 
норм, цінностей, зразків правової 
поведінки. Основними методами 
соціального контролю в царині 
правового виховання є позитивні 
санкції – заохочення і негативні 
– покарання. 

Отже механізм дії соціально-
го контролю в досліджуваній 
сфері зводиться до того, що сус-
пільство встановлює певні цін-
ності й норми, забезпечує їх 
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трансляцію й соціалізацію ін-
дивідів, здійснює за допомогою 
своїх інститутів постійний моніто-
ринг за дотриманням установле-
них цінностей і норм, заохочує 
членів суспільства до належної 
поведінки (конформізму) або ка-
рає за їх порушення, а також вжи-
ває відповідних заходів по попе-
редженню (профілактиці) неба-
жаних форм поведінки. 

Основні завдання соціаль-
ного контролю у сфері вихован-
ня в перехідному суспільстві, у 
тому числі і в Україні: (а) підви-
щення загальної моральності 
громадян, (б) формування до-
статнього рівня їх правової куль-
тури і правової свідомості,  
(в) зниження рівня девіантних 
вчинків. Усе це неможливо без 
науково обґрунтованої держав-
ної політики у цій сфері, якої, на 
жаль, в Україні поки що бракує. 
Ось чому для підвищення рівня 
правової культури її громадян 
перш за все необхідно виробити 
чітку державну політику в цій ца-
рині, яка передбачала б коорди-
націю зусиль усіх державних ор-
ганів у цьому процесі. Бажано 
активно й повною мірою вико-
ристовувати весь позитивний до-
свід, накопичений у нашій де-
ржаві за минулі десятиліття. 

Причому застосовувати його 
треба творчо, оскільки деякі пи-
тання соціального контролю у 
сфері правового виховання слід 
вирішувати на концептуально 
новій основі, з огляду на завдан-
ня нинішнього етапу розвитку Ук-
раїни як суверенної держави, що 
прагне стати демократичною і 
правовою. При цьому потрібно 
пам’ятати, що вирішення за-
вдань по формуванню сучасної 
правової культури населення за-
лежить не тільки від держави, а 
й від зусиль всієї громадськості, 
кожного громадянина країни. 

Суть нового підходу до со-
ціального контролю повинна по-
лягати у зміні ступеня впливу де-
ржави й інститутів громадянсь-
кого суспільства на всі соціальні 
процеси. Можна припустити, що 
оптимальною можна вважати 
таку конструкцію соціального 
контролю в царині правового ви-
ховання з боку державних інсти-
тутів та інституцій громадянсько-
го суспільства, за якої вони зна-
ходяться у стані синергетичної 
взаємодії. Це дозволить макси-
мально ефективно використову-
вати всі існуючі ресурси з метою 
формування належного рівня 
правової культури суспільства й 
правосвідомості його громадян.

Надійшла до редакції   30.03.2009 р.
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Поліваріантність підходів до 
розуміння сутності механізму 
функціонування соціокультурних 
феноменів, зокрема правового 
виховання, суттєво ускладнює 
проблему пізнання цього об’єкта, 
а головне – створює серйозні 
труднощі у практичній його ре-
алізації в умовах реформ. Ось 
чому є сенс теоретично обґрун-
тувати філософський підхід до 
проблеми механізму правового 
виховання, проаналізувати спів-
відношення елементів указаного 
механізму з конкретними прак-
тичними правовиховними техно-
логіями в умовах трансформації 
українського соціуму.

Комплексний аналіз дослід-
жуваної проблеми з використан-
ням широкого спектра методо-
логічних підходів дає підстави 
стверджувати, що основними 
компонентами структури ме-
ханізму правового виховання до-
цільно вважати: (а) цілі функціо-
нування системи правового ви-
ховання, (б) систему суб’єктно-
об’єктних відносин, (в) методи, 
способи, форми, прийоми й за-

соби правовиховної діяльності, 
(г) показники ефективності функ-
ціонування цього  механізму.

Розуміння процесу правово-
го виховання як відповідним чи-
ном організованої діяльності со-
ціальних суб’єктів, що має свідо-
мий характер і дбає про певні 
цілі, передбачає з’ясування їх зу-
мовленості. Основний зміст ос-
танніх, а значить і напрямки 
діяльності суб’єктів визначають-
ся нагальними потребами роз-
витку українського суспільства й 
об’єктивними соціокультурними 
умовами, в яких здійснюється 
досліджуваний процес.

Цілі функціонування систе-
ми правового виховання визна-
чаються: (1) її  місцем у соціаль-
ній організації суспільства в ці-
лому й функціональним призна-
ченням, (2) ї ї  характером і 
(3) впливом окремих елементів 
системи на процеси життєдіяль-
ності суспільства. 

Аналіз механізму правового 
виховання передбачає виокрем-
лення й  роз гляд системи 
суб’єктно-об’єктних відносин, за-

О.П. Дзьобань, докт. філос. наук, професор  
Національна юридична академія України  

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ: 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ
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вдяки яким реалізуються її  за-
кономірності функціонування й 
розвитку. Система суб’єктів пра-
вового виховання зумовлена на-
лежністю різноманітних інститу-
цій до суспільної  організації, їх 
специфікою, соціальною цінніс-
тю та місцем у житті української  
спільноти, а також можливостя-
ми даної системи впливати на 
соціокультурні процеси.

Відповідно до структури 
суб’єктів системи суб’єктно-
об’єктних відносин у функціону-
ванні системи правового вихо-
вання, змісту і структури безпо-
середньо процесу її розвитку 
формується багатопланова й ба-
гаторівнева диференціація 
об’єктів даного процесу. Багатоп-
лановість останніх знаходить 
свій прояв у тому, що такими 
об’єктами виступають: (а) цін-
ності як результат осягнення сві-
тових реалій у різних формах і 
видах відображення дійсності, 
(б) спеціалізована й неспеціалі-
зована діяльність, (в) діяльність 
щодо розробки окремих ціннос-
тей, розбудови й удосконалення 
системи правового виховання 
взагалі, (г) умови, в яких відбу-
вається процес правового вихо-
вання, (д) носії вказаної систе-
ми.

Методи, способи, форми, 
прийоми й засоби діяльності 
суб’єктів системи правового ви-
ховання визначаються, по-пер-
ше, закономірностями її функціо-

нування й розвитку на певному 
історичному етапі і, по-друге, 
системою суб’єктно-об’єктних 
відносин. До основних методів і 
способів розглядуваного проце-
су слід віднести: (а) нормативно-
правове з’ясування вимог до на-
прямків правовиховної діяль-
ності і спрямованості її розвитку; 
(б) нормативно-правове визна-
чення суб’єктів спеціалізованої 
діяльності стосовно правового 
виховання та їх завдань по ре-
алізації свого призначення; 
(в) здійснення цілеспрямованої 
духовно-теоретичної й духовно-
практичної діяльності щодо цьо-
го процесу; (г) окреслення при-
нципів дії системи правового ви-
ховання й уточнення умов ї ї 
функціонування відповідно до 
системи національних інтересів, 
потреб і цінностей; (д) регламен-
тування і стимулювання духов-
но-практичної діяльності суб’єктів 
правовиховного процесу в кон-
тексті розвитку суспільства; 
(е) регламентація духовно-тео-
ретичної діяльності політичних 
партій,  суспільно-політичних 
об’єднань та інститутів грома-
дянського суспільства; (є) про-
тидія поширенню ідей, теорій і 
поглядів, що суперечать  загаль-
нолюдським і національно-істо-
ричним цінностям, нейтралізація 
їх можливого впливу на процес 
соціокультурної трансформації 
в громадянському  суспільстві.

Вивчення проблеми ме-
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ханізму правового виховання на 
рівні теоретичного узагальнення 
не передбачає розгорнутого 
аналізу всіх прийомів і засобів 
діяльності у структурі вказаного 
механізму. Таке узагальнення 
належить до компетенції при-
кладних педагогічних і правових 
досліджень. Визначимо лише їх 
місце в структурі цього механіз-
му.

Прийоми й засоби – це під-
ґрунтя методів здійснення про-
цесу правового виховання, які 
тісно взаємопов’язані й у процесі 
реалізації механізму останнього 
застосовуються в єдності. При-
йоми – це одиничні, відповідаю-
чі  конкретним умовам способи 
застосування методів здійснен-
ня розвитку. Стосовно методів 
вони мають підпорядкований ха-
рактер. Прийоми й методи за-
лежно від конкретної соціально-
політичної ситуації можуть бути  
взаємоперехідними і взаємоза-
мінюваними. Засоби правового 
виховання – це все те, чим опе-
рують суб’єкти досліджуваної 
системи з метою забезпечення 
її оптимального функціонування. 
До них можна віднести сукуп-
ність матеріальних і духовних 
конструкцій, прийомів, стимулів 
тощо, які використовуються саме 
для досягнення тієї чи іншої мети 
правового виховання. Кожен 
елемент цієї системи має у своє-
му арсеналі власні засоби, опра-
цювання яких належить до при-

кладних галузей знань.
Усі елементи в механізмі 

правового виховання є тісно 
взаємопов’язаними й взаємодо-
повнюваними. Тому знання й за-
стосування лише частини ме-
тодів, форм, засобів і способів 
діяльності в даному напрямку не 
дозволяють оптимально виріши-
ти проблему розвитку системи 
правового виховання, особливо 
в умовах соціокультурних транс-
формацій, оскільки це може при-
звести до загострення протиріч 
у даній сфері буття. Тільки поєд-
нання всіх  зазначених вище 
форм і методів та вміле оперу-
вання ними дозволить у  конкрет-
ній ситуації застосовувати такі 
технології (форми й відповідні їм  
методи), які забезпечать макси-
мальну ефективність даного 
процесу.

Дію механізму правового ви-
ховання можна розглядати на  
2-х рівнях – внутрішньому й зов-
нішньому. Якщо на внутрішньому 
він виступає як механізм само-
розвитку в процесі соціального 
буття, то на зовнішньому – як 
безпосередня взаємодія суб’єктів 
та об’єктів, як засіб досягнення 
бажаного результату правової 
вихованості населення. Саме на 
зовнішньому рівні в процесі 
суб’єктно-об’єктної взаємодії ре-
алізується діалектика потреб, ін-
тересів і цілей суб’єктів. Таким 
чином, форму дії досліджуваного 
механізму можна подати у виг-
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ляді схеми: об’єктивні умови 
функціонування системи право-
вого виховання – потреби 
суб’єктів – цілі – засоби і способи 
правового виховання – результа-
ти (задоволення потреб суб’єктів 
і забезпечення необхідного їх рів-
ня) – зміни умов функціонування 
системи правового виховання – 
скориговані потреби і т.д.

Безумовно, дати повний ал-
горитм дій суб’єктів стосовно ре-
алізації механізму правового ви-
ховання неможливо, оскільки 
кожна конкретна ситуація є 
об’єктивно неповторною й роз-
вивається у специфічних умо-
вах. Конкретні технології повин-
на підказувати сама соціальна 
реальність, виховна практика, 
тому розглядуваний механізм є 

поліваріантним, особливо в умо-
вах соціокультурних трансфор-
мацій, які характеризують сьо-
годні і характеризуватимуть ще 
тривалий час українським со-
ціум.

Таким чином, аналіз сут-
ності, змісту і структури процесу 
правового виховання, системи 
суб’єктно-об’єктних відносин, в 
процесі функціонування якої від-
бувається реалізація закономір-
ностей розвитку даної системи, 
цілей духовно-теоретичної й ду-
ховно-практичної діяльності 
суб’єктів, а також способів діяль-
ності останніх стосовно досяг-
нення цілей правового вихован-
ня, дозволяє визначити сутність 
і зміст досліджуваного механіз-
му.

Надійшла до редакції   30.03.2009 р.

С.І. Максимов, д-р юрид. наук, професор 
Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ В СУЧАСНИХ 
ДОСЛІДЖЕННЯХ:  

ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ

Перетворення, що відбува-
ються в державі протягом остан-
нього десятиліття, вимагають 

нових правових підходів, адек-
ватного їм правовиховного впли-
ву. У зв’язку із цим питання пра-
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вового виховання громадян Ук-
раїни в умовах сьогодення набу-
вають особливої актуальності. 
Зважаючи на такі обставини, 
спробуємо за допомогою аналізу 
наукових доробок наших попе-
редників і сучасників визначити 
наукове обгрунтування самої 
суті правового виховання як про-
блеми загальноюридичної і фі-
лософсько-правової.

Перш за все слід звернути 
увагу на те, що сутність право-
вого виховання (правовихован-
ня) значною мірою залежить від 
розуміння самого права (право-
розуміння). Тому не випадково в 
дослідженнях проблеми остан-
нього відповідно до вказаного 
критерію простежуються такі пе-
ріоди. 

1. Зародження поглиблено-
го вивчення правового вихован-
ня, коли вульгарно-соціологічне 
тлумачення права як зведеної в 
закон волі пануючого класу, по-
чинає розмиватися, а зміцнення 
соціалістичного ладу пов’я-
зується не тільки з революцій-
ним примусом, а й з правосвідо-
містю, яка формується держав-
ними органами й громадськими 
організаціями під керівництвом 
Комуністичної партії, сягає кінця 
40-х – 50-х років. Воно не розгля-
далося як окремий вид вихован-
ня, його трактованню була при-
таманна заполітизованість (нау-
кові праці П.С. Елькінда, В.Г. Со-
куренка, В.А. Сирцева). 

