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Національна юридична академії України  

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ

Визначення і класифікація 
форм державного правління – 
найбільш розроблені й у той же 
час широко дискусійні питання 
в юридичній науці. Поділ їх на 
відповідні типи дозволяє вия-
вити особливості в організації 
влади в конкретній країні, їх пе-
реваги й недоліки при вдоско-
наленні діяльності всього де-
ржавного механізму.

Існують різні підходи до ро-
зуміння змісту й сутності кла-
сифікації як явища. Наприклад, 
іноді вона розглядається як 
операція зі встановлення пози-
ції диференційованого предме-
та дослідження в існуючій сис-
темі [16, c. 11], деколи – як засіб 
первинного впорядкування ха-
отичної маси чинників і явищ, 
за якими ведеться спостере-
ження, а то передбачається 
поділ досліджуваних об’єктів за 
розрядами відповідно до тих чи 
інших ознак [15, c. 12, 13]. З ура-
хуванням цих підходів класи-
фікація форм державного прав-
ління дає можливість упоряд-
кувати безліч різноманітних 
процесів за різними критерія-
ми, розмістивши їх у певних 

просторово-часових рамках, 
визначивши закономірність і 
випадковість, наступництво й 
розвиток політико-правових 
явищ. 

На нашу думку, потребує 
уточнення вживання термінів 
«класифікація» і «типологія», 
бо в їх визначенні бракує одно-
манітності. Так, одні науковці 
стверджують, що класифікація 
має 2 рівні: (а) вищий – типоло-
гія, коли за допомогою означе-
них критері їв створюються 
типи, тобто базові класифіка-
ційні одиниці, і (б) нижчий – 
власне, класифікація, яка в ме-
жах цих типів визначає види, 
підвиди, а іноді й різновиди тих 
соціальних об’єктів [2, c. 78]. 
Дехто вважає типологію одним 
з видів класифікації, при чому 
вищою її формою, оскільки в 
основі першої лежить групуван-
ня держав за одним із найкруп-
ніших і найвищих класифікацій-
них критеріїв – за типом держав 
[11, c. 58]. Інші розуміють типо-
логію як класифікацію за єди-
ним критерієм, як поділ держав 
на однорідні (однотипні) групи 
[13, c. 49].
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Думається, що термін «ти-
пологія» відбиває логічну опе-
рацію з упорядкування держав 
за типами на підставі комплек-
су істотних критеріїв, взаємо-
пов’язаних за змістом і сутністю 
держави саме певної історич-
ної епохи. Тому щодо форми 
правління більш влучним є за-
стосування терміна «класифі-
кація», адже побудова чіткої й 
узгодженої диференційованої 
схеми сучасних форм держав-
ного правління в теоретичному 
аспекті здійснюється на під-
ставі визначення найбільш сут-
тєвих політико-правових ознак 
різновидів форм державного 
правління і спирається на фор-
мально-юридичне, інституцій-
не поняття «форма державного 
правління». При цьому останнє 
розкривається через систему 
взаємопідпорядкованих і взає-
мозалежних понять, тобто кон-
к р ет ни х  р і з н о ви д ів  ф о рм  
державного правління, як і  
утворюють конкретні понятійні 
ряди й можуть бути підгрунтям 
для подальших похідних кла-
сифікацій. 

Традиційно розрізняються 
2 форми правління – монархія 
й республіка. Разом із цим, як 
зазначається в юридичній літе-
ратурі «…до цих двох основних 
форм приєднуються, щоправ-
да, в різних авторів, ще й інші 
форми, але жодна з них не 
одержала загального визнан-

ня» [6, c. 633]. Історично пер-
шою із сучасних форм держав-
ного правління була парла-
ментська монархія, виникнення 
якої пов’язано з особливостями 
державного ладу Великобри-
танії, що склався у XVIII ст. На-
далі британський досвід побу-
дови механізму здійснення  
державної влади послужив за 
модель для парламентської 
республіки, яка вперше була 
конституйована в 1875 р. у 
Франції. Президентську рес-
публіку вперше утворено за 
Конституцією США 1787 р., а 
феномен класичної змішаної 
республіканської форми похо-
дить від змісту положень Кон-
ституції Франції 1958 р.

Г. Еллінек критикував анти-
чну теорію, яка з огляду на чис-
ло осіб здійснюючих пануван-
ня, шукала загальний принцип 
класифікації в їх етичних і со-
ціальних особливостях, оскіль-
ки останньою вводився невиз-
начений і важко вловимий еле-
мент, який легко міг виявитися 
непридатним у кожному конк-
ретному випадку. Учений ствер-
джував, що «з науковою віро-
гідністю за всіх обставинах мо-
жуть бути з’ясовані тільки фор-
мальні моменти вольових від-
носин, що виражені в конститу-
ції, які… в силу правової необ-
хідності повинні знайти своє 
відбиття в житті держави. Тому 
науково задовільною може 
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бути тільки правова класифіка-
ція форм держави», а «питання 
про форми держави тотожне 
питанню про правові розход-
ження конституцій» [6, c. 632]. 
Деякі науковці вважають рес-
публіками будь-які політичні 
системи, де є конституція (на-
віть фіктивна) або інший основ-
ний закон, у якому держава 
проголошується республікою 
[Див.: 1, c. 156-173; 18, c. 159-
170; 20, c. 226-233; 9, c. 146-
148]. 

Зазначимо, що в зарубіж-
ній науковій традиції при виз-
наченні класифікаційного кри-
терію превалює поєднання 
форми державного правління 
й політичного режиму. З огляду 
на це, форми державного прав-
ління можуть бути віднесені до 
певного різновиду не лише на 
підставі того, що закріплено в 
конституціях, а й з урахуван-
ням політичних реалій здійс-
нення влади. Наприклад, К. Ле-
венштейн, ототожнюючи понят-
тя «форма державного прав-
ління» і політичний режим, ди-
ференціює перше: (а) в широ-
кому його розумінні – теократія, 
абс олютизм,  конс тит уц іо -
налізм, колективізм і фашизм, 
і (б) у вузькому – демократич-
ний конституціоналізм та абсо-
лютизм. Для політичної систе-
ми демократичного конститу-
ціоналізму характерні такі фор-
ми правління.: а) безпосередня 

демократія; б) конвент (при-
клад – конституції французької 
революції); в) парламентська 
форма правління, яка поді-
ляється на 2 підгрупи з пріори-
тетом представницького органу 
та уряду (кабінетна форма 
правління); г) президентська 
форма правління; д) дирек-
торія (Швейцарія) [24, р.11].

Особливу увагу класифіка-
ції форм правління приділяють 
французькі державознавці. Так, 
М. Дюверже, спираючись на 
стан відносин між вищими ор-
ганами державної влади, виріз-
няє форми державного прав-
ління, засновані на (а) єдності 
державної влади (за приклад 
він бере абсолютну монархію й 
політичну диктатуру); (б) поділі 
влади (президентська респуб-
ліка в США); (в) співпраці гілок 
влади (конституційна монархія 
Великобританії й парламентсь-
кі республіки континентальної 
Європи). За іншою класифіка-
цію вчений поділяє їх на (а) без-
посередню демократію,  за 
якою глава виконавчої влади 
(він же глава держави) оби-
рається безпосередньо грома-
дянами, і (б) представницьку 
демократію, за якою глава ви-
конавчої влади громадянами 
безпосередньо не обирається, 
а остання, на його думку, існує 
не тільки в США, а й у Великоб-
ританії, де парламентські ви-
бори одночасно є й виборами 
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прем’єр-міністра – фактичного 
глави держави.