2. Активізація напрацювань 
з цієї проблеми припадає на 60 
– 80-ті роки, коли були проведені 
дослідження різних форм і ме-
тодів правовиховання, здійснена 
спроба сформулювати поняття 
«правове виховання», з’ясувати 
його мету й завдання (наукові 
доробки Ф.Ф.  Третьякова,  
О.А. Лукашевої, В.В. Тищенка,  
Т.І. Демченко та ін.). У зв’язку з 
нормативістсько-бюрократичною 
інтерпретацією права, яка зводи-
ла його до сукупності норматив-
них актів, крізь призму реалізації 
ідеологічної функції держави оп-
рацьовується концепція право-
виховання й соціально-правової 
діяльності держави, спрямованої 
на вироблення законослухняної 
поведінки населення, яка має пе-
реважно примусово-обмежую-
чий характер. Досягненням цьо-
го етапу можна вважати визна-
чення категорії «правове вихо-
вання» через указівку на те, що 
його мета полягає у формуванні 
високого рівня соціалістичної 
правосвідомості, глибокої поваги 
до права, почуття відповідаль-
ності за беззаперечне виконання 
приписів правових норм, а само 
правовиховання є необхідною 
умовою підвищення правової ак-
тивності, правової культури сус-
пільства, подальшого зміцнення 
законност і  і  правопорядку  
(О. А. Лукашева). 

3. Поява деяких реалістич-
них констатацій, спрямованих на 
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критику догматичного стилю ви-
ховання, що орієнтувало на за-
своєння знань, просвітницько-
пропагандистського механізму 
впливу на людей (В.К. Забігайло, 
М.І. Козюбра, П.М. Рабінович), а 
також критичний підхід до пра-
вового виховання середини 80-х 
– початок 90-х років, був по-
в’язаний як з розвитком широко-
го підходу до праворозуміння, 
так і з процесами демократизації 
суспільства.

4. Кардинальні зміни в до-
слідженнях проблем правового 
виховання розпочинаються з 90-х 
років, що зумовлено розвитком 
незалежної державності колиш-
ніх радянських республік і кон-
ституційним закріпленням проце-
су формування правової держави 
в Україні і Росії. На цьому етапі 
питання правовиховання набува-
ють вагомого значення, що 
пов’язано з тим, що в більшості 
громадян рівень правової свідо-
мості і правової культури не від-
повідав вимогам тих завдань, що 
постали перед суспільством. 

Лібертарне і природно-пра-
вове розуміння права вимагало 
багатогранного, комплексного 
підходу до тлумачення теорети-
ко-методологічних і практичних 
аспектів правового виховання, в 
якому на перше місце виходить 
прищеплення поваги як широких 
мас населення, так і посадовців 
до прав людини. Категорія «пра-
вове виховання» все частіше 

вживається і в науковій правовій, 
педагогічній, філософській, со-
ціологічній літературі, і в повся-
кденному житті, зокрема, у спіл-
куванні між людьми, особливо з 
метою подолання правового 
нігілізму. На усвідомлення важ-
ливості цього процесу вказує 
прийняття державою норматив-
них документів, які регламенту-
ють правовиховну роботу, зокре-
ма, Програми правової освіти 
населення, затвердженою пос-
тановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни № 366 від 29 травня 1995 р., 
в якій окреслені основні напрями 
правової освіти й форми її реалі-
зації. Програма була розроблена 
з урахуванням досвіду правови-
ховної роботи минулих років для 
подальшого розвитку в країні 
правової освіти й виховання у 
громадян поважного ставлення 
до закону і прав людини. Водно-
час слід зазначити, що лише 
шляхом прийняття й намагання 
реалізувати подібні програми 
проблему вдосконалення право-
вого виховання не вирішити, 
тому що всієї багатоманітності 
цього процесу передбачити в 
нормативних документах немож-
ливо. 

У наукових джерелах поши-
рюється точка зору, що, вихован-
ня – це єдиний взаємопов’язаний 
і взаимодоповнюючий процес, 
тому він тісно пов’язаний насам-
перед з моральним вихованням, 
а також з ідейно-політичним, тру-
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довим, екологічним, естетичним 
і професійним.

У наукових дослідженнях 
останніх років проведених нау-
ковцями України й Росії, під-
креслюється, що правове вихо-
вання – це цілеспрямована, сис-
тематична діяльність держави, її 
органів та їх службовців, грома-
дянських об’єднань та їх колек-
тивів по формуванню й підви-
щенню правової свідомості та 
правової культури, певна систе-
ма правових знань, умінь, нави-
чок, правового мислення, відчут-
тя права, законності, поваги до 
права й закону, до тих соціаль-
них цінностей, які регулюються 
й охороняються правом і законо-
давством. Для ефективності 
воно повинно бути: системним, 
систематичним, цілеспрямова-
ним та організованим. 

Більш глибоке вивчення по-
няття «правове виховання» на-
дає можливості розглядати його 
як складне багатоаспектне яви-
ще. Так, воно може розумітися в 
широкому та вузькому значенні 
цього слова. У широкому - це 
багаторічний процес впливу на 
правосвідомість і правову куль-
туру особистості, який включає 
в себе вплив суспільного устрою 
життя, чинного законодавства, 
юридичної практики, моральної 
атмосфери, традицій суспільс-
тва, освіти й соціального навчан-
ня. При цьому такий вплив може 
не усвідомлюватись однією чи 

двома сторонами (суб’єктом та 
об’єктом) правовиховного проце-
су. Тут ідеться скоріше не про 
правове виховання, а про право-
ву соціалізацію. У вузькому ро-
зумінні правове виховання – це 
спеціальний, організований і 
цілеспрямований вплив на пра-
восвідомість особи, на підви-
щення рівня правової культури 
людини, групи людей, суспіль-
ства в цілому. 

Правове виховання тісно 
пов’язано з правовим навчанням 
(освітою): виховання не може 
здійснюватись без навчання, а 
навчання певною мірою чинить 
і виховний ефект. Розрізнення 
тут можна провести умовно за 
сферою дії: виховання впливає 
головним чином на емоційно-
вольову, ціннісну, світоглядну 
сторону свідомості, а навчання 
– на раціональну, тобто має міс-
це інформаційно-ознайомлюю-
ча дія на людину. Ціннісний, 
емоційно-вольовий вплив, у 
свою чергу, дуже обмежений ре-
альною правовою практикою. 
Адже неможливо виховати в 
особистості повагу до тих цін-
ностей, яких бракує в суспільній 
свідомості й діяльності людей, 
але які проголошуються на сло-
вах у марних деклараціях і де-
магогічних заявах як політични-
ми лідерами перед населенням, 
так і простими вихователями і 
вчителями перед дітьми та 
юнацтвом.



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

��� 2009/103

Одним з недоліків сучасної 
вітчизняної літератури з право-
вого виховання є надмірне роз-
ширення його сфери. Про нього 
в демократичному суспільстві 
можна вести мову лише стосов-
но дітей і молоді, тому що вихо-
вувати дорослу людину допусти-
мо лише в патерналістських сис-
темах (наприклад, у соціалістич-
ному суспільстві), де до неї став-
ляться як до нерозумної дитини, 
про інтереси якої краще за все 
відомо її  керівникові або воло-
дареві. У таких суспільствах де 
немає поваги до гідності і прав 
особи, вважається припустимим 
тиснути на її вільний вибір, об-
межувати її свободу.

Цінності, ідеали, зразки пра-
вової культури «виростають» 
спонтанно, формуються самим 
життям, усіма оточуючими об-
ставинами, і  значення су-
б’єктивного чинника, в даному 
разі цілеспрямованої діяльності 
по їх трансляції, хоча і є важли-
вим, але не є провідним, тим 
більше єдино необхідним і до-
статнім. Та й на роль вихователя 
годиться далеко не кожному ін-
дивіду. У суспільному масштабі 
ним може стати знана, видатна 
людина, яка розкриє оточуючим 
очі на істинність у сфері захисту 
прав особистості, у справі про-
тистояння державному свавіл-
лю. 

Ось чому в підвищенні пра-
вової культури суспільства ос-

новний упор має бути зроблений 
на правове виховання у формі 
перш за все правового навчання 
(для дорослих), інформування 
населення про існуючі юридичні 
приписи та їх наслідки. Бажано 
ознайомлювати населення зі 
зразками й ідеалами, правовим 
досвідом і традиціями тих країн, 
де рівень правової захищеності 
особистості, а тому й правова 
культура вища, ніж в Україні. 
Особливо важливо навчати цьо-
му майбутніх юристів-професіо-
налів, щоб основну мету своєї 
діяльності вони вбачали саме в 
захисті прав і свобод людини від 
свавілля суспільства й держави, 
тобто в захисті слабкого від 
с и л ь н о г о ,  щ о  є  о д н и м  з  
центральних постулатів загаль-
нолюдської моралі й культури в 
цілому. 

Перелічені питання станов-
лять лише невеличку частину від 
їх загальної сукупності. Проте 
вони не тільки демонструють 
складність проблеми правового 
виховання, а й указують шляхи 
її вирішення. Усі мають зрозумі-
ти, що поліпшення правовихов-
ної роботи не тільки піде на ко-
ристь руху держави до європей-
ських цінностей, а й поширить 
правосвідомість громадян,  під-
німе її на якісно новий рівень. 
Кожному належить усвідомити 
повагу до прав і свобод іншої лю-
дини, до їх захисту з боку держа-
ви. Правове виховання має ста-
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ти ключовим у розвитку демо-
кратичної, соціальної, правової 
Української держави, а розробка 

його теоретико-методологічних 
засад – необхідною умовою цьо-
го процесу.

Надійшла до редакції   30.03.2009 р.

В.О. Лозовой, д-р філос. наук, професор 
Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ПІВНІЧНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ 
ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ НАСЕЛЕННЯ

Процес розбудови й утверд-
ження суверенної, демократич-
ної, правової, соціально орієнто-
ваної держави органічно по-
в’язано зі становленням грома-
дянського суспільства в Україні, 
що передбачає істотну транс-
формацію світоглядних орієнта-
цій і самосвідомості всіх верств 
населення, особливо молоді. 
Важливу роль у цьому мають 
відігравати всі ланки освіти й ви-
ховання, завданням яких має 
бути формування у громадян, 
перш з все у підростаючого по-
коління, ідей і понять про со-
ціальну справедливість, права й 
обов’язки людини, громадянина, 
вміння обстоювати свої права, 
інтереси, переконання, усвідом-
лення своїх обов’язків, толеран-
тності до поглядів іншого тощо. 

Формування правосвідомості і 
громадянської відповідальності, 
непримиримого ставлення до ан-
тигромадянських проявів і зло-
чинності, порушень правопоряд-
ку в суспільстві й готовності до 
боротьби з ними, в цілому висо-
кого рівня культури населення 
– стрижнева лінія правового ви-
ховання. Виховання правової 
культури в населення, в різних 
його вікових групах базується на 
використанні всіх наявних за-
собів, що маються в державі й 
суспільстві.

Правова культура громадян, 
особистості, як правило, скла-
дається зі знання права і змісту 
свого правового статусу, усві-
домлення доцільності й соціаль-
ної необхідності права в суспіль-
стві й уміння користуватися пра-
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вовим інструментарієм, установ-
леним у державі. Вона поєднує 
в собі розвинену правосвідо-
мість (культуру правових почут-
тів і культуру правового мислен-
ня) й правомірну поведінку як 
свідоме втілення в життя почут-
тів, правових знань і правового 
досвіду.

Можна сказати, що правова 
культура особистості виявляєть-
ся у правомірній поведінці, де 
з н ачимим е л ем е н то м с у -
б’єктивної сторони виступає мо-
тив такої поведінки, від якого за-
лежить стійкість останньої. Як 
правило, дослідники приверта-
ють увагу до 3-х типів мотивації 
правомірної поведінки:

а) правомірна поведінка під 
страхом покарання;

б) конформістська правомір-
на поведінка;

в) свідома правомірна по-
ведінка.

Зрозуміло, що більш стійкою 
є свідома правомірна поведінка, 
а менш – під страхом покарання. 
Домінування того чи іншого типу 
мотивації багато в чому визна-
чається правовою культурою 
макросередовища (суспільства, 
спільноти) і мікросередовища, їх 
правосвідомістю. Чим вища їх 
правова культура, тим більше 
вона впливає на свідомий вибір 
правомірної поведінки.

Процес формування осо-
бистості і її правової культури – 
це діалектична єдність впливу 

– об’єктивного й суб’єктивного, 
стихійного й цілеспрямованого. 
Це перш за все вплив соціаль-
ного середовища як на макрорів-
ні, так і на мікрорівні (безпосе-
реднє оточення – сім’я, навчаль-
ний, виробничий колектив тощо). 
Соціальне середовище на різних 
рівнях може демонструвати, про-
понувати приклад, як позитив-
ний, так і негативний. Підсилю-
вати, використовувати вплив по-
зитивного досвіду, соціального 
середовища на індивіда й обме-
жувати, пом’якшувати, коригува-
ти стихійний, негативний покли-
каний цілеспрямований процес 
виховання, зокрема правового.

Правове виховання, як і ви-
ховний процес взагалі, скла-
дається з таких ланок:

а) правова освіта (просві-
та),

б) формування правового 
мислення, систематизації право-
вих знань й перетворення їх на 
внутрішні переконання особис-
тості, навичок належної, право-
мірної поведінки, потреби і здат-
ності до постійної правової са-
моосвіти й самовиховання,

в) вироблення непримири-
мого ставлення до амораль-
ності, злочинної поведінки,

г) виховання готовності й 
уміння протистояти злу. У сис-
темі виховних заходів і засобів 
особливе місце посідають сила 
позитивного прикладу правомір-
ної поведінки різних суб’єктів, 
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особливо керівників, посадових 
осіб, державних службовців, пра-
цівників правоохоронних органів 
та ін.

Основними суб’єктами пра-
вового виховання були й зали-
шаються освітні заклади, право-
охоронні органи, засоби масової 
інформації, трудові колективи, 
громадські організації. Правове 
виховання, виховна функція 
суду, прокуратури, органів внут-
рішніх справ є частиною їх робо-
ти, спрямованої на підвищення 
правової культури широких 
верств, зокрема молоді. Саме 
правова практика, її культура є 
суттєвим чинником правового 
виховання. Вивчення досвіду 
формування правової культури 
населення зарубіжних країн до-
поможе системно підійти до ор-
ганізації правового виховання 
різних вікових груп молоді і вза-
галі громадян незалежної Украї-
ни, щоб успішно побудувати де-
мократичну, соціальну, правову 
державу.

М. Вебер у роботах «Про-
тестантська етика і дух капіталіз-
му» та «Протестантські секти і 
дух капіталізма» Вебер М. Из-
бранные произведения. – М.: 
Прогресс, 1990 аналізує стан 
справ у Німеччині, де домінува-
ло лютеранство, у США, де па-
нував баптизм, й у Великій Бри-
танії, де переважало англіканс-
тво. Він обґрунтовує місце й роль 
релігійного чинника в структурі 

соціальних утворень, звертає 
увагу на вплив релігійних ідей, 
служіння Богу, релігійно-етичних 
настанов (установок) протес-
тантського раціоналізму на ма-
теріальну сторону життя, харак-
тер і спосіб здійснення економіч-
ної діяльності, форми її мотива-
ції. Автор зауважував, що вико-
нання світських обов’язків слу-
жить за будь-яких обставин єди-
ним засобом бути угодним Бого-
ві. Реалізація в життєвій практи-
ці принципу раціональності 
пов’язується М. Вебером з роз-
витком протестантизму і станов-
ленням капіталізму. Протестант 
уявляв себе «знаряддям» Бога, 
вважав за необхідне діяти в цьо-
му світі йому на славу, розгляда-
ючи свою працю як призначення 
від Бога, тобто працювати пови-
нен протестант на земному те-
рені заради Бога. Успішність 
внутрішньо-світських справ про-
тестанта наче б то була свідоц-
твом його обраності. За психо-
логією він діяльна людина, яка 
не уявляє можливим для себе 
нетрудовий спосіб життя. Оскіль-
ки, на переконання М. Вебера, 
релігійність аскетичних сект дія-
ла всюди протягом декількох 
віків як у Європі, так і в Америці, 
вона й закладала основи по-
ведінки. Без повсюдного утвер-
дження тих якостей і принципів 
методичної життєвої поведінки, 
які насаджувались релігійними 
спільнотами, капіталізм і досі 
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(навіть в Америці) не став би тим, 
чим він є зараз. Поряд зі старан-
ністю й покірністю ніщо так не 
допомагає молодій людині заво-
ювати собі позицію (стан, поло-
ження) в суспільстві, як пункту-
альність і справедливість в усіх 
справах. Можна стверджувати, 
що традиційна релігійність з її 
вірою в існування абсолютних 
підвалин людського буття про-
довжує здійснювати вплив і на 
сучасників.

Рефлексуючи стосовно за-
хідноєвропейського розуміння 
права Г.В. Гегель у свій час писав: 
«...Право і всі його визначення 
засновуються виключно на неза-
лежній (вільній) особистості, на 
самовизначенні ...Суспільство є 
той стан, єдино у якому право 
тільки й має свою дійсність... Моє 
право на відому річ є не тільки 
володіння, але як володіння ві-
домої особи воно є власність, 
правове володіння... те, що слід 
робити щодо явища, ставлення 
до іншої особи, – розвивається 
до обов’язку іншого поважати 
моє право» Г.В. Гегель. Филосо-
фия духа. – М., 1956. Слід звер-
нути увагу на те, які поняття ви-
користовує філософ, коли гово-
рить про право: «незалежна 
(вільна) особистість», «самовиз-
начення» особистості, «приват-
на власність», «громадянське 
суспільство», «обов’язок іншого 
поважати моє право». У європей-
ській цивілізації поступово скла-

даються й удосконалюються до-
говірні правові відносини, особ-
ливо під впливом протестантиз-
му і просвітництва формується 
незалежна, але поважаюча пра-
ва інших особистість. Західноєв-
ропейське суспільство століття-
ми виробляло, культивувало лю-
бов, повагу до права, розвивало 
правову свідомість.

У життєдіяльності людських 
спільнот важливе місце посіда-
ють звичаї, традиції, сталі сте-
реотипи поведінки. Послідовна 
безконфліктна їх передача від 
одного покоління до іншого за-
безпечує стабільність розвитку 
соціальної спільноти (соціальної 
організації). Ідеться про спад-
ковість ціннісно-мотиваційних 
настанов у правовій сфері й у 
юридичній діяльності, у ставлен-
ні до права, його вимог, приписів, 
норм, законів. Розвиток правової 
культури здійснюється як процес 
сприйняття досвіду попередніх 
етапів та поколінь і безконфлік-
тної його адаптації до нових 
умов. Така модель її розвитку де-
монструє, що культура дітей є 
похідною від культури батьків. 
На це суттєво впливали й моно-
етнічність, осілість, особливості 
менталітету, звичаєве право й 
етнічна правосвідомість, відсут-
ність правового нігілізму, протес-
тантизм з його релігійно-еконо-
мічним, прагматичним світогля-
дом. Іншими словами, здій-
снюється правова соціалізація 
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на рівні соціального середови-
ща, формуються механізми са-
морегуляції ще в підлітковому 
віці. Обмеження поведінки і дій у 
дитячому, підлітковому, юнаць-
кому віці, з одного боку, і стерео-
типи поведінки оточуючих, при-
клад політичної, бізнесової еліти, 
державних службовців, праців-
ників правоохоронних органів – 
другого, закладають традиційні 
правила поведінки.

Правова соціалізація харак-

терна для багатьох країн, де до-
мінує протестантизм. Це Велика 
Британія, Німеччина, Сканди-
навські країни, США та ін. У нау-
кових джерелах цих країн не ста-
виться в приклад і не розгля-
дається проблема правового ви-
ховання, правового просвітниц-
тва, а якщо це й робиться, то як 
перевиховання кримінальних 
елементів з кримінологічних по-
зицій, як робота в пенітенціарних 
установах.

Надійшла до редакції 30.03.2009 р.

Є.М. Мануйлов, д-р філософії, профессор 
Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ПРАВОВА КУЛЬТУРА ФАХІВЦІВ ПРАВА

Україна йде шляхом розбу-
дови демократичної правової де-
ржави. Тому проблема правової 
культури громадян, тим паче 
фахівців права, є актуальною і 
своєчасною. Її дослідженнями 
останнім часом займалися такі 
відомі вчені, як С. Алексєєв,  
Є. Аграновська, І. Воронова ,  
О. Петришин, М. Попов, П. Робі-
нович, Ю. Тодика та ін. Питання 
формування правової культури 
стоять у центрі  уваги таких нау-

ковців, як Л. Герасіна, В. Голо-
вченко, О. Данільян, Г. Дігтяр,  
О. Дзьобань, Г. Климова, С. Мак-
симов, М. Требін та ін. Але саме 
поняття «правова культура» тлу-
мачиться ними по-різному. Нап-
риклад, Попов М.І. стверджує, 
що це основа відтворення в сус-
пільстві правового досвіду, роз-
витку інтелектуального й духов-
ного потенціалу народу. Вона 
становить собою систему духов-
них і матеріальних цінностей у 
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сфері функціонування права й 
охоплює сукупність найважливі-
ших ціннісних компонентів пра-
вової реальності в її розвитку. За 
своїм змістом це поняття вклю-
чає в себе право, правосвідо-
мість, правотворчість, правовід-
носини і правозастосування.  
С.І. Максимов вважає, що право-
ву культуру можна уявити як пев-
ну смислову єдність, яка скла-
дається з правових концепцій, 
джерел, права, правової методо-
логії, правової аргументації, ле-
гітимації права, а в більш широ-
кому аспекті –  із загальних пра-
вових цінностей і загального  
праворозуміння.

Усі ці підходи, на нашу дум-
ку, відокремлюють головне у 
правовій культурі громадянина 
– в її підґрунті лежить високий 
рівень правової свідомості й 
культури, загальнолюдські цін-
ності й соціальна відповідаль-
ність за свої вчинки.

Якщо розглядати цю кате-
горію стосовно фахівця права, 
то, з нашого погляду, правова 
культура – це невід’ємна части-
на загальної культури в цілому, 
що відображає відповідний рі-
вень розвитку правосвідомості і 
стану законності, які характери-
зують ступінь правоздатності й 
дієздатності цього фахівця. Го-
ловними ціннісними орієнтація-
ми його правової культури є: 

вміння захистити громадян від 
свавілля сильних і наділених 
владою, а також забезпечити 
верховенство права, справедли-
вий розподіл благ та обов’язків, 
рівну відповідальність усіх лю-
дей перед законом і суспільс-
твом. Іншими словами, правова 
культура фахівця права має свої 
особливості, які виявляються 
перш за все в організаторській, 
адміністративній і правотворчій 
діяльності. 

Юристу, який належним чи-
ном виконує свої обов’язки на 
різних посадах, перш за все за-
кон надає право вирішувати долі 
громадян, доводити всіма до-
ступними формами й методами 
своєї діяльності й поведінки вла-
ду закону, а не людей, формува-
ти в індивідів позитивне ставлен-
ня до діяльності судової влади і 
правоохоронних органів.

У правовій культурі, як від-
значає М.П. Требін, можна виріз-
нити 3 компоненти – когнітивний 
(знання), аксіологічний (цінності) 
і поведінку. Перші 2 пов’язані з 
правосвідомістю, 3-й – з право-
вою поведінкою, тобто системою 
практичної діяльності щодо ви-
конання й застосування права. 
Процес формування правової 
культури здійснюється якраз за 
допомогою прищеплення, роз-
витку й самовдосконалення цих 
складників правової культури. 

Надійшла до редакції 30.03.2009 р.
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Початковий етап формуван-
ня правової держави, пов’язана 
з ним необхідність радикального 
підвищення ролі права в житті 
суспільства вимагають відповід-
них духовних передумов, най-
важливішою з яких є правосвідо-
мість суспільства, зокрема про-
фесійна. На розвиток державот-
ворчих процесів і правової сис-
теми в Україні істотно впливає 
рівень останньої, яка значною 
мірою визначає якість правот-
ворчої, правореалізаційної і пра-
возахисної діяльності, а також 
рівень забезпечення прав та сво-
бод людини і громадянина. Про-
фесійна правосвідомість справ-
ляє суттєвий вплив на функціо-
нування державних інституцій, 
органів місцевого самоврядуван-
ня, темпи становлення грома-
дянського суспільства, реаліза-
цію принципів конституційного 
ладу країни. Вона є безпосеред-
нім джерелом правової актив-
ності юристів у правовому полі 
держави.

Разом із тим різні соціоло-

гічні і статистичні дані свідчать 
про посилення правового нігіліз-
му, серйозну деформацію цінніс-
но-правових орієнтацій у пра-
вовій свідомості юристів, що зу-
мовлено складністю й супереч-
ливістю сучасного етапу розвит-
ку українського суспільства. Це 
має своїм наслідком численні не-
доліки чинного правового регу-
лювання, вади юридичної прак-
тики. Стосовно правотворчої 
практики йдеться передусім про 
надмірну політизацію професій-
ної правосвідомості, про низьку 
змістовну і юридико-технічну 
якість нормативних правових ак-
тів.

Правова свідомість є най-
важливішим елементом право-
вої реальності, суб’єктивною 
підвалиною права й умовою його 
можливості. Як необхідний еле-
мент генезису, функціонування 
й розвитку права, вона присутня 
в процесах його створення й ре-
алізації. Правосвідомість є без-
посереднім джерелом правопо-
рядку й усіх правових явищ, тим 

О.Р. Дашковська, д-р юрид. наук, доцент; 
В.М. Ісакова, студентка ІV фак., ІV курсу 
Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків
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чинником, що підтримує життя 
права, без якого це життя було б 
неможливим. Усі потреби сус-
пільства, інтереси різних груп на-
селення, тобто всі суспільні від-
носини, що потребують правової 
регламентації, стають предме-
том правосвідомості суб’єктів 
правотворчих повноважень, пок-
ликаних приймати різні форми 
права, формулювати їх, вносити 
до них зміни, систематизувати. 
Проте найбільш відчутним є 
вплив правосвідомості на стадії 
реалізації права. Від рівня, якості, 
змісту правосвідомості здебіль-
шого залежить те, якою буде по-
ведінка людей у суспільстві – 
правомірною, соціально ко-
рисною чи неправомірною, со-
ціально шкідливою, небезпеч-
ною. Правосвідомість – це внут-
рішній особистісний механізм 
регулювання поведінки (діяль-
ності) людей у юридично значу-
щих ситуаціях. Розвинена пра-
восвідомість виступає важливою 
гарантією прав та свобод люди-
ни і громадянина.

Правова свідомість – голо-
вний чинник розвитку права, ос-
кільки є суб’єктивним механіз-
мом сприйняття, використання, 
поширення і зберігання правової 
інформації, що забезпечує на-
ступність у праві. Так чи інакше 
вона присутня в усіх елементах 
механізму правового регламенту 
– у нормах права, правовідноси-
нах, актах реалізації права. Від-

дзеркалюючи правову дійсність, 
що склалася в конкретно-істо-
ричних умовах у тій чи іншій 
країні, правосвідомість водночас 
чинить вплив на функціонування 
й розвиток правової системи. 
Вона є активним елементом пра-
вової регламентації суспільних 
відносин, оскільки право не може 
здійснювати свій регулятивний 
вплив інакше, як через людей, 
безпосередньо впливаючи на їх 
свідомість.