Співвітчизник М. Дюверже 
Ж. Бюрдо, беручи до уваги при-
нципові взаємовідносини між 
вищими державними органами, 
виокремлює 3 демократичні 
форми державного правління 
– парламентську, конвент і пре-
зидентську. У межах парла-
ментської форми правління він 
називає декілька її різновидів: 
(1) моністичний парламента-
ризм, тобто парламентська 
форма державного правління 
в чистому вигляді, заснована 
на принципі суверенітету пар-
ламенту; (2) дуалістичний пар-
ламентаризм, при якому існу-
ють 2 ініціативних центри полі-
тичного життя – парламент і 
виконавча влада; (3) кабінетна 
форма правління, за якої єдина 
верховна політична й державна 
влада, що спочатку належала 
тільки парламенту, поступово 
перейшла до рук уряду; (4) пар-
ламентська форма правління з 
переважанням парламенту. Як 
приклад конвенту Ж. Бюрдо 
розглядає форму правління 
Швейцарії. Серед президентсь-
ких форм правління він виділяє 
президентський режим за аме-
риканським типом, президент-
ський режим – за французьким 
на підставі конституції 1848 р. 
і «президентський парламента-
ризм» [22, р. 167, 168]. Прези-
дентський парламентаризм 

учений розуміє як форму прав-
ління, закріплену у Франції кон-
ституцією П’ятої республіки 
1958 р. Таким чином, зарубіжні 
державознавці, диференцію-
ючи форми правління, визна-
чальними визнають взаємовід-
носини між парламентом, уря-
дом і главою держави. 

У вітчизняній науковій літе-
ратурі у класифікації форм  
державного правління кри-
терієм поділу держав за фор-
мою правління традиційно ви-
знається порядок заміщення 
поста глави держави. Проте на 
сучасному етапі такий порядок 
набув формального характеру. 
На підтвердження цього може-
мо вказати на однаковий пра-
вовий статус глав держав з 
парламентською формою прав-
ління, коли одні з них успадко-
вують цю посаду (парламент-
ська монархія), а інші на неї 
обираються (парламентська 
республіка). Отже, порядок за-
міщення посади глави держави 
на певному історичному етапі 
(майже до початку XX ст.) був 
одним з тих основних чинників, 
які окреслювали зміст форми 
державного правління. Але він 
втратив своє колишнє першо-
чергове значення. Визначаль-
ним для поділу форм держав-
ного правління на даному істо-
ричному етапі є не статус глави 
держави і яким шляхом він за-
міщує цю посаду, а те, на яких 
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принципах будується вся сис-
тема вищих органів держави і 
як здійснюється правління в 
ній. Як зазначає І.В. Столяров, 
«республіка» й «монархія» – це 
не виключно юридичні терміни, 
які мають символічний харак-
тер і є «тимчасовим явищем 
наукової втоми»; «з огляду на 
значну еволюцію технологій 
політичних правовідносин, 
внаслідок яких «республіки» de 
jure стають «спадкоємними мо-
нархіями» de facto, класифіка-
цію форм державного правлін-
ня доводиться доповнювати 
поняттям «політичний режим» 
[16, c. 10]. Тож родовим понят-
тям названих різновидів у цьо-
му  розум інн і  буде форма  
держави, що характерно для 
політико-правових учень анти-
чності. 

Доцільнішою, на наше пе-
реконання, є інша аргументація 
умовності поділу держав за 
формою державного правління 
на монархії й республіки, що 
полягає в тому, щоб співвідно-
сити поняття «форма держав-
ного правління» й «демок-
ратія», оскільки «сьогодні прак-
тично вже не існує держав, які 
не оголосили б себе демокра-
тичними у своїх конституціях… 
склався певний стандарт де-
мократії, пов’язаний з наявніс-
тю поділу влади, виборів і віль-
ної боротьби за політичну вла-
ду, дотриманням прав людини, 

місцевим самоврядуванням, 
незалежним судом тощо» [3, 
с. 180]. Тому форма правління 
й форма державного режиму 
значною мірою взаємозумов-
лен і  і  впливають одна на 
одну. 

Закономірними при цьому 
є спроби науковців виявити 
нові підходи до такого поділу 
держав. Так, І.М. Гомеров виді-
ляє 7 форм державного прав-
ління залежно від того, як і 
взаємовідносини існують між 
вищими органами державної 
влади, як вони співіснують 
один з одним, як між ними роз-
поділена державна влада, як 
вони формуються й перед ким 
відповідальні. Це парламен-
тарна, президентська, напів-
президентська, суперпрези-
дентська, військово-поліцейсь-
ка, псевдопарламентарна й мо-
нархічна форми державного 
правління [4, с.738]. Л.І. Спири-
донов визнає інший підхід: ос-
кільки особливості устрою вер-
ховної влади тоталітарної  
держави не охоплюються по-
няттям монархії чи республіки, 
ці ознаки дають підставу для 
виокремлення 3-го виду форми 
прав л інн я  –  тота л і тарн ої  
держави, форма правління якої 
зазвичай становить собою пе-
рекручену форму республіки 
[17, c. 56-58]. Р.Т. Мухаєв поді-
ляє форми державного прав-
ління на «чисті», класичні (мо-
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нархія, республіка) й нетипові: 
змішані – дуалістична монар-
хія, президентсько-парламент-
ська республіка; «гібридні» – 
монархічна республіка, респуб-
ліканська монархія [12, c. 153]. 
Е.П. Григоніс стверджує, що 
«всі форми правління можна 
поділити на єдиновладні й за-
сновані на поділі влади, причо-
му як тими, так і іншими можуть 
бути і монархія, і республіка» 
[5, c. 62]. 

Дійсно, республіки, як і мо-
нархії, бувають реальні й номі-
нальні, оскільки під республі-
канську форму правління під-
падають і такі держави, де гро-
мадська політична активність 
суттєво обмежена, політичні 
права грубо порушуються, а ка-
тегорія «монархія» охоплює й 
номінальні монархії, в яких мо-
нарх не має реальної влади. Це 
демократичні держави, які за 
своєю сутністю нічим не відріз-
няються від демократичних 
республік [14, c. 599]. При-
міром, такі країни, як Великоб-
ританія, Бельгія, Нідерланди, 
Люксембург, Швеція, Норвегія, 
Данія, Іспанія та інші, належать 
д о  ч и с л а  д е м о к р а т и ч н и х  
держав і є конституційними 
парламентськими монархіями. 
З погляду реалізації принципів 
державної влади ці розвинені 
цивілізовані країни не відрізня-
ються від парламентських рес-
публік. Займаючи позицію над 

партійними й політичними кон-
фронтаціями, суверен-монарх 
у цих державах є символом на-
ціональної єдності й історично-
го минулого. 

Парламентські республіка 
й монархія розрізняються на-
самперед формальним поход-
женням владних повноважень 
глави держави. Якщо прези-
дент обирається народом або 
у п о в н о в а ж е н и м и  н и м 
суб’єктами на певний строк, то 
монарх володарює за власним 
правом, визначеним у порядку 
престолонаслідування. Одні 
вчені ці варіанти однієї й тієї ж 
форми правління об’єднують 
поняттям «парламентський ре-
жим» [8, c. 402], інші – «парла-
ментські країни» або «країни з 
парламентською формою прав-
ління» [Див.: 14, c. 599; 21, 
c. 31]. Деякі дослідники взагалі 
не вважають парламентарну 
монархію монархічною формою 
правління на тій підставі, що 
уряд несе відповідальність не 
перед монархом, а перед пар-
ламентом [2, c. 104]. Таким чи-
н о м ,  к л а с и ф і к а ц і я  ф о р м  
державного правління за по-
ходженням владних повнова-
жень глави держави є певною 
мірою умовною, символічною.

Сучасне розуміння респуб-
ліки полягає в тому, що це фор-
ма державного правління, за 
якої вищі органи державної 
влади обираються громадяна-
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ми-виборцями або формують-
ся загальнонаціональними 
представницькими (виборними) 
установами. Їй притаманні такі 
основні юридичні ознаки: (а) ви-
борність вищих органів держа-
ви безпосереднього або опосе-
редковано народом, тобто де-
ржавна влада має представни-
цький характер; (б) зміню-
ваність цих посадовців і де-
ржавних органів в результаті 
виборів; (в) строковість повно-
важень вищих посадових осіб 
держави і державних органів; 
(г) відповідальність вищих по-
садовців за неналежне вико-
нання своїх повноважень пе-
ред народом або вищим пред-
ставницьким органом; (д) вер-
ховенство актів, які видаються 
вищим представницьким орга-
ном країни [7, c. 109]. Оскільки 
в сучасних умовах, при швид-
ких змінах у суспільстві й у 
світі, актуалізується питання 
про значення республіканської 
форми правління для розбудо-
ви правової держави, що зумо-
влено передовсім прагненням 
народу до участі в управлінні 
державою, а також тенденція-
ми до демократизації суспіль-
ства, зосередимо увагу в даній 
статті на класифікації саме 
республіканської форми прав-
ління.