Вивчення правової свідо-
мості за радянських часів відбу-
валося з позицій історичного 
матеріалізму. Як наслідок – 
мала місце недооцінка ролі і 
значення суб’єктивної, свідомої 
діяльності людини, що було ре-
зультатом гіпертрофованого 
трактування тези про обумо-
влюючу роль суспільного буття, 
принципову можливість пізнан-
ня об’єктивної істини. Із цих по-
зицій акцент у визначенні пра-
восвідомості переносився на її 
здатність відбивати певний 
фрагмент матеріального буття. 
Сам термін «відбиття» наштов-
хує на думку про дзеркало, зоб-
раження в якому хоча й може 
бути викривленим, але не при-
вносить нічого нового до того, 
що в ньому відбивається.

Отже, активний вплив пра-
восвідомості на соціальне (в 
тому числі правове) буття майже 
виключав творчий характер – 
підхід людини до об’єкта в смислі 
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створення думкою чогось ново-
го, яке не мало б достатніх пере-
думов у дійсності. Чим об’єк-
тивніші за своїм змістом знання, 
тим вони ближчі до практичної 
реалізації, тобто людина не ство-
рює реальності, а лише слідкує 

за нею, угадує напрямки її роз-
витку. Активність же правосвідо-
мості розглядалася здебільшого 
в площині регулятивної її функ-
ції, коли йшлося насамперед про 
суб’єктивний механізм реалізації 
правових норм.

Надійшла до редакції   30.03.2009 р.

Л.М. Герасіна, д-р соц. наук, професор 
Національна юридична академія України 
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СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВИХОВНІ ЧИННИКИ 
ЗАПОБІГАННЯ ДЕВІАЦІЯМ

Загальною аксіомою со-
ціального розвитку навіть за 
складних кризових умов вва-
жається, що сприятливе соціаль-
не середовище має забезпечу-
вати права і свободи людини, 
якісну освіту, здоров’я та добро-
бут населення, правослухняну 
поведінку особистості. Сучасні 
наукові дослідження доводять, 
що запобігання соціальним від-
хиленням, формування здорово-
го способу життя молоді та зрі-
лого покоління, скорочення будь-
яких проявів девіантної поведін-
ки передбачає багатогранне 
співробітництво й консолідацію 

зусиль усіх інститутів суспіль-
ства з використанням успішних 
практик і досвіду інших країн. 

Так, лінія послідовного впро-
вадження гуманістичних засад у 
державну економічну стратегію, 
правове регулювання, політичні 
процеси вимагає: розширення 
масштабів і спектра соціально-
демографічних програм; реаль-
ного забезпечення соціальних 
служб для дітей і молоді, бага-
тодітних сімей, малозабезпече-
них, пенсіонерів; переорієнтації 
діяльності системи охорони 
здоров’я з метою посилення про-
філактики ризикових захворю-
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вань; розвитку й фінансування 
різних проектів реабілітаційного 
й адаптаційного спрямування. 
Водночас нагально постає питан-
ня посилення просвітницьких пра-
вовиховних заходів з метою подо-
лання правого нігілізму, інфан-
тилізму та юридичного неуцтва, 
які неминуче призводять до по-
ширення девіантної протиправної 
поведінки.

Процес свідомого вибору 
людиною тих чи інших дій і вчин-
ків демонструє всю гаму якостей 
особистості й рівень засвоєння 
нею системи цінностей, що виз-
начають певний спосіб поведін-
ки. Одним з негативних способів 
життєдіяльності й поведінки осо-
бистості (чи групи) є девіант-
ність – відхилення від загально-
визнаних соціальних норм, зок-
рема (за Я. Гілінським) від гро-
мадської етики, права, легітим-
них традицій, релігійних при-
писів. Головним чином це прояви 
моральних вад, нехтування здо-
ровим способом буття людини, 
злочинність тощо. 

Ступінь поширення соціаль-
них відхилень, численність де-
віантних груп та осіб визнача-
ються передусім об’єктивними 
чинниками: низьким рівнем роз-
витку суспільства й держави, 
економіки, культури, політики, 
станом моралі, соціального за-
хисту громадян, наявністю (чи 
відсутністю) нормальних умов 
для їх життєдіяльності, стабіль-

ністю або ж аномією конкретного 
суспільства. Як антисоціальний 
феномен, що прирівнюють до 
морального зла, девіантність 
особливо посилюється в періоди 
соціальних потрясінь (кризи, ре-
волюції, війни, суспільні колап-
си), стихійного лиха й техноген-
них катастроф. 

Девіантний шлях суб’єктивно 
обирають люди, які не вважають 
загальноприйняті соціальні нор-
ми природними і справедливи-
ми, не мають можливості для са-
мореалізації (статусної, про-
фесійної) в умовах чинної сус-
пільної ієрархії, тобто ті, чия ін-
дивідуальність пригнічена. Від-
повідно, соціальний механізм 
продукування девіацій може 
бути зображено таким чином:

1. Початкова ланка – це змі-
на ціннісних орієнтацій в окремих 
групах населення, що зумовлено 
змінами об’єктивних умов їх існу-
вання.

2. Етап знецінення колишніх 
ідеалів, що викликає зростання 
групових і міжособистісних кон-
фліктів і призводить до порушен-
ня загальних соціальних норм. 

3. Якщо цей процес не під-
порядкувати соціальному конт-
ролю із суспільною реакцією, то 
він поглибиться: дія соціальних 
норм гальмується, виникає «ті-
ньова нормотворчість», наста-
ють дисфункції деяких соціаль-
них інститутів, їх функціонування 
заміщується неформальними 
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зв’язками.
4. Відбуваються суттєві, а то 

й незворотні деформації в сис-
темі суспільних відносин: зрос-
тають соціальні протиріччя, які 
активно продукують поведінку з 
відхиленнями різних форм, по-
гіршується в цілому динаміка 
асоціальних явищ. 

Обмеження цих негативних 
процесів можливе на різних 
стадіях, але потребує системної, 
цілеспрямованої й різноформат-
ної діяльності, передусім регуля-
тивної, правовиховної, культуро-
логічної тощо.   

Серед основних соціальних 
чинників, які визначально впли-
вають на формування в юнацтва 
правослухняної (або ж неправо-
мірної) поведінки, слід зазначити 
[на рівні кореляції відповідей 
респондентів соціологічних опи-
тувань див.: «Здоров’я та по-
ведінкові орієнтації учнівської 
молоді» / За ред. Балакірєвої О.М. 
– К.: Укр. ін-т соціал. досліджень 
ім. О. Яременка, 2007] наступні:

– сім’ю, вплив якої залежить 
від типології батьківської родини 
(повна, реструктурована чи не-
повна) й рівня авторитарності 
батьків; 

– стать молодої людини; 
– рівень взаєморозуміння 

підлітків з батьками; 
– матеріальний стан сім’ї; 
– шкільне оточення, вплив 

якого реалізується через оцінку 
учнями авторитету вчителів та їх 

ставлення до школи чи навчаль-
ного закладу, зокрема, шкільне 
оточення однокласників; 

– громадська активність 
молоді (діяльність у різних ор-
ганізаціях);

– змістовність дозвілля, 
вільного часу; 

– референтна група друзів, 
вплив якої зумовлюється наяв-
ністю осіб з позитивними зразка-
ми взаємодії чи, навпаки, з ризи-
кованими моделями поведінки. 

Крім того, соціально-цінніс-
ний механізм перетворення де-
віацій на соціальну норму (чи 
навпаки) лежить в основі певних 
суспільних коливань, історичних 
змін еволюційного або револю-
ційного характеру. Так, деякі по-
ведінкові відхилення в окремій 
країні чи регіоні за нових історич-
них умов можуть стати прийнят-
ною суспільством нормою – як 
моральною, так і правовою (на-
приклад: за революційного зла-
му чинного політичного ладу або 
при кардинальній зміні соціаль-
но-економічної ситуації; так, з 
1919 р. законодавство США за-
бороняло споживання алкоголю, 
але під час «великої депресії» 
1933 р. були відкриті бари; біль-
шістю сучасних країн світу вста-
новлені моногамні шлюби, що 
контролюється їх соціоправови-
ми інститутами, проте в деяких 
слаборозвинутих, цивілізаційно 
відсталих державах ще збері-
гається полігамія). 
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Очевидно, що практика нав-
чально-виховного процесу в 
школі чи вузі, звична для ук-
раїнської освіти сьогодення, дій-
сно спрямована на збереження 
фізичного й духовного здоров’я 
учнівської молоді. Але в нинішніх 
соціально-економічних, еколо-
гічних і культурних умовах транс-
формаційного суспільства вона 
не забезпечує ефективного 
поліпшення стану справ із пра-
восвідомістю молоді й не ство-
рює можливостей кардинальної 
протидії зростанню поведінкових 
відхилень серед школярів чи 
студентів. Результати конкрет-
них соціологічних досліджень 
свідчать, що нинішній спосіб жит-
тя частини української молоді 
негативно, руйнівно впливає на 
стан її здоров’я – як під час нав-
чання, так і в перспективі по-
дальшого дорослого життя. На-
явна ситуація в цілому обмежує 
ефективність навчально-вихов-
ного процесу в закладах ук-
раїнської освіти. 

Крім того, створюється оче-
видна загроза формуванню мо-
лодого покоління, адже фізично, 
психічно й духовно воно не під-
готовлене до вирішення завдань 
соціально-економічного розвит-
ку українського суспільства. За 
умов глобальної конкуренції і 
становлення так званого «сус-
пільства інтелекту» якість про-
дуктивних сил країни визначати-
меться насамперед володінням 

індивідами якнайбільшим потен-
ціалом життєвих і професійних 
знань і вмінь, а також спромож-
ністю доцільно реалізувати їх за 
умов гарного стану здоров’я й 
довголіття відповідно до со-
ціальних очікувань.

Періодичні соціолог ічні 
вимірювання ситуації щодо де-
віацій серед молоді та їх ре-
зультати стають потужним чин-
ником підвищення ефективності 
всієї навчально-виховної діяль-
ності учбових закладів і коригу-
вання її окремих компонентів. 
Зокрема, вони визначають ос-
новні напрямки розбудови пра-
вовиховної системи дій, її най-
більш гострі проблеми, які в пер-
шу чергу слід включити до зміс-
ту програм і заходів, що коригу-
ють відхилення. 

Безперечно, доцільно вклю-
чити інструмент систематичних 
моніторингів здоров’я й поведін-
кових орієнтацій учнівської мо-
лоді до планових заходів заінте-
ресованих відомств (передовсім, 
Міністерства освіти і науки, 
Міністерства у справах сім’ї, мо-
лоді та спорту). Їх актуальна пра-
вовиховна тематика – це: попе-
редження злочинності; протидія 
поширенню насильства, куріння, 
алкоголізації й наркотизації у мо-
лодіжному середовищі; вихован-
ня культури статевих стосунків, 
запобігання проституції й інфіку-
вання на ВІЛ/СНІД; гармонізація 
фізичних і розумових наванта-



���2009/103

Проблеми правового виховання  
в сучасній Україні («Круглий стіл»)

жень з метою соціопсихологічно-
го запобігання суїцидам; вихо-
вання працьовитості; пошуки 
ефективних важелів двосторон-
ньої співпраці школи й родини; 
переведення взаємовідносин 
між педагогічними й учнівськими 
колективами з рівня ієрархічної 
підпорядкованості у площину 
рівноправного партнерства та ін. 
Охоплення цією діяльністю всіх 
закладів освіти, незалежно від 
типу, рівня акредитації чи форм 
власності, слугуватиме створен-
ню психологічно комфортного 
навчального середовища, спри-
ятливого для розв’язання як 
власне освітніх завдань, так і 
проблеми правового вихован-
ня. 

Окремої уваги заслуговують 
інформаційно-просвітні заходи 
мас-медіа, спрямовані на усві-
домлення суспільством наслід-
ків погіршення здоров’я юнац-
тва, усунення бар’єрів щодо 
формування здорового способу 
життя молоді та створення по-
зитивного середовища правової 
соціалізації. Вагома роль у цьо-
му належить вітчизняним ЗМІ, 
спеціалізованим рекламним 
агентствам, іншим маркетинго-
вим компаніям, які формують 
громадську думку. Необхідно за-
боронити (чи обмежити) рекламу 
алкогольних напоїв і тютюнових 
виробів, поліпшити якість і збіль-
шити обсяг соціальної реклами 
з формування здорових норм 

буття, активно залучати саму 
молодь до прийняття рішень і 
стимулювати її участь у програ-
мах, спрямованих на зміцнення 
здоров’я.

Зрештою, це актуалізує про-
блему переходу від окремих за-
ходів / проектів зі стимулювання 
здорового середовища, від 
викладання факультативних (як 
необов’язкових) предметів з про-
блем здоров’я, соціально виправ-
даної поведінки лише в тих нав-
чальних закладах, де є необхідні 
кадрові й організаційні ресурси, 
до розбудови цілісної національ-
ної системи на базі навчальних 
закладів України, яка була б від-
повідально ініційована владою, 
законодавчо забезпечена як 
Програма формування право-
слухняного, здорового способу 
життя молоді і впроваджена на 
державному рівні в загальноук-
раїнському масштабі. 