Якщо щодо поділу форм 
державного правління на мо-
нархію й республіку погляди 

вітчизняних і зарубіжних де-
ржавознавців у цілому сходять-
ся, то результати класифікацій-
них рівнів суттєво різняться. 
«…Поділ держав на монархії й 
республіки є тільки найбільш 
загальною класифікацією. Оби-
дві форми можуть, у свою чер-
гу, бути поділені на численні 
підвиди, виведені з усіх можли-
вих розбіжностей в організації 
держав…» [6, c. 634, 635].

Спостерігаються 2 різних 
підходи до класифікації рес-
публіканської форми правлін-
ня:

У рамках першого об’єкт 
дослідження становлять роз-
винені державно-правові сис-
теми, яким властиві ознаки су-
часних демократичних право-
вих держав. Його прихильники 
називають певний набір базо-
вих юридичних ознак і на їх під-
ставі доходять висновку про 
різновид форми державного 
правління конкретної республі-
ки. Кількісний набір ознак не-
численний, обмежене й число 
різновидів форм: це президент-
ські, парламентські та змішані 
республіки. Відмінності ж в ор-
ганізації державної влади тієї 
чи іншої країни сприймаються 
цими вченими скоріше як виня-
ток. 

Другий підхід полягає в 
тому, що до об’єкта досліджен-
ня відносять не тільки реальні 
республіки, а й ті, що позбав-
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лені основних юридичних оз-
нак, – номінальні. Аналіз форм 
державного правління сучас-
них країн показує, що реальна, 
(фактична) його форма не за-
вжди відповідає її формально-
юридичному, конституційному 
прототипу. Численні республіки 
Африки, деякі республіканські 
держави Азії, певною мірою Ла-
тинської Америки мало чим 
відрізняються від монархій [19, 
c. 141, 142]. Оскільки в кожній 
країні державний механізм 
відрізняється безсумнівною 
специфікою і численними особ-
ливостями, це надихає дослід-
ників вирізняти все нові й нові 
різновиди республіканської 
форми правління [2, c. 488] за-
мість об’єднання держав на під-
ставі спільних базових юридич-
них ознак і зведення до класи-
фікаційних моделей.

Таким чином, у рамках цьо-
го дослідження раціонально 
дотримуватися першого погля-
ду на класифікацію республі-
канської форми правління, а 
значить, на традиційну класич-
ну класифікацію, яка загалом 
відповідає політико-правовим 
реаліям і вітчизняним науковим 
потребам початку XXI ст., саме 
за умови існування в цих рес-
публіках демократичного полі-
тичного режиму.

Отже, сучасним демокра-
тичним правовим державам ха-
рактерні 3 республіканськ і 

форми правління: республіка 
президентська, парламентська 
і змішана (або республіка зі змі-
шаною формою правління), 
яка, у свою чергу, поділяється 
на парламентсько-президент-
ську й президентсько-парла-
ментську. 

Як у вітчизняній, так і в за-
рубіжній державознавчій літе-
ратурі немає єдиної точки зору 
на різновиди республік, що зу-
мовлено різними теоретико-
пізнавальними позиціями в се-
редовищі вчених. Тому важли-
вим постає питання виведення 
класифікаційних критеріїв (під-
став або ознак), точніше, їх су-
купності, на підставі чого мож-
на назвати відповідні різновиди 
республіканської форми прав-
ління.

Видові розходження рес-
публік визначаються закріпле-
ним конституцією й фактично 
створеним порядком форму-
вання й механізмами взає-
мовідносин між законодавчою, 
виконавчою й судовою гілками 
влади, тобто вони зумовлені 
моделлю поділу державної 
влади й відповідною системою 
стримувань і противаг. 

Проте принциповим для 
подальшого дослідження й ви-
окремлення різновидів респуб-
ліканської форми правління є 
суперечливе розуміння й неод-
накове тлумачення питань 
щодо оптимального співвідно-
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шення законодавчої й виконав-
чої влади, з одного боку, а та-
кож місця й ролі в зазначеній 
тріаді судових органів – з дру-
гого [10, c. 180]. Останнє зумо-
влюється специфікою юридич-
ної природи самої судової вла-
ди, яка є незалежною й само-
стійною гілкою влади держав-
ної, реалізується судами як 
спеціальними державними ор-
ганами. Незалежність судів від 
інших державних органів забез-
печується тим, що вони підко-
ряються тільки закону й від-
повідальні тільки перед ним. 
Особливе місце посідають суди 
конституційні, які здійснюють 
контроль і нагляд за тим, щоб 
усі нормативно-правові акти й 
рішення правозастосовних ор-
ганів відповідали конституції. 
У деяких державах функції кон-
ституційного суду виконують 
верховні суди (США) або спе-
ціальні державні органи (Конс-
титуційна рада Франції). Судо-
ва влада, безперечно, впливає 
на форму державного правлін-
ня, але цей вплив є непрямим, 
і зумовленим її взаємовідноси-
нами із законодавчими й вико-
навчими органами, що, у свою 
чергу, визначаються системни-
ми зв’язками форми держави 
[2, c. 130]. Тому судові інстанції 
повинні додержуватися най-
більш загальної теорії поділу 
державної влади, що припускає 
суворе дотримання й виконан-

ня функц ій  кожної  з  г ілок  
державної влади при розгляді 
справ на конституційність чи 
неконституційність тієї чи іншої 
функції.

В остаточному підсумку ви-
дові розходження республі-
канської  форми правління 
пов’язані з пошуком балансу 
між владою законодавчою, яка 
персоніфікує ідею представ-
ництва інтересів різних груп на-
селення, і виконавчою, покли-
каною ефективно реагувати на 
важливі для країни проблеми й 
оперативно їх вирішувати. Ос-
кільки в республіках зі зміша-
ною формою правління для під-
тримання співробітництва й уз-
годженості дій законодавчої й 
виконавчої гілок влади ство-
рюється сильна президентська 
влада, наділена спеціальними 
повноваженнями з координації 
й арбітражу, при з’ясуванні різ-
новидів таких республік преве-
люючою ознакою є компетенція 
глави держави, яка, з одного 
боку, залежить від його юри-
дичної інвеститури та способу 
легітимації, а з другого – зумо-
влюється моделлю поділу де-
ржавної влади, механізмом 
системи стримувань і проти-
ваг.

Отже, з нашого погляду, 
при класифікаці ї республі -
канської форми державного 
правління найхарактернішими 
є критерії, які залежно від сво-
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го змісту використовуються 
для визначення різновидів рес-
публік, а саме: 

1) втілення теорії поділу 
державної влади як конститу-
ційного принципу й різновиду 
моделі реалізації такого поді-
лу;

2) модель взаємодії (спів-
праці) при здійсненні притаман-
них їм функцій у межах своєї 
компетенції, урівноваження й 
обмеження один одного вищи-
ми органами влади законодав-
чої, виконавчої та глави держа-
ви і ступінь впливу інститутів 
глави держави й законодавчої 
влади через засоби й порядок 
формування й контролю за ви-
конавчою владою та механізмів 
її відповідальності;

3) спосіб обрання глави де-
ржави (парламентський або по-
запарламентський).

Зазначимо, що зміст друго-
го критерію відбиває поняття 

«система стримувань і проти-
ваг», яке традиційно вважаєть-
ся складником теорії поділу  
державної влади. Однак іноді 
ця система трактується як  
окремий принцип організації 
державно-владних інститутів 
[23, р. 87, 88], а тому доцільно 
вважати її окремим класифіка-
ційним критерієм. Отже, підґрун-
тям для визначення різновиду 
республіканської форми де-
ржавного правління служить 
специфіка відносин між прези-
дентом – главою держави, пар-
ламентом – вищим органом за-
конодавчої влади й урядом – 
вищим органом влади виконав-
чої. Ці відносини змодельовані 
у відповідних конституційних 
положеннях. При цьому врахо-
вується вся сума чинників, що 
в сукупності становить систему 
с т р и м у в а н ь  і  п р о т и в а г  у  
державі, а також особливості її 
функціонування.
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ГРОМАДЯНСТВО ЄС: 
ПОНЯТТЯ І СПІВВІДНОШЕННЯ  

З НАЦІОНАЛЬНИМ ГРОМАДЯНСТВОМ

Інститут громадянства іс-
торично склався на рівні націо-
нальних держав і традиційно 
розглядається юридичною на-
укою [Див.: 2; 9; 13] і практикою 
[Див.: 1; 8, c. 24; 6, c. 29-31] як 
усталений політико-правовий 
зв’язок фізичної особи з певною 
державою, що виражається в 
сукупност і  взаємних прав, 
обов’язків і відповідальності 
особи та держави. У цілому пи-
тання громадянства регламен-

туються конституційним зако-
нодавством держав. Однак ок-
ремі складники даного право-
вого інституту (наприклад, по-
рядок набуття і втрати грома-
дянства, правовий статус апат-
ридів і біпатридів) вимагає не 
лише національного, а й міжна-
р одно - правово г о  ре г улю -
вання.

У юридичній науці поняттю 
«громадянство» зважаючи на 
його значення завжди приділя-
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лося багато уваги, внаслідок 
чого воно вважається достат-
ньо розробленим. Проте розви-
ток європейської інтеграції, од-
ним з наслідків якої стало за-
провадження громадянства 
Європейського Союзу, змушує 
переглянути традиційні погля-
ди на цей інститут конституцій-
ного права. Особливої актуаль-
ності й практичної значущості 
він набув через те, що цей тер-
мін нерозривно пов’язано з по-
няттям «держава». Закріплен-
ня на рівні установчих дого-
ворів громадянства ЄС у чер-
говий раз поставило перед на-
уковцями й політиками питання 
про уточнення правової приро-
ди Євросоюзу й кінцеву мету 
його створення. Більшість нау-
ковців, обговорюючи ці питан-
ня, визнає той факт, що Євро-
союз уже давно вийшов за межі 
міжнародної організації в ї ї 
традиційному розумінні. Сьо-
годні він є наднаціональною 
(квазідержавною) організацією, 
яка реалізує численні суверен-
ні права, властиві державі, але 
не перетворюється, власне, на 
державу. 

Ідея запровадження гро-
мадянства об’єднаної Європи 
не така вже й нова, як може 
здатися з першого погляду. 
Формування відповідної кон-
цепції розпочинається з 70-х 
років ХХ ст., коли робляться 
перші кроки на шляху від еко-

номічного до політичного сою-
зу, й налічує 5 основних етапів: 
(а) Паризький самміт (1974 р.), 
(б) самміт Європейської Ради у 
Фонтенбло (1984 р.), (в) підпи-
сання Маастрихтського догово-
ру про Європейський Союз 
(1992 р.), (г) підписання Амстер-
дамського договору (1997 р.) й 
(д) підписання Договору про 
Ко н с т и т у ц і ю  д л я  Є в р о п и 
(2004 р.). Запровадження євро-
пейського громадянства, як і 
трансформація самого ЄС (від 
союзу держав–членів до союзу 
народів Європи), зрештою, 
мало компенсувати певний де-
фіцит демократії в Євросоюзі, 
посилити захист прав та сво-
бод людини і громадянина, 
підвищити популярність євро-
пейської інтеграції серед насе-
лення держав–членів ЄС. 

Уперше нормативне офор-
млення інституту союзного гро-
мадянства відбулось у Мааст-
рихтському договорі (статті 8-
8е) [5, c. 55-57]. Відповідні змі-
ни до нього були згодом вне-
сені Амстердамським догово-
ром (статті 17-21) [3, c. 561-563]. 
Положення про громадянство 
ЄС також отримали належне 
відбиття в Договорі, що запро-
ваджує Конституцію для Євро-
пи (ст. І-10), та Договорі про 
функціонування Європейського 
Союзу, в ст. 20 якого конста-
тується, що громадянином Со-
юзу є кожен, хто має грома-
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дянство однієї з держав–членів, 
що громадянство Союзу допов-
нює собою національне грома-
дянство й не підмінює його [4, 
c. 221]. 

На сучасному етапі розвит-
ку інтеграції інститут грома-
дянства ЄС (як і Європейський 
Союз у цілому) все ще перебу-
ває на етапі свого становлення, 
а тому навколо його змісту то-
чаться жваві дискусії. Це, од-
нак, не перешкоджає формулю-
ванню певних висновків щодо 
визначення його змісту й при-
значення. 

Передусім зазначимо, що 
конструкції «громадянство ЄС» 
і «громадянство держави» не 
тотожні за змістом. Під грома-
дянством держави прийнято 
розуміти правовий зв’язок між 
о с о б о ю  й  д е р ж а в о ю  б е з 
з’ясування етнічного походжен-
ня особи, на що прямо вказано 
в Європейській конвенції про 
громадянство (ст. 2) [2, c. 25]. 
Європейський Союз – це не су-
веренне утворення, а тому 
зв’язок між ним та особами, які 
визнаються його громадянами, 
не може бути ідентичним за 
змістом зв’язку між державою 
та її громадянами. Національні 
уряди, яким належить виключ-
не право визначати зміст уста-
новчих договорів, що відігра-
ють роль Конституції ЄС, з 
о с о б л и в о ю  р е т е л ь н і с т ю 
підійшли до формулювання по-

няття «громадянство ЄС», аби 
уникнути двозначності під час 
його тлумачення. Так, якщо у 
ст. 8 Маастрихтського договору 
було вказано на запроваджен-
ня громадянства ЄС і зазнача-
лося, що кожен громадянин де-
ржави–члена є громадянином 
і Союзу [5, c. 55], то в Амстер-
дамському договорі конкрети-
зується правова природа гро-
мадянства Євросоюзу шляхом 
внесення уточнення про те, що 
воно має доповнювати, а не за-
мінювати собою національне 
громадянство [3, c. 561], тобто 
таке громадянство є субсидіар-
ним. Внесення змін виникло у 
зв’язку з необхідністю подаль-
шого поглиблення політичної 
інтеграції в об’єднаній Європі й 
уточнення, який рівень влади в 
Союзі є суверенним, визнача-
ючим політику як всередині  
держави, так і в наднаціональ-
ному об’єднанні в цілому. Указів-
ка на субсидіарність загаль-
ноєвропейського громадянства 
була відтворена згодом у Кон-
ституції для Європи [7, c. 102] і 
включена в текст Ліссабонських 
угод [4, c. 221, 222]. 

Не менш важливого зна-
чення для уточнення характеру 
і змісту загальноєвропейського 
громадянства, розкриття спів-
відношення між ним і націо-
нальним громадянством має 
спосіб його набуття і припинен-
ня. Оскільки кожна держава са-
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мостійно визначає у своєму за-
конодавстві, хто є її громадя-
нами [2, c. 25], це підтверджує 
її суверенність. Реалізація цьо-
го суверенного права здійс-
нюється шляхом прийняття 
парламентом спеціального за-
конодавчого акта. На відміну 
від національних урядів, над-
національні інститути ЄС поз-
бавлені такого права, тому що 
питання розроблення і прий-
няття установчих договорів, що 
регламентують порядок набут-
тя і припинення громадянства 
Союзу, фактично перебувають 
під контролем національних 
урядів. Крім того, підкреслимо, 
що на сьогодні й держави–чле-
ни ЄС повністю зберігають за 
собою право визначати, хто є 
їх громадянами. На цьому, не-
зважаючи на те, що відповідне 
положення закріплено у ст. 3 
Європейської конвенції про 
громадянство, було спеціально 
наголошено в Декларації про 
громадянство держави–члена 
[5, c. 238], що додавалася до 
Договору про Європейський 
Союз. Виходячи з указаних за-
стережень слід визнати: хоча 
Суд Європейських співтова-
риств і вимагає, щоб реалізація 
даної компетенції національни-
ми урядами здійснювалася при 
дотриманні комунітарного пра-
ва Євросоюзу, на сучасному 
етапі функціонування ЄС про-
цедура набуття і втрати грома-

дянства Союзу буде реалізову-
ватися в державах–членах не-
однаково, бо воно визначаєть-
ся національним законодавс-
твом. У цілому ж підкреслимо, 
що нормативно-правові акти 
Євросоюзу, що регулюють пи-
тання, пов’язані з громадянс-
твом ЄС, містять приписи, які 
сприятимуть поступовій уніфі-
кації відповідного законодавс-
тва держав–членів ЄС.