Цілком очевидно, що по-
дальше зволікання із включен-
ням до питань державного уп-
равління такої національної Про-
грами і загальної системи з фор-
мування здорового способу жит-
тя молоді і громадян може ство-
рити загрозу національній без-
пеці країни, перспективам роз-
витку суспільства. Відтак, було б 
доцільним рекомендувати Мініс-
терству освіти і науки України, 
Міністерству охорони здоров’я 
України, Міністерству України у 
справах сім’ї, молоді та спорту, 
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депутатському корпусу невід-
кладно ініціювати прийняття від-
повідних законодавчо-норматив-
них актів, що сприятимуть прак-

тичній реалізації цієї системної 
роботи в масштабах всієї країни 
на засадах координації і взає-
модії.

Надійшла до редакції   30.03.2009 р.

Г.П. Клімова, д-р філос. наук, професор 
Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ В ЧАСИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

В умовах розбудови Ук-
раїнської держави, демократиза-
ції суспільного життя, відроджен-
ня національної культури особ-
ливого значення набуває право-
ве виховання громадян, які здат-
ні будувати правове, грома-
дянське суспільство й діяти за 
принципом конституційної де-
мократії й поваги до прав люди-
ни. Правове виховання першо-
чергово спрямовано на форму-
вання правосвідомості і правової 
поведінки громадян України, їх 
відповідного ставлення до інсти-
туцій держави й постанов влади, 
законослухняності й критичної 
вимогливості до себе, ідентифі-
кації особистості з державою в 
цілому.

Незважаючи на те, що в на-
уковій літературі знайшли широ-

ке відбиття сутність правового 
виховання, його форми й мето-
ди,  питання правового вихован-
ня в різні періоди розвитку Украї-
ни, все ж слабо розроблені, а це 
має важливе значення для 
з’ясування пріоритетних форм, 
методів і напрямів для форму-
вання сучасної системи цього 
процесу. Правове виховання гро-
мадян  є актуальним для всіх 
країн і часів. На різних етапах іс-
торичного розвитку підходи до 
цієї проблеми залежать значною 
мірою від конкретних соціально-
історичних умов, стану суспіль-
ству.

У Київській Русі цей процес 
був нерозривно пов’язаний з по-
ширенням правової освіти, що 
здійснювалось через правове 
навчання. Із прийняттям христи-
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янства (988 р.) з’явилися серйоз-
ні проблеми: активно розповсюд-
жувалися книжковість, писем-
ність і правова освіта, а тому пот-
рібні були грамотні фахівці у га-
лузях різного профілю, в першу 
чергу правознавці. У зв’язку із цим 
спочатку вирішувались деякі пи-
тання книжковості, освіти насе-
лення, потім були проведені юри-
дичні роботи зі складання Цер-
ковного Уставу Володимира I.

Відповідно до «Повісті вре-
менних літ» відразу після прий-
няття християнської віри відбу-
лися державні дії щодо впровад-
ження освіти серед населення. 
З поширенням хрещення в міс-
тах і селах великий князь приму-
сово забирав дітей у «нарочитой 
чади» і «віддавав їх у навчання 
книжкове». Цей факт світські й 
церковні історики вважають по-
чатком руської системної осві-
ти.

За княжої доби існувала 
певна система освіти: діяли мо-
настирські школи, які створюва-
лися при монастирях, великих 
соборах. З Х по XII ст. їх було від-
крито чимало: у Києві – 17, Чер-
нігові – 4, Переяславі – 4, Галичі 
– 3, Смоленську – 5, Полоцьку 
– 3, Володимирі – 5, Ростові – 2, 
Суздалі – 4, Новгороді – 20, Нов-
городських землях – 10. Навчан-
ня здійснювалося диференційо-
вано: молодих чорноризців із за-
можних станів готували до висо-
ких церковних посад, а рядове 

поповнення – до церковної служ-
би і праці в монастирському гос-
подарстві.

Монастирські школи для 
свого часу давали досить глибокі 
знання в галузі права. Ознайом-
лення учнів із церковним правом 
відбувалося за «Номоканоном» 
– церковними статутами князів 
Володимира Святославича і 
Ярослава Мудрого. «Номока-
нон» (у перекладі на старо-
слов’янську мову він дістав назву 
«Кормча книга») – це збірник цер-
ковного права, який складається 
з «Еклоги» і «Прохірона». «Екло-
га» містить витяги з інституцій, 
речей, кодексу й новел Юстиніа-
на та деякі нові додатки, зроб-
лені візантійськими царями 
Львом і Костянтином під впливом 
звичаєвого права народів, заво-
йованих візантійською імперією, 
складається з 18 титулів, з яких 
16 присвячено цивільному праву 
(про шлюб, посаг, дарування, про 
спадщину й опікунство, відпу-
щення раба на волю та деякі 
види договорів і свідчення), 17-й 
титул містить норми криміналь-
ного права, 18-й трактує розподі-
лення воєнної здобичі. «Про-
хірон» скасовував «Еклогу», очи-
щав візантійські закони від права 
звичаєвого й наближав їх до за-
сад римського. Його постанови 
– це перероблені норми кодексу 
Юстиніана, а тому вони досить 
наближені до римського права. 
Із 40 титулів «Прохірона» перші 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

��� 2009/103

11 присвячено шлюбу й посагу, 
12 – 20 – зобов’язанням, 21 – 37– 
праву спадщини, 38 – приватним 
і публічним будівлям, 39 – нор-
мам кримінального права і 40 – 
проблемам розподілу військових 
трофеїв.

Окрім «Еклоги» й «Прохіро-
на» до «Кормчої книги» входив і 
збірник права під назвою «Закон 
судного людям», який за змістом 
подібний до візантійського пра-
ва.

У монастирських школах 
вивчення юриспруденції як на-
пряму правового виховання здій-
снювалось також за церковними 
статутами князів Володимира 
Святославича і Ярослава Муд-
рого, які є пам’ятками давньо-
руського церковного права. Ці 
статути повинні були внормува-
ти положення церкви. Статут 
князя Володимира визначав міс-
це церковної організації в де-
ржаві – джерела її матеріально-
го забезпечення, сфери юрис-
дикції, містив відомості про хре-
щення Русі, створення в Києві 
церкви Богородиці, норми щодо 
її матеріального забезпечення у 
формі десятини від надходжень 
княжого, судового, торгового 
мита, від приплоду худоби і 
зборів врожаю, норми про пере-
дачу під юрисдикцію церкви 
справ, пов’язаних  із внутрішнім 
життям сім’ї, справ людей цер-
ковних та окремих соціальних 
груп, у яких була заінтересована 

церква. У ньому знайшла відбит-
тя спроба церкви досягти ефек-
тивних результатів у боротьбі із 
залишками язичництва. Цим ста-
тутом забороняли шлюби між 
родичами, двоєженство, само-
вільне розірвання шлюбу, а та-
кож встановлювались покарання 
батькам, які примушують дітей 
до укладення шлюбу проти їх 
волі. Церква за підтримки світ-
ської верхівки прагнула до зосе-
редження всієї повноти влади й 
запровадження репресивних за-
ходів у боротьбі з порушенням 
моральності.

У часи князювання Яросла-
ва, який подолав давні язичниць-
кі традиції, розпочалось масштаб-
не будівництво церков і монасти-
рів, а активне проведення в життя 
«нової книжкової політики», в ре-
зультаті чого «вірування христи-
янське почало плодитися і поши-
рюватися». Проведена князем 
Ярославом книжно-освітня ре-
форма була багатопрофільною. 
Треба було навчити певну групу 
людей церковному співу, грецькій 
мові, текстам богослужбових книг, 
витворам батьків Церкви, церков-
ному праву. При цьому найбільш 
освічена частина духовенства 
(такі, як Іларіон Київський), була 
пов’язана із законодавчою діяль-
ністю. При Ярославі в Києві було 
створено першу руську бібліотеку, 
що нараховувала 500 томів. Істо-
рик Церкви Є. Голубинський під-
креслював напрямок замислу 
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Ярослава на створення широких 
верств грамотних людей, тоді як 
при Володимирі ставилась мета 
освіти еліти і створення вузького 
прошарку візантійської освіченос-
ті. Саме книжкові роботи Яросла-
ва Мудрого надали Київській Русі 
можливість володіти основопо-
ложними працями Батьків Церк-
ви, церковною і частково право-
вою літературою («Номоканони»), 
яка служила джерелом правово-
го виховання громадян шляхом 
здійснення їх правового навчан-
ня.

У часи Київської Русі діяли 
так звані палацові школи, що 
були першими паростками вищої 
школи в Україні. У літописі вони 
звуться «школи книжного вчен-
ня». Першу таку школу відкрив 
князь Володимир в 988 р. Пала-
цові школи спочатку могли діяти 
при княжому палаці, а згодом – 
при новозбудованій церкві Бого-
родиці (988 – 996 рр.), відомій під 
назвою «Десятинна». За часів 
Ярослава Мудрого при Києво-
Софійському соборі існував ос-
вітній центр. У палацових шко-
лах вивчали граматику, арифме-
тику, риторику, піїтику, геогра-
фію, богослів’я, іноземні мови, 
філософію, космогонію, юри-
спруденцію та інші предмети. Ос-
таню вивчали за «Правдою Русь-
кою». Це перший кодифікований 
збірник юридичних норм ук-
раїнського народу, на підставі 

якого в правосвідомості мас у 
процесі правового навчання 
формувалось поняття закону, за-
конності, правової держави 
тощо.

До виникнення писаного 
права в українських землях по-
бутувало звичаєве право, що 
ґрунтувалось на моральній силі 
народних звичаїв, які впродовж 
багатьох віків зберігали свою 
сталість, історико-культурну й 
національну цілісність. Правове 
виховання українського народу 
здійснювалося з урахуванням 
2-х традицій права, які доповню-
вали одна одну, відрізняючись 
формальними, а не змістовними 
ознаками; це були норми зви-
чаєвого й писаного права. Вони 
належали до системи христи-
янської культури й зазнавали, 
особливо писане право, від-
повідних впливів ззовні, з боку 
тих народів, з якими доводило-
ся мати справу. Разом із тим на 
національному ґрунті традицій-
ної української культури виник-
ло звичаєве право, яке значною 
мірою забезпечувало вплив 
правових норм на процес пра-
вового виховання широкого за-
галу.

Ось таким чином у Київській 
Русі склалися глибокі історичні 
традиції правового виховання, 
пов’язані з поширенням вивчен-
ня юриспруденції, правової осві-
ти українського народу.

Надійшла до редакції   30.03.2009 р.
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У сучасному українському 
суспільстві гостро відчувається 
потреба в розробці довгостроко-
вої програми розбудови правової 
державності, феномен якої поки 
існує як імператив, задекларова-
ний Основним Законом держави 
– Конституцією 1996 р. Це, безу-
мовно, стратегічна мета розвит-
ку нашого соціуму, тому що саме 
від реальної якості змісту право-
вої сфери життя залежить якіс-
ний зміст усіх інших його сегмен-
тів. Особливо це стосується про-
блеми формування системи пра-
вового виховання. Власне, тільки 
ця система, оновлена в контек-
сті зазначеного імперативу, дає 
мож ливість зрозуміти наш 
справжній соціальний статус і 
відчути відповідну духовну іден-
тичність.

Виходячи із цього дослідни-
кові даної проблеми належить 
збагнути, що саме є точкою від-
ліку руху до цієї мети і якими ма-
ють бути координати шляху до 
неї. Ідеться про фундаментальні 
підвалини того, що ми можемо 

вважати змістовним наповнен-
ням правової сфери. Таким на-
повненням нашого соціуму (як і 
всього іншого) є правова культу-
ра, яка зумовлена й обумовлює 
певним типом парадигмальності 
правовиховний процес.

Як справедливо зауважують 
автори тезаурусу морфології 
культури, що вийшов у світ 
2007 р. за редакцією В.О. Лозо-
вого, «культурний вимір права 
відбиває рівень розвитку сус-
пільної правосвідомості, законо-
давства, юридичної практики і 
правової науки, охоплює сукуп-
ність усіх правових цінностей, 
створених людьми в правовій 
сфері». Погоджуючись із цим 
визначенням, підкреслимо, що 
правова культура є явищем ба-
гатовимірним, кожен сегмент 
якого є відносно самостійним і 
взаємоінтегрованим, обумовле-
ним певним порядком свого зміс-
товно-сутнісного зв’язку з інши-
ми. У цьому сенсі місце кожного 
з них в цій ієрархії можна визна-
чити, застосувавши низку класи-

С.В. Шефель, д-р філос. наук, професор 
Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків
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фікаційних критеріїв.
З нашого погляду, ключовим 

системоутворюючим елементом 
для всієї сфери правової реаль-
ності, яку ми змістовно ототож-
нюємо з правовою культурою як 
соціокультурною цілісністю, що 
поєднує її ідеальну й матеріаль-
ну площини, варто вважати сис-
тему правових знань методоло-
гічно-світоглядного порядку, тоб-
то фактично систему філософсь-
ко-правових концептів. Саме їх 
парадигмальне значення впли-
ває на ідеологічні, політичні, со-
ціальні, економічні та інші харак-
теристики будь-якого суспільс-
тва. Цей складник правової куль-
тури, просякаючи всі інші сфери 
буття людей, їх соціуму, дозво-
ляє реально ідентифікувати їх 
статус, ідейну сутність і спрямо-
ваність діяльності, а головне, 
найважливіше – зрозуміти мету 
й смисл останньої.

Щодо цього є сенс зробити 
наголос на проблему діалектич-
ної зумовленості таких ідеаль-
них феноменів правової культу-
ри, якими є правове знання і пра-
восвідомість як цільові складни-
ки правововиховної роботи. Бу-
дучи фундаментальною природ-
ною здатністю людини віддзер-
калювати в образах і поняттях 
оточуючий її світ і вдаватися до 
самопізнання й самовдоскона-
лення, свідомість індивіда як со-
ціальної істоти виступає єдиним 
джерелом продукування нею 

явища права у формі ідеї права 
й самоідентифікації себе як істо-
ти правової.