Громадяни держав–членів 
ЄС автоматично набувають 
громадянство Євросоюзу. Їм не 
потрібно спеціально звертати-
ся до його органів з метою от-
римання громадянства ЄС. 
Більше того, національні й за-
рубіжнні паспорти громадян 
держав–членів ЄС уніфіковані 
за формою та змістом і мають 
відмітку про входження держа-
ви до Європейського Союзу.

Установчі договори не міс-
тить положень, які стосувалися 
б втрати громадянства ЄС. Ос-
кільки ж питання набуття і втра-
ти громадянства перебувають 
у компетенції національних 
урядів, існують підстави вважа-
ти, що втрата громадянства 
відповідної держави–члена ЄС 
матиме наслідком автоматичну 
втрату й громадянства Євросо-
юзу. Принаймні, важко уявити 
ситуацію, коли Європейський 
Союз може не визнати факт 
позбавлення державою-чле-
ном громадянства певної осо-
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би і продовжувати розглядати 
її як громадянина ЄС.

Зміст громадянства ЄС 
складають взаємні права та 
обов’язки людини й держави. З 
юридичної точки зору дія такої 
конструкції можлива і щодо 
громадянства Союзу, тому що 
право ЄС наділяє фізичних осіб 
правосуб’єктністю. Громадянс-
тво останнього можна умовно 
охарактеризувати як нерозви-
нену модель національного 
громадянства, бо воно перед-
бачає переважно гарантування 
прав, що окреслюють правові 
відносини між громадянами ЄС 
та інститутами Союзу (при-
міром, вибори до Європейсько-
го парламенту, подання пети-
цій) або полегшують перехід  
з-під юрисдикції однієї держа-
ви-члена до юрисдикції іншої 
(в ільне пересування тери-
торією Союзу).

Європейський Союз трива-
лий час уникав закріплення 
стандартного переліку основ-
них прав та свобод людини і 
громадянина на рівні установ-
чих договорів [Див.: 12, c. 113–
135; 11, c. 9–22]. Неприйнят-
ність подальшого існування та-
кої ситуації остаточно була ус-
відомлена лише на початку ХХІ 
ст., коли під час роботи Лаа-
кенського самміту було постав-
лено низку актуальних для по-
дальшого вдосконалення діяль-
ності ЄС питань, зокрема, яке 

місце серед інших правових 
норм Євросоюзу має займати 
розроблена у Ніцці Хартія про 
основні права. 

Уперше вказану традицію 
було порушено під час розроб-
лення і прийняття Конституції 
для Європи, до змісту якої було 
інкорпоровано Хартію Союзу 
про основні права [7, c. 137–
149], що, на думку деяких нау-
ковців, наблизило її за формою 
і змістом до західноєвропейсь-
ких конституцій [11, c. 25]. Од-
нак саме через це під час оп-
рацювання Ліссабонських до-
говорів супротивники феде-
ралізації Євросоюзу наполягли 
на вилучені Хартії з основного 
змісту установчих договорів. 
Разом із тим держави–члени 
ЄС вирішили не обмежуватися 
підходом, використаним у Ма-
астрихтському договорі (ст. 6), 
де лише констатувалося, що 
Євросоюз поважає основні 
права особистості, які гаранто-
вані Європейською конвенцією 
про захист прав людини та ос-
новновоположних свобод (далі 
– ЄКПЛ) і які випливають із за-
гальних конституційних тради-
цій держав–членів як загальні 
п р и н ц и п и  п р а в а  С о ю з у  
[4, c. 528]. Окрім даного поло-
ження також було вказано на 
наступне.

По-перше, Євросоюз виз-
нає права, свободи і принципи, 
викладені в Хартії ЄС про ос-
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новні права, яка має таку ж 
юридичну силу, що й договори 
(за останньою Хартія прирів-
нюється до установчих дого-
ворів, але, на відміну від Конс-
титуції для Європи, вона не 
виступає складником Лісса-
бонських договорів, залишаю-
чись самостійним джерелом 
права).

По -друге,  Союз приєд-
нується до ЄКПЛ, у зв’язку з 
чим його громадяни отримують 
можливість подавати скарги до 
Європейського Суду з прав лю-
дини на дії чи бездіяльність не 
лише національних урядів, але 
й наднаціональних інститутів і 
органів ЄС. 

По-третє, основні права, 
гарантовані ЄКПЛ, входять до 
змісту права Союзу як загальні 
принципи [4, c. 174]. 

Необхідно визнати, що ви-
користаний при розробленні 
Ліссабонських договорів підхід 
щодо нормативного оформлен-
ня прав та свобод людини і гро-
мадянина дав змогу вирішити 
одну з найскладніших для Єв-
росоюзу проблем у сфері пра-
вової регламентації на рівні ко-
мунітарного права. 

Аналізуючи підходи Євро-
пейського Союзу до розв’язання 
проблеми забезпечення й га-
рантування прав та свобод лю-
дини і громадянина, В. В. Мак-
лаков зазначає, що спочатку в 
Європейських співтовариствах, 

а згодом і в ЄС утворилися 2 
рівні регулювання прав людей, 
що мешкають на території цьо-
г о  н а д н а ц і о н а л ь н о г о 
об’єднання: (1) національний 
рівень, який за загальним пра-
вилом регламентуєється конс-
титуційним та іншими галузями 
права держав–членів Союзу; 
(2) права і свободи, що нада-
ються самим ЄС і відповідно 
регулюються ним. Відповідно, 
громадяни держави–члена ЄС, 
що перебувають на території 
іншої держави–члена ЄС, роз-
глядаються як іноземці, але 
при цьому набувають більш 
привілейованого правового 
статусу, аніж інші іноземці з 
країн, які не є членами Союзу. 
Фактично після запровадження 
громадянства Європейського 
Союзу д ля грома д ян ус і х  
держав–членів ЄС було вста-
новлено єдиний правовий ста-
тус у межах території цього 
об’єднання [11, c. 7, 10].

Особливою рисою грома-
дянства Союзу слід назвати 
його динамічність. У Лісса-
бонських договорах [4, c. 222, 
556-564] закріплено всього 4 
блоки прав, що характеризують 
його специфіку: 

а) право вільно пересува-
тись і мешкати на території де-
ржав-членів. Серед багатьох 
нововведень, запроваджених 
Конституцією для Європи, що 
були відтворені й у Ліссабонсь-
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ких договорах, особливу увагу 
потрібно звернути на положен-
ня, в якому зазначається, що 
Євросоюз забезпечує відсут-
ність контролю за особами в 
межах внутрішніх кордонів, і 
провадить спільну політику 
стосовно надання притулку й 
щодо імміграції й контролю за 
зовнішніми кордонами, засно-
вану на солідарності між де-
рж ав ами – ч л енами ЄС [4 , 
c. 241]; 

б) право обирати й бути об-
раним на виборах до Європей-
ського парламенту, а також на 
муніципальних виборах у де-
ржавах–членах ЄС, де мешка-
ють громадяни Союзу, на тих 
же умовах, що і громадяни 
будь-якої держави–члена ЄС;

в) право користуватися за-
хистом з боку дипломатичних і 
консульських установ будь-якої 
держави–члена ЄС на тери-
торії країн, що не входять до 
його складу, де не представле-
на держава–член Євросоюзу, 
громадянином якої вони є, на 
тих самих умовах, що й грома-
дяни цієї держави;

г) право направляти пети-
ції до Європейського парла-
менту, подавати скарги Євро-
пейському омбудсману і звер-
татися до інститутів і консуль-
тативних органів Союзу будь-
якою мовою Договору й отри-
мувати відповіді тією ж самою 
мовою.

Підкреслимо, що даний пе-
релік не є вичерпним, бо, як 
уже зазначалося, ЄС не тільки 
приєднався до ЄКПЛ (відміти-
мо, що ще до цього Союз після 
підписання Маастрихтського 
договору на підставі ст. F мав 
дотримуватися прав та основ-
них свобод, гарантованих ЄКПЛ 
і які випливають зі спільних 
к о н с т и т у ц і й н и х  т р а д и ц і й  
держав –членів Євросоюзу  
[5, c. 51]), а й зрівняв за юри-
дичною силою установчі дого-
вори з Хартією ЄС про основні 
права. 

В.І.  Сало характеризує 
Хартію як документ, унікальний 
не лише для ЄС, а й для світо-
вої практики захисту прав лю-
дини. І ми з ним погоджуємось. 
Його висновок обґрунтовується 
тим, що Хартія (а) вперше 
поєднала в собі усі категорії 
прав людини; (б) стосується 
сфери дії як міжнародного, так 
і конституційного права; (в) міс-
тить нову схему прав і свобод; 
(г) не відтворює практики поді-
лу прав на основні (грома-
дянські й політичні) й другоряд-
ні (соціально-економічні й куль-
турні), а пропонує розглядати 
правовий статус людини і гро-
мадянина ЄС в єдності й не-
дискримінаційності прав і сво-
бод [12, c. 126, 127]. 

В  основу к ласифікац і ї 
розробники документа поклали 
не вид або сферу застосування 
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прав та свобод, а принципи-
цінності (повага людської гід-
ності, забезпечення свобод, 
рівність, солідарність і право-
суддя), що спираються на спіль-
ну духовну, моральну й історич-
ну спадщину народів Європи. 
У Преамбулі Хартії особливий 
наголос робиться на неподіль-
ності й універсальності прав, 
оскільки вони становлять підва-
лини людської гідності, свобо-
ди, рівності й солідарності. Як 
наслідок, робить висновок  
В.І. Сало, викладені в Хартії со-
ціальні права хоча і зберігають 
переважно програмний харак-
тер, однак не вважаються дру-
горядними [12, c. 126].

Про динамічний характер 
прав і свобод, що розкривають 
правовий статус громадян ЄС, 
свідчить практика звітування 
Європейської комісії перед Єв-
ропейським парламентом, Ра-
дою й Економічним і соціаль-
ним комітетом про застосуван-
ня статей 20–25 Договору про 
функціонування Євросоюзу. 
Такі звіти готуються кожні 3 
роки й повинні враховувати 
темпи розвитку інтеграційного 
процесу в Союзі. У свою чергу, 
Рада за згодою Європейського 
парламенту відповідно до спе-
ціальної процедури може одно-
голосно постановити рішення, 
згідно з яким буде розширено 
вищенаведений перелік прав. 
Свідченням можливості цього 

треба вважати доповнення 
цього переліку правами, що 
розкривають зміст союзного 
громадянства, а також новим 
колективним правом громадян 
ЄС – громадянською ініціати-
вою, під якою розуміють адре-
совану Європейській комісії 
пропозицію одного мільйона 
громадян Євросоюзу стосовно 
розробки законопроекту з ме-
тою прийняття на рівні Союзу 
нового нормативного акта (ст. 
11 ДЄС, ст. 24 Договору про 
функціонування Європейського 
Союзу) [4, c. 177, 223, 224]. Нор-
му, що закріплює дане право, 
вперше було включено до ус-
тановчих договорів ЄС у про-
цес розробки Конституції для 
Європи (ст. І–47) [7, c. 130].

Гарантування Європейсь-
ким Союзом реалізації вищена-
веденого переліку прав стало 
можливим завдяки визнанню 
ключовою засадою правового 
статусу громадян ЄС принципу 
недискримінації за ознакою на-
ціонального громадянства. 
Указаний принцип, закріплений 
у Римських угодах і розвинений 
Амстердамським договором, 
покладає на національні уряди 
обов’язок надавати громадя-
нам інших держав–членів ЄС у 
сферах, що регулюються пра-
вом Союзу, той самий обсяг 
прав та обов’язків, що надають-
ся власним громадянам. До ви-
нятків з дії принципу належить 
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право держав–членів ЄС не до-
пускати іноземців (зокрема, і 
громадян інших держав–членів 
ЄС) до посад, безпосередньо 
пов’язаних зі здійсненням ре-
альних державно-владних пов-
новажень, що треба розціню-
вати як засіб збереження суве-
ренітету держав–членів ЄС.

Підкреслимо, що набуття 
загальноєвропейського грома-
дянства не перешкоджає особі 
реалізовувати в повному обсязі 
всі права й обов’язки, надані їй 
як громадянинові конкретної 
держави–члена ЄС, і разом з 
тим гарантує їй отримання ком-
плексу нових прав і свобод. 

Інститу т громадянства 
традиційно передбачає наяв-
ність в особи не лише прав, а 
й обов’язків. Варто визнати, що 
поняття «громадянство Євро-
союзу» передбачає й наявність 
обов’язків у громадян остан-
нього. Однак їх переліку уста-
новчі договори не містять. На 
думку Ю. Лепешкова. одним з 
імовірних пояснень цієї ситуа-
ції є бажання розробників ус-
тановчих договорів забезпечи-
ти певну стабільність правово-
му статусу громадянина ЄС 
[10]. Однак може бути й інше 
пояснення: національне грома-
дянство до кола основних 
обов’язків громадянина тради-
ційно відносить військовий 
обов’язок та обов’язок платити 
податки. Вочевидь, намір за-

к р і п л е н н я  а н а л о г і ч н и х 
обов’язків за громадянами Со-
юзу неодмінно викликало б 
протидію з боку держав–членів 
Євросоюзу, оскільки це фак-
тично передбачало б передачу 
останньому реалізації низки 
принципових для збереження 
суверенного статусу держав-
ної влади прав, а отже, зайвий 
раз зачіпало б болісну для  
держав–членів ЄС проблему 
державного суверенітету.

У зв’язку з тим, що грома-
дянство Союзу має додатковий 
характер, відповідно до при-
нципу субсидіарності його гро-
мадяни на території різних де-
ржав–членів ЄС матимуть різ-
ний обсяг прав. Ця проблема 
може бути вирішена або шля-
хом уніфікації національного 
законодавства держав–членів 
Європейського Союзу у сфері 
прав, свобод і обов’язків люди-
ни і громадянина, що, звичай-
но, важко уявити з огляду на 
різне ставлення національних 
урядів до проблеми правового 
регулювання різних категорій 
прав людини та громадянина, 
або шляхом делегуванням від-
повідних повноважень інститу-
там ЄС, що на сучасному етапі 
є ще більше малоймовірним.

Підсумовуючи вищенаве-
дене, зробимо висновок, що, 
запровадивши громадянство 
об’єднаної Європи, Євросоюз і 
держави–члени ЄС зробили до-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

�� 2010/107

волі сміливий крок на шляху до 
політичної інтеграції. Грома-
дянство Союзу нормативно 
оформлює безпосередній пра-
вовий зв’язок між останнім і гро-
мадянами держав–членів ЄС, 
створюючи умови для втілення 
в життя ідеї розбудови Євро-
пейського Союзу не лише як ви-
сокоінтегрованої організації де-
ржав-членів, а й як союзу на-
родів. Можна припуститися 
думки, що втілення в життя ідеї 

громадянства ЄС об’єктивно 
сприятиме поступовій ерозії 
правових відносин між грома-
дянином і національними інсти-
тутами влади, оскільки реалі-
зація низки таких важливих 
прав і свобод, як, наприклад, 
свобода пересування, право 
вибору місця проживання, со-
ціальні права тощо, сьогодні 
переноситься повністю або 
частково на рівень Європейсь-
кого Союзу.
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Повнова ження орган ів 
земського самоврядування за 
Положенням про губернські та 
пов ітов і  земськ і  ус танови 
1890 р. (далі – Положення 
1890 р.)  [14]  досліджували 
російські дореволюційні юрис-
ти М.М. Коркунов, М.І. Свєшні-
ков, Б.М. Чичерін [Див.: 10; 16; 
19] та ін. Зазначена проблема 
перебувала у полі зору ра-
дянської історичної й історико-
правової  наук и.  Зок рема,  
Л.Г. Захарова аналізувала об-
сяг повноважень земств, які за-
кріпило за ними Положення 
1890 р. [8]. З огляду на необ-
хідність реформування місце-
вого самоврядування цей на-
прям досліджень на постра-
дянському просторі залишаєть-
ся актуальним і зараз. До пи-
тання повноважень земських 
установ за Положенням 1890 р. 
зверталися вітчизняні й росій-
ські науковці В.Д. Гончаренко, 
С.А. Калугін, О.М. Богатирьова, 
Л.А. Жукова, В.В. Куликов,  
А.А. Ярцев [Див.: 1; 4; 5; 9; 11; 20].