Велич особистості, її при-
родна зверхність полягають у 
тому, що постійно еволюціоную-
чи, вона розвинула свою право-
свідомість до рівня адекватного 
розуміння можливості реалізації 
своїх прав стосовно власної від-
повідальності як суб’єкта права 
за утвердження, збереження і 
підтримання соціального життя 
у злагоді з іншими соціальними 
агентами як суб’єктами права й 
гармонізації його з алгоритмами 
розвитку природного середови-
ща свого існування. Це означає, 
що нині свідомі люди, зокрема в 
Україні, вийшли у своєму розвит-
ку на критичну межу позбавлен-
ня себе від вад екофобної пра-
восвідомості, яка століттями 
ґрунтувалась на соціальній прак-
тиці втілення екокатастрофічної 
стратегії техногенної цивілізації, 
й утвердження себе як творців 
екогармонійного правового сус-
пільства.

Отже, підтримуючи думку 
авторів згадуваної праці про те, 
що високий рівень правової куль-
тури суспільства є атрибутом 
правової держави як організова-
ної влади, заснованої на принци-
пах верховенства права й закон-
ності, поваги до прав та свобод 
людини і громадянина, вважаємо 
за доцільне уточнити її парадиг-
мально важливий контекст. Як 
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вбачається, він полягає в ро-
зумінні того, що будівничим пра-
вової державності в Україні вкрай 
необхідно озброїтися саме таким 
парадигмально новим рівнем 
правової культури, який і буде ха-
рактеризувати її вже не як якийсь 
безвідносний у часі і просторі фе-
номен, а, власне, як феномен 
культури екоправової, тобто еко-
фільної за своєю суттю.

Це означає, що справжньою 
метою сучасного українського 
соціуму є розбудова не якоїсь 
безвідносної правової держав-
ності, а такої, у якій кожен грома-
дянин як суб’єкт права у своїх 
діях свідомо виходить із переко-
нання необхідності здійснення 
комплексу заходів з екосоціаль-
ної гармонізації нашого суспіль-
ства. Серед останніх провідне 
місце в новій системі правової 
культури майбутньої України по-
винна знайти й екофільна пра-
вотворчість, що ґрунтується на 
міцному фундаменті розвиненої 
доктрини екологічного права, яка 
програмуватиме відповідні зміни 

у змісті норм усіх галузевих 
складників чинного законодав-
ства, починаючи з Основного За-
кону країни – її Конституції.

Здійснення таких кроків 
щодо утвердження нової право-
вої культури в нашому суспільс-
тві, у свою чергу, стане умовою 
для матеріалізації політичної 
стратегії розбудови України як 
екоправової держави. А це без-
посередньо пов’язано з докорін-
ної парадигмальною переорієн-
тацією правосвідомості нашої 
політичної еліти й економічного 
менеджменту.

Нові правові знання й пере-
конання управлінського прошар-
ку нашого суспільства мають 
стати ціннісним орієнтиром для 
їх набуття й закріплення у виг-
ляді екоправових почуттів, зви-
чок і навичок у представників різ-
них верств населення. Це особ-
ливо важливо з точки зору фор-
мування нової генерації грома-
дян нашої держави як свідомих 
творців свого щасливого майбут-
нього.

Надійшла до редакції 30.03.2009 р.
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Правове виховання сьогод-
ні – фактично єдиний реальний 
засіб, за допомогою якого держа-
ва може впливати на індивіду-
альний і груповий рівні соціаль-
ного середовища, визначаючи 
правові потреби й орієнтири на 
мікрорівні, спрямовуючи тим са-
мим процеси розвитку правової 
культури та правосвідомості гро-
мадян. Це вбачається особливо 
важливим, якщо враховувати 
ступінь спрямованості й темпи 
зростання різноманітних девіа-
цій у правосвідомості, які остан-
нім часом набули загрозливих 
масштабів серед усіх верств на-
селення України.

Якщо держава вчасно не 
відреагує на поширення девіа-
ційних процесів шляхом органі-
зації цілеспрямованого правово-
го виховання членів суспільства, 
це буде загрожувати подальшій 
криміналізації всіх сфер жит-
тєдіяльності соціуму. Дійовими 
заходами в такій ситуації є 
вдосконалення форм правови-
ховного впливу на всі прошарки 

населення, активізація й оптимі-
зація цього процесу, спрямова-
ного на викорінення причин про-
типравної поведінки й подолання 
її наслідків.

Для всебічного вивчення 
взаємозв’язків правовиховної ро-
боти з розвитком правової куль-
тури й правосвідомості доцільно 
проаналізувати систему право-
вого виховання й особливості її 
функціонування в сучасних умо-
вах. Вочевидь, що цей процес у 
будь-якій державі має 2 основні 
рівні – неінституційний та інсти-
туційний. На першому він дещо 
стихійний, пов’язаний з відтво-
ренням у родині й суспільстві за-
гальноприйнятих правових на-
станов і цінностей. З виникнен-
ням і розвитком державності 
правове виховання поступово 
стає спеціальною функцією де-
ржавного апарату, тобто інститу-
алізується. Через систему такого 
виховання держава й суспільс-
тво ретранслюють підростаючо-
му поколінню цінності, які були 
напрацьовані раніше в суспіль-

Ю.Ю. Калиновський, канд. політ. наук, доцент 
Національна юридична академія України 
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ній правовій культурі й правосві-
домості і які є важливими для 
подальшого існування нації.

Систематичне правове ви-
ховання, відрізняється від так 
званого «стихійного» в першу 
чергу тим, що в його підґрунті 
міститься соціальна дія багатьох 
суб’єктів. Це поняття ввів М. Ве-
бер, який до останньої відносив 
вчинки людей, що спрямовані на 
вирішення суспільно важливих 
проблем і свідомо орієнтовані на 
відповідну поведінку партнерів. 
Соціальна дія припускає су-
б’єктивне осмислення можливих 
варіантів поведінки людей, з яки-
ми особа вступає у взаємодію. 
Відповідно, суб’єктивну оцінку 
такої дії у правовій сфері отри-
мують на підставі цінностей, за-
кладених в її правосвідомості в 
процесі правового виховання. 

Отже, критеріями для розріз-
нення правового виховання інс-
титуціонального від неінститу-
ціонального є окреслення певної 
мети в межах всього соціуму й 
методів і ресурсів щодо його 
здійснення.

Оскільки правове виховання 
– процес дискретний (перерив-
частий), то, будучи відносно ос-
мисленим і цілеспрямованим, він 
відбувається в певному місці, в 
певний час і на ґрунті вже існую-
чої правової культури й право-
свідомості. Крім того, його диск-
ретність полягає в тому, що ок-
ремі види виховання й типи ви-

ховних організацій не мають єди-
них цільових настанов, налагод-
женого й несуперечливого 
взаємозв’язку, тому, на жаль, 
правовиховний вплив не стає 
безперервним процесом. Обсяг 
правового виховання багато в 
чому визначається рівнем пра-
вової культури й правосвідомості 
окремих суспільних верств насе-
лення.

Цінність правового вихован-
ня в соціальному просторі має  
2 аспек ти –  об’єк тивний і 
суб’єктивний. Об’єктивна цін-
ність визначається тим, які ре-
сурси витрачає суспільство на 
поліпшення загальних показни-
ків правової культури і як рівень 
правовиховної діяльності впли-
ває на соціальний стан і життє-
вий успіх конкретних верств на-
селення. Суб’єктивна цінність 
обумовлюється, зокрема, тим, 
які очікування пов’язують учас-
ники правовідносин з правови-
ховними заходами, наскільки 
вони, з їх погляду, корелюються 
з повсякденною життєдіяльністю 
і якими засобами особа досягає 
або планує досягти поставлених 
цілей. Цілком очевидно, що ха-
рактер засобів досягнення конк-
ретної мети залежить від рівня 
правової культури й правосвідо-
мості певної людини. 

Зауважимо, що в модерні-
зованих суспільствах рівень 
правової культури й правосві-
домості – це важливий чинник 
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горизонтальної й вертикальної 
соціальної мобільності, тому 
що від нього залежать можли-
вості переходу людини від од-
них ролей до інших, з однієї 
страти в іншу, більш елітарну. 
Саме тому в таких соціумах 
правове виховання є поліструк-
турним і динамічним порівняно 
з традиційними. У той же час, у 
традиційних суспільствах про-
цес правовиховання може тією 
чи іншою мірою (залежно від 
ступеня традиційності), так би 
мовити консервувати правові 
традиції і звичаї, підтримуючи 
певний тип правової культури. 
Це пов’язано в основному з  
2-ма обставинами: (а) чим тра-
диційніше суспільство, тим біль-
ше закриті в ньому всі верстви, 
особливо елітарні; (б) чим біль-
шою мірою воно модернізова-
но, тим менше розходжень у 
змісті і якості виховання в ниж-
чих та елітарних соціальних 
верствах населення.

Місце правового виховання 
в ієрархії суспільного розвитку 
визначає готовність соціуму при-
діляти йому більше або менше 
уваги, виділяти більші або менші 
ресурси на його розвиток. Із цим 
також пов’язана й міра підготов-
леності суспільств до висунення 
й формулювання завдань право-

вого виховання, пошуків і реалі-
зації ефективних шляхів їхнього 
вирішення.

Таким чином, розглядаючи 
правовиховний процес як най-
важливіший чинник розвитку 
правової культури й правосвідо-
мості можемо констатувати, що 
правове виховання: 

(1) багато в чому зумовлює 
те, наскільки успішно учасники 
правовідносин засвоїли норма-
тивно-ціннісні настанови й по-
ведінкові сценарії, напрацьовані 
попередніми поколіннями в ме-
жах існуючої правової культури 
й правосвідомості;

має певні можливості по 
створенню ціннісних умов для 
самореалізації людини як право-
вої особистості (формування 
правової культури й правосвідо-
мості громадянина);

створює для майбутнього 
розвитку суб’єкта умови, які до-
поможуть йому досягти балансу 
між адаптованістю у суспільстві 
й установленням автономності 
щодо подій і процесів, що відбу-
ваються у правовій сфері (вироб-
лення критичної правосвідо-
мості);

в змозі запобігти неправовій 
поведінці індивіда, не допустити 
утворення в його правосвідо-
мості антиправових настанов.

Надійшла до редакції  30.03.2009 р.
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Для дослідження проблем 
правового виховання методоло-
гічне значення має з’ясування 
цілей (головних напрямків) дано-
го процесу, що дозволить окрес-
лити його зміст, шляхи, опти-
мальну організацію, ефективні 
форми й методи досягнення не-
обхідного результату правового 
виховання. У юридичній літера-
турі висловлюються різні точки 
зору щодо цілей правового вихо-
вання: 1) як організований ідей-
но-виховний процес воно покли-
кане формувати певний обсяг 
правових знань, правові переко-
нання, виховувати почуття пова-
ги до норм права та переко-
наність у необхідності їх дотри-
мання; 2) досягнення такого рів-
ня правової культури, за якого 
прищеплюються навички й умін-
ня правомірної поведінки, вироб-
ляється звичка додержуватись 
правових норм, виконувати їх;  
3) його важлива мета – вплив 
правових інститутів на свідо-
мість індивідів і соціальних груп, 
що перетворює політико-правові 
ідеї й вимоги права на особисті 
переконання громадян; 4) фор-

мування соціально-активної осо-
бистості саме у правовій сфері.

Мета правового виховання, 
як і будь-якої людської діяль-
ності, має об’єктивно-суб’єк-
тивний харак тер.  Ї ї  задає 
об’єктивна потреба оптимізації 
правової сфери життя суспільс-
тва. У сучасній Україні такою ме-
тою є передусім подолання ма-
сового правового нігілізму та ін-
ших видів антиправової культу-
ри, що перешкоджають розбу-
дові реальної правової держави 
й громадянського суспільства. 
Суб’єктивність мети правового 
виховання виражається в тому, 
що об’єктивна її сторона усві-
домлюється і здійснюється лю-
диною. Суб’єктивні помилки у 
визначенні цієї мети, виборі за-
собів, форм і методів її досягнен-
ня можуть призвести до неефек-
тивності правового виховання й 
марної затрати матеріальних і 
духовних ресурсів.

Серед науковців переважає 
точка зору, згідно з якою основна 
спрямованість правового вихо-
вання полягає в розвитку й 
підвищенні рівня правової свідо-

І.І. Коваленко, канд. філос. наук, доцент 
Національна юридична академія України  

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ДО ПРОБЛЕМИ ЦІЛЕЙ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ
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мості громадян, яка виявляється 
в їх правомірній поведінці й со-
ціально-правовій активності. 
Таке трактування мети цього 
процесу призводить до розчи-
нення правовиховної діяльності 
в інших формах такої роботи й 
не підкреслює її індивідуаль-
ності. Тому важко погодитися з 
тим, що основними цілями пра-
вового виховання є формування 
всіх позитивних якостей особис-
тості, її ідейності й переконано-
сті, подальше зміцнення право-
вої основи держави й суспільно-
го життя, підсилення регулятив-
ної дії права й навіть успішний 
розвиток економіки.

Подібне тлумачення мети 
має скоріше загально-соціаль-
ний характер. Її вирішення зале-
жить від успіху всієї ідейно-ви-
ховної роботи по зміцненню пра-
вопорядку в країні та ін. У сучас-
ний же період правове вихован-
ня має більш конкретну спрямо-
ваність й покликане розв’язувати 
складні завдання з формування 
відповідальної громадянськості 
особистості, поважливого став-
лення до законів і правил сус-
пільного життя, високого рівня 
соціально-правової активності, 
що виражається в участі грома-
дян в управлінні суспільством, у 
вирішенні злободенних питань, 
у непримиримості до будь-яких 
спроб порушення соціальної 
справедливості й законності.