Метою даної статті є про-

ведення порівняльного аналізу 
повноважень земств за Поло-
женням 1890 р. з тими, що були 
пер е дбач ен і  Пол оженн ям 
1864 р., а також на прикладі 
Полтавського земства вста-
новлення регіональних особ-
ливостей розмежування пред-
метів відання між губернськи-
ми й повітовими земствами, 
земськими зборами й управа-
ми, місцевою адміністрацією й 
земствами наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ ст.

Перший проект земської 
контрреформи Толстого-Па-
зухіна передбачав відмову від 
принципу виборності й само-
стійності земств, що означало 
ліквідацію останніх як органів 
місцевого самоврядування [8, 
c. 162]. Проте в кінцевому під-
сумку урядом було реалізова-
но значно помірковані ший 
варіант контрреформи, вине-
сений на розгляд Об’єднаних 
департаментів Державної ради 
новим міністром МВС І.М. Дур-
ново. Так, згідно зі ст. 4 Поло-
ження 1890 р. земства зберіга-

УДК 340.15 «18/19» А.І. Козаченко, канд. юрид. наук, доцент 
Полтавський факультет 

Національна юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого, м. Полтава

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ЗЕМСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ЗА ПОЛОЖЕННЯМ 1890 р.  

НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

�� 2010/107

ли за собою право відчужувати 
майно, заключати договори, 
звертатися із цивільними позо-
вами до суду й нести відпові-
дальність по майнових спорах 
[14, c. 496]. Не зазнало змін 
коло питань, які вимагали за-
твердження губернатором (ст. 
82); земські збори зберегли 
право оскаржувати протести 
губернатора на їх постанови в 
Сенаті (ст. 89) [14, c. 505, 506]. 
Отже, земства зберегли за со-
бою організаційну самостій-
ність і права юридичної особи 
в цивільно-правових відноси-
нах.

Спираючись на державни-
цьку теорію самоврядування, 
Положення 1890 р. кваліфіку-
вало земства як органи, що «ві-
дають справами про місцеві 
користі й потреби губерній і 
повітів», вилучивши уточнення, 
яке містило Положення 1864 р., 
про виключно господарську 
с прямов ан і с ть  д і яльн о с т і 
земств, а також відмовилося 
від поділу предметів відання 
з е м с т в  н а  о б о в ’я з к о в і  й 
необов’язков і  [13,  c.  2;  14, 
c. 505].

Обсяг повноважень земсь-
ких установ нове законодавс-
тво залишило без принципових 
змін. Передбачене п. 1 ст. 2 
право земств на «завідування 
земськими повинностями гро-
шовими і натуральними» озна-
чало збереження їх фінансової 

самостійності [14, c. 495]. Од-
нак п. ХVІІ імператорського за-
твердження Положення 1890 р. 
обмежив фінансові повнова-
ження земств: а) встановив де-
ржавний контроль за фінансо-
вими звітами земств; б) позба-
вив земств права на участь у 
к ре дитни х  ус танов а х  [14, 
c. 495]. На практиці, як конста-
тували полтавські губернські 
гласні, реформа 1890 р. позба-
вила земства можливості віль-
но розпоряджатися невико-
ристаними впродовж року за-
лишками кошторису та права 
формувати пенсійний кошто-
рис [17, c. 66]. Але такі обме-
ження були виправданими, 
адже переважна частина пору-
шень законодавства, допуще-
на земствами в попередній пе-
ріод, стосувалася фінансової 
сфери діяльності. 

Нове земське Положення 
не змінило статус губернських 
і повітових земських зборів як 
розпорядчих і контролюючих 
органів земства. Так,  його 
ст. 62 містила перелік повно-
важень земських зборів, який, 
п о р і в н я н о  з  П о л о ж е н н я м 
1864 р., доповнено новим пун-
ктом про право зборів порушу-
вати справи щодо відповідаль-
ності голови і членів управи за 
службові правопорушення [14, 
c. 502]. Положення 1890 р. у 
ст. 63 розширило повноважен-
н я  г у б ер н с ьк и х  з ем с ьк и х 
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зборів, надавши їм право вста-
новлювати розкладки земсь-
ких податків між повітами на 
утримання пенітенціарних ус-
танов, що давало можливість 
уникнути протистояння між 
повітовими земствами. Гу-
бернські збори отримали право 
встановлювати грошові ком-
пенсації особам, які постраж-
дали від несанкціонованої ви-
рубки лісів, від лісових пожеж 
та їх гасіння. Статті 108 і 109 
закріпили за г убернськими 
земськими зборами право ух-
валювати обов’язкові для міс-
цевого населення локальні 
нормативно-правові акти з пи-
тань санітарії, господарської 
діяльності, торгівлі, пожежної 
безпеки, зберігання й вико-
ристання зернових запасів [14, 
c. 508]. Перелік повноважень 
повітових земських зборів за 
Положенням 1890 р. формаль-
но не зазнав принципових змін. 
Але їх розширення автоматич-
но означало обмеження повно-
важень повітових зборів. У 
зв’язку з ліквідацією 1889 р. ін-
ституту мирових суддів і з’їзду 
мирових суддів повітові земсь-
кі збори втратили низку повно-
важень, пов’язаних з їх вибо-
рами і функціонуванням. 

Згідно зі статтями 97-99 
нового земського Положення 
земські управи, як виконавчі 
органи земства, не тільки збері-
гали за собою обсяг повнова-

жень, передбачений Положен-
ням 1864 р., а й отримали нові. 
Так, за його ст. 99 у разі немож-
ливості скликання надзвичай-
них зборів управи могли діяти 
на власний розсуд [14, c. 507]. 
Проте, на думку А.А. Ярцева, 
ст. 99 залишалася недіючою, 
адже ст. 74 Положення 1890 р. 
не встановлювала необхідного 
кворуму для проведення над-
звичайних земських зборів, 
отже, й випадків, коли б надз-
вичайні збори не відбулися, 
фактично не існувало [20]. 
Стаття 104 надавала управам 
право звертатися з поданнями 
до губернатора й отримувати 
від нього пропозиції. Але одно-
часно Положення 1890 р. поси-
лило контроль за діяльністю 
управ з боку губернатора, при-
сутствія й земських начальни-
ків (статті 98 і 103) [14, c. 507, 
508], що зумовлювалося за-
провадженням державницької 
теорії місцевого самовряду-
вання.

Таким чином, обсяг повно-
важень, які належали земс-
твам за Положенням 1890 р., 
дає підстави для висновку, що 
вони зберегли за собою статус 
органів місцевого самовряду-
вання. Його статті 113 і 114 
зобов’язали органи поліці ї 
здійснювати нагляд за точним 
виконанням земських постанов 
і встановили судове переслі-
дування за їх порушення [14, 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

�� 2010/107

c. 509]. Земські дільничні на-
чальники повинні були забез-
печувати виконання земських 
постанов, що слід розглядати 
як запровадження механізму 
державної підтримки місцевого 
самоврядування.

Нове земське законодавс-
тво чіткого не розмежувало 
повноваження ні по вертикалі 
– між губернським й повітовим 
земствами, ні по горизонталі 
– між земськими зборами й уп-
равами, а тому протиріччя, що 
мали місце в попередній пе-
ріод, збереглись. Суть остан-
ніх, як правило, полягала в пе-
ревищенні повноважень або в 
н е н а л е ж н о м у  в и к о н а н н і 
обов’язків повітовим земством 
(на думку губернського земс-
тва) або управою (з точки зору 
земських зборів). Так, 1892 р. 
ревізійна комісія Полтавських 
губернських зборів порушила 
питання про розмежування 
повноважень між губернським 
і повітовими земствами, а та-
кож про розширення повнова-
жень губернської управи. Але 
повітові гласні, члени губернсь-
ких земських зборів, захищаю-
чи інтереси повітового земс-
тва, не підтримали цю пропо-
зицію [17, c. 157]. 