Цілі правового виховання, 

як і будь-якої виховної роботи, 
детерміновані громадськими 
потребами й інтересами, а також 
основними напрямками діяль-
ності держави. Отже, мета пра-
вового виховання – це усвідом-
лення об’єктивної можливості 
правовиховної діяльності (тобто 
реальність здійснення її в сучас-
них умовах), чітке уявлення про 
об’єктивні результати останньої, 
про досягнення певного рівня 
правової свідомості, правової 
культури й соціально-правової 
активності суб’єктів правовідно-
син.

Сучасний рівень державної 
діяльності, актуальні правові 
проблеми підвищують значу-
щість правової активності зазна-
чених суб’єктів, посилення якої 
вкрай необхідно в даний період 
при вирішенні таких багатьох 
важливих державних і суспіль-
них питань, як участь у підготов-
ці й проведенні виборів депутат-
ського корпусу, у всенародному 
обговоренні законопроектів, 
розв’язанні завдань місцевого 
значення, створенні громадсь-
ких організацій, проведенні ре-
ферендумів тощо. Сучасні про-
блеми потребують юридично 
грамотних учасників правовідно-
син, які не тільки поважають та 
виконують вимоги права, а й 
наділені потрібними навичками 
й вміннями реалізовувати основ-
ні демократичні принципи, право 
на громадянський протест тощо, 
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тобто володіють культурою пра-
вового демократизму, а в цілому 
– високим рівнем правової та 
суспільної культури. 

Підтримка такої спрямова-
ності правовиховання дає мож-
ливість визначити етапність у так 
званих цілях-напрямках вихов-
ного процесу. Якщо виховання 
почуття поваги до права й пере-
конаності в необхідності його ви-
конання, а також прищеплення 
навичок і вмінь правомірної по-
ведінки можна віднести до по-
чаткових напрямків правового 
виховання, то обстоювання ви-
мог права, прагнення додержу-
ватися законності і правопоряд-
ку зі свого боку і з боку інших 
суб’єктів, реалізація правомоч-
них вимог і домагань – це еле-
менти правової активності, 
пов’язані із завершальним ета-
пом досліджуваного процесу. 
Суб’єктивно-свідомі підвалини 
правомірної поведінки, її навич-
ки взаємопов’язані з поняттями 
правової свідомості, правомірної 
поведінки і ставленням до права. 
Усі перелічені компоненти є 
складниками більш широкої й 
об’ємної мети правового вихо-
вання – правової культури, тео-
ретичне дослідження якої як 
мети правовиховання усклад-
нюється тим, що в теорії право-
вої культури в цілому існує чима-
ло дискусійних, нерозроблених і 
невирішених проблем. Напри-
клад, досі ще не визначена на-

лежною мірою сутність правової 
культури, не вироблено поняття, 
яке охоплювало б усі явища і 
процеси правового життя сус-
пільства й водночас не призво-
дило б до ототожнення правової 
культури з правовою надбудо-
вою.

Профілактика правопору-
шень у повному обсязі не охоп-
люється метою й завданням пра-
вового виховання, тобто щодо 
розглядуваного явища вона має 
опосередкований характер. Про-
те ці 2 самостійні, але взаємо-
пов’язані процеси певною части-
ною свого змісту закономірно 
перехрещуються. Причому сам 
процес правового виховання 
поєднується не з конкретикою в 
даній галузі, а із загальним ас-
пектом, тобто зі створенням та-
кої атмосфери, яка передбачає 
неприйнятність порушення пра-
вових вимог. Проблемним у юри-
дичній літературі залишається 
питання про спрямованість пра-
вового виховання на досягнення 
правомірної поведінки. За сучас-
них умов воно покликане забез-
печити насамперед свідомі за-
сади правової активності й со-
ціально-ціннісної правової по-
ведінки громадян. Це передо-
всім передбачає набуття висо-
кого рівня правосвідомості в сус-
пільстві, адже сама вона визна-
чає поведінку людей, висуваючи 
певні вимоги. Правове вихован-
ня потребує вирішення таких 
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важливих питань, як створення 
його теоретичних, ідейно-світо-
глядних, психологічних засад, 
оскільки даний процес здійс-
нюється через діалектичну єд-
ність освіти, навчання й вихован-
ня. Причому зараз процес отри-
мання правових знань не може 
бути обмеженим лише пізнанням 
сутності і принципів права, по-
нять основних правових інсти-
тутів. Сучасний розвиток сус-
пільства й держави ставить за 
необхідність отримання конкрет-
них знань у галузі правотвор-
чості, законодавчої техніки, пра-
возастосування і правореаліза-
ції в цілому, що підтримує оці-
ночне ставлення до права, ро-
зуміння діяльності всієї правової 
системи й тих недоліків і прора-
хунків, що існують в ній. 

Правове виховання, форму-
ючи певний рівень правової сві-
домості, передбачає реалізацію 
його в поведінці особистості. При 
цьому воно націлене на форму-
вання перш за все свідомої, мо-
тиваційної сторони й основи пра-
вомірної поведінки. Адже сфор-
мований рівень правової свідо-
мості індивіда визначає і його 
правомірну поведінку. Інакше ка-
жучи, правовиховний процес 
виступає начебто регулятивним 
підґрунтям останньої, сприяє че-
рез свідомість досягненню необ-
хідної реалізації правових норм 
у суспільстві.

У науковій літературі доволі 

спірною вважається думка, що 
правове виховання спрямоване 
виключно на правомірну по-
ведінку, на посилення регулятив-
ної дії права, що саме така по-
ведінка – це кінцевий, завер-
шальний етап і результат право-
виховної діяльності, що мета 
цього процесу – підвищення 
ефективності впливу права на 
практичну діяльність і поведінку 
людини в конкретній життєвій си-
туації. Однак правове виховання, 
як ідейно-теоретичний процес, 
не здатне вирішувати проблему 
зміцнення правопорядку іншими 
засобами, ніж як ідейно-вихов-
ними, теоретичними, психологіч-
ними. Воно не володіє прийома-
ми примусу, заохочення тощо 
для забезпечення додержання 
правових норм всіма учасниками 
правовідносин. У зв’язку із цим 
досягнення правомірної поведін-
ки становить собою насамперед 
загально-соціальну мету, яка 
може бути здійснена лише в про-
цесі втілення в життя цілого ком-
плексу соціальних заходів, у 
тому числі й правовиховних. 
Важливим тут вбачається не-
розривний зв’язок суб’єкта й 
об’єкта процесу виховання.

Засвоєння особистістю пра-
вових норм відбувається такими 
2-ма шляхами, як предметно-ра-
ціональне усвідомлення й ін-
теріоризація. У першому випадку 
право сприймається як необхід-
не й доцільне, корисне для сус-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

��0 2009/103

пільства; в другому відбувається 
перетворення зовнішніх щодо 
особистості вимог права на її 
власну життєву позицію, правову 
настанову, звичку діяти згідно з 
заданою правовою моделлю. З 
урахуванням цього розрізняють 
такі цілі правового виховання, як 
формування: (а) системи право-
вих знань (ближча мета); (б) пра-
вової переконаності (проміжна 
мета); (в) мотивів та звичок пра-
вомірної поведінки (кінцева мета). 
Порядок, організованість, зміц-
нення законності виступатимуть 
результатом, основною метою 
правовиховного процесу. Однак 

слід зазначити, що однією з най-
важливіших цілей останнього є 
насамперед засвоєння правових 
цінностей, що уможливлює до-
сягнення перелічених цілей.

Розмаїття наведених  трак-
тувань цілей правового вихован-
ня можна поєднати наступним 
висновком: метою правового ви-
ховання є закладення в особис-
тості паростків правової культу-
ри; досягнення ж цієї мети виз-
начається різноманіттям за-
вдань, найскладнішими з яких і 
є формування у членів суспіль-
ства правової свідомості й со-
ціально-правової активності.

Надійшла до редакції   30.03.2009 р.

Л.В. Анучина, канд. філос. наук, доцент 
Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків; 
В.Г. Грицаненко, доцент, засл. художник України 

Харківська державна академія культури

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ: БАЖАННЯ Й РЕАЛЬНІСТЬ

Актуальність підвищення 
ефективності правового вихо-
вання не викликає сумніву, бо ми 
прагнемо й намагаємося будува-
ти країну, в якій забезпечення 
прав людини, створення опти-
мальних умов для їх реалізації є 
пріоритетним. Тому одним з го-

ловних напрямів діяльності де-
ржави стає: а) забезпечення пра-
вової освіченості її громадян, б) 
удосконалення законодавчої 
бази й доведення нових законів 
до населення, в) створення умов 
життя за правовими нормами й 
г) формування у людей настанов 
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втілення в повсякденність пра-
вових засад.

Що стосується питань пра-
вової освіти, то зроблені в цьому 
напрямку кроки достатньо поміт-
ні, про що свідчить факт введен-
ня дисциплін правового спряму-
вання в усіх навчальних закла-
дах. З елементарними правови-
ми знаннями починають оз-
найомлювати вихованців до-
шкільних установ. Право є од-
нією з обов’язкових дисциплін у 
середній загальноосвітній школі. 
Вища школа орієнтована не тіль-
ки на викладання загальних ос-
нов права, а й на засвоєння май-
бутніми фахівцями правових за-
сад тієї сфери діяльності, якою 
вони будуть професійно займа-
тися. Активізували роботу, спря-
мовану на поширення правових 
знань, і засоби масової комуні-
кації. Зазвичай усі періодичні ви-
дання практикують передачу цих 
знань завдяки спеціальним ма-
теріалам з правових проблем. 
Це або консультації правознав-
ців, або відповіді на запитання, 
або аналіз поширених ситуацій, 
що потребують застосування за-
конів права, та ін. Існують радіо-
передачі публіцистичного й ху-
дожнього характеру, що порушу-
ють правові питання. Передачі 
правового спрямування напов-
нили й телеефір. Зокрема, вони 
становлять собою інсценізацію 
розгляду судової справи в суді й 
винесення по ній вироку. Не на-

даючи їм фахової оцінки, конста-
туємо факт їх наявності на біль-
шості телеканалів. Як бачимо, 
поширенню правових знань при-
діляється сьогодні досить знач-
на увага: воно вирішується до-
статньо активно й різнобічно, з 
використанням великого арсена-
лу різноманітних форм.

В Україні відбувається пос-
тійний процес удосконалення за-
конодавства, спрямований на 
забезпечення оптимальних умов 
щодо утворення правового кола 
в усіх сферах життєдіяльності. 
Звичайно, велике значення має 
своєчасне ознайомлення широ-
ких верств населення з його но-
вими положеннями, зі змінами, 
зробленими в законодавстві, із 
затвердженими підзаконними 
актами. Тому постійні коментарі 
правових законів, їх тлумачення 
є необхідним складником, без 
якого неможливо досягти ре-
зультативності правового вихо-
вання. Неабияку роль у цьому 
процесі повинні відігравати за-
соби масової інформації. Саме 
завдяки розмаїттю форм, які ці 
соціальні інститути можуть вико-
ристовувати для ознайомлення 
широких мас зі змінами в зако-
нодавстві, можливості оператив-
ного оволодіння законодавчими 
положеннями значно поширю-
ються. Будь-яка людина, яка має 
потребу розумітися на певній за-
конодавчій нормі, отримуючи її 
пояснення з різних джерел, може 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

��� 2009/103

ї ї проаналізувати, порівняти, 
зробити необхідні висновки. 
Можливості одержання відомос-
тей про сутність змінених зако-
нодавчих приписів надзвичайно 
спростилося сьогодні завдяки 
наявності Інтернету, у зв’язку з 
розширенням мережі якого і 
входженням до неї значно збіль-
шеної чисельності споживачів 
споживання знань щодо оновле-
ної законодавчої бази набуває 
все більшої результативності. Це 
дає можливість сподіватися не 
тільки на те, що в майбутньому 
правові знання будуть доступні 
пересічному громадянинові, а й 
на те, що вони будуть затребу-
вані й актуалізовані.

Водночас, підкреслимо, що 
процес правовиховання не об-
межується поширенням і за-
своєнням правових знань. Голо-
вне, для чого він призначений, 
– це належне життя населення 
й держави в цілому за правови-
ми законами. Однак саме в цьо-
му напрямку в сучасній Україні 
позитивних результатів, на жаль, 
не досягнуто.

Значна чисельність пересіч-
них громадян, як і тих, хто не оз-
найомлений з правовими норма-
ми, будує своє життя й діяль-
ність, не порушуючи законів. Це 
зумовлено як моральними на-
становами українського народу, 
так і релігійними цінностями, пок-
ладеними в основу життєдіяль-
ності переважної більшості на-

селення. Разом із тим умови сьо-
годення, ставлення до виконан-
ня законів сприяють правопору-
шенням, призводять до відмови 
у впровадженні в повсякденне 
життя правових норм. Це сто-
сується в першу чергу адміністра-
тивного, трудового, сімейного, 
екологічного, фінансового та ін-
ших галузей права. Правопору-
шення здійснюються громадяна-
ми, які ухиляються від виконання 
своїх обов’язків – несвідомо, не 
будучи обізнаними в праві щодо 
себе, або свідомо, сподіваючись 
на те, що порушення не буде роз-
крито. Відмова від виконання за-
конів особливо характерна для 
тих, хто входить до складу керів-
ництва як державними, так і не-
державними установами й під-
приємствами, хто вважає себе 
політичною, державною елітою, 
правовою верхівкою суспільства, 
хто пов’язаний з юриспруден-
цією. Усі вони не відзначаються 
особливим шануванням за-
конів.

Таким чином, в Україні, нез-
важаючи на явні успіхи у вирі-
шенні проблеми залучення ши-
роких верств населення до пра-
вових знань, у поширенні їх і до-
веденні практично до кожної лю-
дини, можна сказати, панує пра-
вовий нігілізм. Усі зусилля, спря-
мовані на його подолання, сьо-
годні зазнають краху. Упевнені, 
розробка нових форм правового 
виховання або вдосконалення 
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його засобів не забезпечать ре-
зультативності цієї роботи. Вона 
може бути ефективною тільки в 
тому випадку, якщо життя за пра-
вовими законами буде нормою 
для влади всіх рівнів, політичних 
партій, громадських організацій, 
якщо покарання за порушення 
законів буде застосовуватися до 
кожного поза його належності до 
ешелонів влади чи наповненос-
ті його гаманця.

Треба підкреслити, що усві-
домлення відповідальності за 
власні дії є головним чинником, 
який перетворить правові закони 
з предметної форми на осо-
бистісну. Саме завдяки цьому 
правове виховання досягне ус-
піхів.

Існує ще одна обставина, 
яку треба враховувати в процесі 
правового виховання. Вона 
пов’язана з людьми, які працю-
ють в системі права. Якщо вони 
не будуть жити й діяти за право-
вими нормами, не будуть для ін-
ших зразком життя за законами, 
вести мову про повну реалізацію 
завдань виховання нема й сенсу. 
Ідеться про не тільки значне 
підвищення професіоналізму 
працівників юридичної справи. У 
першу чергу постає питання про 
моральність тих, хто стоїть на 

варті закону. Сучасний українсь-
кий правоохоронець, на жаль, у 
більшості випадків не відповідає 
вимогам моралі. Це не оминає 
ані керівників закладів, ані рядо-
вих працівників. Можна стверд-
жувати, що сьогодні першочер-
говим є моральне виховання тих, 
хто впроваджує в життя правові 
закони й контролює їх виконан-
ня. Усі зусилля правового вихо-
вання даремні, якщо ті, хто його 
здійснює, або ті, хто уособлює 
право, не просто будуть порушу-
вати закони, а й здійснювати 
аморальні вчинки. Народна 
мудрість «закон – що дишло, 
куди повернеш, туди й вийшло» 
підкреслює значущість моралі в 
діяльності юристів.

М о р а л ь н е  в и х о в а н н я 
юристів стає у зв’язку з цим 
невід’ємним складником проце-
са їх професійного формування. 
Чесність, порядність, справед-
ливість, гідність – ті якості, брак 
яких не може замінити високий 
професіоналізм, а їх відсутність 
практично позбавляє населення 
віри в законність, у перемогу 
права, тому всі намагання досяг-
ти цього шляхом правового ви-
ховання залишаються марними. 
То ж залишається лише мрія-
ти...

Надійшла до редакції   30.03.2009 р.
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Розбудова України як право-
вої держави, що є практично кон-
ституційно визначеним завдан-
ням, зумовлює посилення уваги 
до обґрунтування механізмів до-
сягнення належного рівня право-
свідомості громадян, їх правового 
виховання. Вирішення цих питань, 
з нашого погляду, вимагає нового 
підходу до визначення фундамен-
тальних аспектів стратегії право-
виховної роботи в сучасних умо-
вах. Серед них неабияке місце 
посідає екософський аспект, зна-
чення якого розкрито в працях 
фундаторів сучасної некласичної 
екософської думки (Г. Йонаса, К.М. 
Маєр-Абіха, Ф.-Е. Шварцкопфа, К.І. 
Шиліна), що вийшла на рівень па-
ра дигми правового інтер -
суб’єктивізму, з позиції якої можна 
суттєво просунутися шляхом 
цілісного й методологічно поглиб-
леного розуміння цієї проблеми.

Утім ця проблема в означено-
му аспекті ще тільки очікує свого 
дослідження. Великі сподівання 
щодо цього викликає розвиток 
екософії права (започаткований, 
зокрема, працями С.В. Шефеля), 

яка спроможна зробити методоло-
гічний прорив у її розв’язанні. З на-
шої точки зору, ця галузь знання 
здатна забезпечити особливу 
функцію екологізації нормативної 
бази вітчизняного законодавства 
завдяки властивій їй інтегратив-
ності в системі соціально-право-
вого знання, без чого важко уяви-
ти саму можливість творення мо-
делі правового виховання, адек-
ватної конституційно визначеним 
вимогам.

Ось чому метою даної науко-
вої розвідки є спроба осмислити 
саме екософський аспект право-
вого виховання. Стосовно цього 
нагальним постає питання щодо 
творчого доопрацювання поняття 
«феномен правового виховання», 
уточнення меж його сфери, струк-
тури, завдань тощо. Звичайно, всі 
ці важливі завдання неможливо 
вирішити в межах цієї наукової 
розробки, але, сподіваємось, що 
деякі її положення сприятимуть 
поглибленню розуміння передусім 
методологічних засад формуван-
ня системи правового виховання 
в Україні. 

Т.І. Бургарт, здобувачка 
при кафедрі філософії 

Національна юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ЕКОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ
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Навряд чи слід сумніватися в 
тому, що усунення перешкод, які 
заважають розбудові України як 
правової держави, можливе лише 
за умови послідовного приведен-
ня у відповідність із принципом 
верховенства права всієї законо-
давчої, нормативної бази, що ста-
не атрактором змін у сфері право-
вого виховання, надаючи їй необ-
хідної системної парадигмаль-
ності. У зв’язку із цим важливого 
значення набуває необхідність 
екософсько-правової експертизи 
й відповідної парадигматизації 
чинного законодавства й усього 
масиву підзаконних актів, бо саме 
принцип верховенства права, тлу-
мачений як визначна інтерсуб’єк-
тивістська інтенція, можливо, як 
ніякий інший, втілює в собі вимогу 
щодо забезпечення стану со-
ціоприродного гомеостазу як вза-
галі принципово важливу умову 
виживання людства й нормально-
го функціонування його соціуму.

Серцевиною такої інновацій-
ної діяльності належить бути саме 
екософії права. Вона розуміється 
як органічна складова частина 
пост(мета)некласичної філософії 
права, в межах якої осмислюють-
ся сутнісна природа феномену 
права, джерела й закономірності 
його виникнення й механізм фор-
мування у прямих і зворотних 
зв’язках з іншими сферами буття 
людини як біосоціальної істоти й 
особистості в поєднанні фунда-
ментальних категорій екологіч-
ності й гуманізму на підставі ком-

плексного застосування таких ме-
тодологічних правових складників, 
якими є онтологія, антропологія, 
гносеологія, аксіологія й інститу-
ціоналізм. Усвідомлення цього 
спонукає до поглиблення еко-
софсько-правової рефлексії і 
творчого дискурсу особливо в ца-
рині правового виховання.

Вирішуючи питання про 
з’ясування методологічних засад 
правовиховання в такому контек-
сті, варто окреслити сукупність 
фундаментальних категорій, що 
створюють його концептуальний 
каркас, і з’ясувати їх співвідношен-
ня щодо застосування екософсь-
кої парадигми мислення як 
невід’ємної частки інтерсуб’єк-
тивістського типу світорозуміння. 
Зауважимо, що у філософії права 
в такий спосіб це питання ще не 
ставилося, не акцентувалась ува-
га до подібного підходу, хоча, як 
вбачається, він надає більше мож-
ливостей для з’ясування сутності 
феномену «правове виховання» й 
обґрунтування його стратегії в су-
часних умовах.

Екософія права, що тлума-
читься як філософія (методологія) 
гармонізації алгоритму відносин 
між суб’єктами права в соціумі й 
останніх з Природою посередниц-
твом права, шляхом екологізації 
правосвідомості, якраз і має на 
меті використання можливостей 
не тільки, власне, екологічного 
права, а й усього екологічно онов-
леного законодавства для від-
повідного наповнення теоретич-
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ним змістом форм правовиховно-
го процесу адекватно вимогам за-
безпечення соціоприродної гар-
монії через парадигмальну зміну 
творчої самореалізації кожної лю-
дини як біосоціальної істоти. 

Саме за допомогою інтер-
суб’єктивістської редукції правоз-
навства в цілому й екологічного, 
зокрема, відбуваються віртуальне 
моделювання й конструювання 
певного уявлення свідомою люди-
ною як суб’єктом права – ідеї еко-
логічного права як фундаменталь-
ного прояву ідеального виміру 
правової реальності, що віддзер-
калює один з найважливіших ас-
пектів процесу формування ціліс-
ної у своєму розмаїтті правосвідо-
мості репрезентанта постіндуст-
ріальної правової культури.

Щодо цього слід підкреслити, 
що праву в універсальному його 
розумінні іманентна екологічність, 
тому що воно життєво-природно 
вкорінено в самій природі людині 
від її народження як живій істоті 
(чому відповідає антропний аспект 
у природі права), а потім уже і як 
особистості, яка набуває соціаль-
но-громадянського статусу (чому 
відповідає аспект соціальний). З 
урахуванням сучасного інтер-
суб’єктивістського розуміння сут-
ності права як взаємодії носіїв 
його ідеї, що ґрунтується на вимозі 
їх взаємовизнання як рівноцінних 
суб’єктів, виводиться принципова 
формула співвіднесення образу 
права образу людини, яка керуєть-
ся гуманістичним правилом не за-

подіяти будь-якими своїми діями 
шкоди тому чи іншому суб’єктові 
права, від якого вона очікує від-
повідного додержання останнього. 
Отже, людина, уже як правова 
особистість, постає самодостат-
нім феноменом у цілісності влас-
них прав, свобод та обов’язків. Се-
ред них фундаментального зна-
чення набуває основний принцип 
екологічної правосвідомості люди-
ни як правової особистості, яка ус-
відомлює свою відповідальність 
за збереження й відтворення При-
роди як колиски й годувальниці 
людства. Людина є єдиною у світі 
істотою, яка має природну здат-
ність до самозбереження шляхом 
самообмеження творчої діяль-
ності, що дозволяє свідомо убез-
печити її від трансформації у сва-
волю чи деструкцію формаліза-
цією ціннісних настанов права у 
смислі норми закону (екологічного 
законодавства). Із цього приводу 
Конституція України чітко вказує 
на природженість, невід’ємність 
прав людини на життя, на гідність, 
вільний розвиток своєї особис-
тості (статті 23, 27, 28) тощо, які 
свідомо гарантуються, захища-
ються нормами чинного законо-
давства. 

У той же час очевидним пла-
ном правовиховної сфери є пло-
щина буття ідеї екологізованого 
права, опредмеченої людською 
діяльністю. Це відбувається у ца-
рині правотворчості і правозасто-
сування, де ідея права матеріалі-
зується у вигляді правових норм. 
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У цьому вимірі правової реальності 
маємо справу з наслідками право-
вого виховання, які, з одного боку, 
дають можливість оцінити ефек-
тивність правовиховних зусиль, а 
з другого – внести у цей процес не-
обхідні корективи. Щодо останньо-
го, то йдеться вже про зворотний 
вплив цих атракторів на мож-
ливість і необхідність якихось змін 
у системі правового виховання.

Як засвідчує сучасна правова 
ситуация в Україні, на жаль, не всі 
суб’єкти права бажають виводити 
фундаментальні інтенції екологі-
зованого права зі свого потенцій-
ного занурення. Для деякої части-
ни тих, хто уповноважений про-
фесійно займатися правотворчіс-
тю, це зумовлюється противагами 
їх корпоративних інтересів, які 
ігнорують застосування екологіч-
но виваженого принципу верхо-
венства права. Ось чому цілком 
очевидною є потреба в першу чер-
гу вивести цих осіб зі складу зако-
нодавців, замінивши їх тими, хто 
здатен послідовно керуватись у 
правовій практиці (передусім у 
правотворчості, в законодавчому 
процесі) зазначеним принципом 
права верховенства. Це важливо 
тому, щоб надалі не продукувати 
екофобну правосвідомість, вплив 
якої на такому відповідальному 
щабелі сфери соціально-правово-
го управління деформує менталь-
ність усіх об’єктів правового вихо-
вання, блокуючи будь-які зусилля 

щодо її довершення в цілісно па-
радигмальну мережу. 

Суттєвих зрушень у цьому 
плані можна чекати лише в резуль-
таті принципової зміни моделі сус-
пільного розвитку країни, яка, під-
коряючись завданням розбудови 
соціальної, демократичної, право-
вої й екологічної державності, сти-
мулювала б організацію відповід-
ної системи правового виховання. 
Цим мають опікуватися в першу 
чергу фахівці-правознавці, упов-
новажені державою в межах від-
повідним чином оновлюваної сис-
теми правової освіти подбати про 
формування екологічно орієнтова-
ної правової культури населення.

Кожному громадянинові Ук-
раїни треба зрозуміти, яку небез-
пеку несе ігнорування примату 
екологічного права. Без сумніву, 
йдеться взагалі про фундамен-
тальний критерій національної 
безпеки країни, її життєздатності. 
З урахуванням цього поняття за-
грози екокатастрофи національній 
безпеці підсилюється введенням 
до нього вимоги екологізації пра-
восвідомості як інтенційного про-
яву функції правового виховання, 
що продукується завдяки особ-
ливій природній здатності людини 
до творчості, яка виявляється, зок-
рема, у творенні нею своєї «дру-
гої», соціальної природи з усіма її 
невід’ємними складниками – пра-
вовою системою, правовою дер-
жавністю та ін.

Надійшла до редакції 30.03.2009 р.
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