Здебільшого зазначені 
протиріччя стосувалися фінан-
сових питань [1, c. 104]. Напри-
клад, у 1895 р. повітові земсь-
кі збори заявили про свій про-

тест на рішення Полтавських 
губернських зборів покласти 
збір коштів на утримання ми-
рових і селянських установ із 
губернського на повітові земс-
тва [6, c. 30]. У 1900 р. ревізій-
на комісія доповідала Пол-
тавським губернським зборам, 
що управа ігнорувала постано-
ву зборів про виконання кош-
торису [18, c. 44]. Однак значну 
частину протиріч вдалося зня-
ти завдяки досвіду, набутому в 
результаті практичної діяль-
ності земств. У розглядуваний 
період конфлікти між устано-
вами Полтавського земства 
траплялися значно р ідше 
порівняно з періодом 70-80-х 
років ХІХ ст. і розв’язувались 
вони без надмірної конфронта-
ції. 

Положення 1890 р. суттє-
вим чином змінило систему 
контролю за діяльністю земств 
з боку держави. За ст. 5 губер-
натор здійснював нагляд за 
правильністю й законністю дій 
земств [14, c. 496]. Юридично 
аморфний термін «правиль-
ність», якого не зустрічаємо у 
відповідній статті Положення 
1864 р., помітно розширив межі 
застосування названої норми 
[20]. Губернатор установлював 
строк ск ликання виборчих 
з’їздів (ст. 29), затверджував 
списки осіб, обраних гласними 
(ст. 52), відкривав губернську 
земську сесію (ст. 69), продов-
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жував строк проведення сесії 
(ст. 67), дозволяв скликати 
об’єднані збори повітового 
земства й міської думи (ст. 79), 
проводив ревізію діяльності 
управ (ст. 103), затверджував 
г о л о в у  п о в і т о в о ї  у п р а в и  
(ст. 118) [14, c. 499-509]. За ана-
логією з Положенням 1864 р. 
значна частина земських пос-
танов підлягала затвердженню 
губернатором (ст. 82). Стаття 87  
надавала йому право визнача-
ти доцільність земських поста-
нов і призупиняти дію тих, що 
суперечили законодавству або 
не відповідали «державним ко-
ристям і потребам» чи інтере-
сам місцевої  громади [14, 
c. 506]. Такі нечіткі формулю-
вання давали губернаторові 
можливість призупинити дію 
буквально будь-якої земської 
постанови і, на думку багатьох 
науковців, означали розширен-
ня  його  повнова жень [11, 
c. 105]. Але твердження про те, 
що ст. 87 паралізувала діяль-
ність земств, є перебільшен-
ням [Див.: 8, c. 157; 3, c. 122]. 
Воно не знаходить свого під-
твердження на прикладі Пол-
тавського земства. Зазначена 
стаття не могла мати масштаб-
них наслідків, адже при роз-
гляді справ про доцільність 
земських постанов губернатор 
не був останньою інстанцією 
[20]. Проте земське законо-
давство 1890 р. збільшило 

вдвічі (до 14 діб) строк, упро-
довж якого губернатор прий-
мав рішення (ст. 86) [14, c. 505], 
що сприяло підвищенню їх 
об’єктивності.

Практика взаємовідносин 
губернатора й земств, що скла-
лась у 70-80-ті роки ХІХ ст., піс-
ля контрреформи 1890 р. фак-
тично не зазнала суттєвих 
змін. На прикладі Полтавсько-
го губернського земства може-
мо стверджувати, що наприкін-
ці ХІХ ст. відносини між губер-
натором і  земством стали 
значно конструктивнішими. 
Так, у цей період не відбулося 
жодного надзвичайного засі-
дання губернських земських 
зборів у зв’язку з винесенням 
протесту губернатором на зем-
ські постанови [18, c. 2, 3, 15]. 
Не відомі також факти прове-
дення ним ревізії губернської 
управи. Це зумовлювалося 
тим, що після контрреформи 
1890 р. земство за своїм скла-
дом стало дворянським. Пояс-
нити це можна й набутим до-
свідом практичної роботи зем-
ських установ, а також, на 
нашу думку, належним про-
фесіоналізмом осіб, які в цей 
період очолювали губернську 
управу, – П.Д. Шкляревича 
(1892-1901 рр.) та Ф.А. Лизогу-
ба (1901-1916 рр.). Натомість у 
відносинах губернатора з пові-
товими земствами доволі час-
то виникали конфлікти з при-
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воду повітового кошторису [18, 
c .  18 ,  19 ,  28 ] .  З а  д аними  
Б.Б. Веселовського, в період з 
1890 по 1908 роки зафіксовано 
81 випадок, коли губернатор від-
мовлявся затверджувати голів 
повітових земських управ, тоді 
як до 1890 р. таких інцидентів 
було лише 5 [18, c. 357, 358].

Положення про земських 
дільничних начальників 1889 р. 
передбачало створення Гу-
бернського присутствія на чолі 
з губернатором, до складу яко-
го входили віце-губернатор, гу-
бернський прокурор, голова 
окружного суду, предводитель 
губернського дворянства (він 
же голова губернських земсь-
ких зборів) і голова губернської 
земської управи (ст. 105). Гу-
бернське присутствіє – каса-
ційна судова інстанція, що роз-
глядала позови губернських і 
повітових земських зборів, а 
також інших фізичних та юри-
дичних осіб, на постанови зем-
ських дільничних начальників 
[15, c. 521-524]. 

Для обговорення земських 
постанов Положення 1890 р. 
запровадило новий орган – Гу-
бернське із земських справ 
присутствіє (з 1892 р. – Гу-
бернське із земських і міських 
справ присутствіє), яке очолю-
вав губернатор. До складу Гу-
бернського із земських справ 
присутствія (далі – присутс-
твіє) входили: від адміністрації 

– віце-губернатор, управляю-
чий казенною палатою і проку-
рор окружного суду; від земс-
тва – голова губернських зем-
ських зборів, голова губернсь-
кої управи й обраний зборами 
г у б ерн с ьк ий  гл ас ний  [14, 
c. 496]. У 1892 р. до його скла-
ду було включено міського го-
лову, а в 1900 р. – «обов’язкового 
члена» як представника губер-
натора. Як бачимо, представ-
ники адміністрації у присутствії 
чисельно переважали пред-
ставництво від органів місце-
вого самоврядування. Але слід 
мати на увазі, що управляючий 
казенною палатою і прокурор 
окружного суду не підпорядко-
вувались губернаторові і свої 
рішення могли приймати неза-
лежно від нього [20]. Тому за-
конодавство надавало додат-
кові повноваження губернато-
рові в цьому колегіальному ор-
гані. Якщо губернатор не по-
годжувався з постановою при-
сутствія, він міг призупинити 
його дію й направити справу 
міністрові МВС [14, c. 496]. 

Скасувати рішення при-
сутствія міг лише Сенат (ст. 
12). Присутствіє мало право 
виносити зауваження й догани 
г о л о в а м  і  ч л е н а м  у п р а в  
(ст. 134, 135) або вирішувало 
питання про передачу справи 
про службові вчинені ними пра-
вопорушення до суду (ст. 123) 
[14, c. 510, 511]. Присутствіє 
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розглядало протести губерна-
тора на земські постанови і 
скарги земських зборів на рі-
шення губернатора й ухвалю-
вало постанови, обов’язкові 
для виконання земствами й 
місцевою адміністрацією на те-
риторії губернії (статті 84, 88, 
89 і 128) [14, c. 505, 506, 511]. У 
випадках, коли право ухвалю-
вати остаточне рішення по 
справі належало Державній 
раді або Комітету міністрів, 
присутствіє приймало так зва-
не попереднє міркування [11, 
c. 105]. Таким чином, з огляду 
на склад, повноваження й ме-
ханізм прийняття рішень, при-
сутствіє мало не тільки функ-
цію адміністративного нагляду 
за діяльністю земств [12, c. 20], 
а й функцію погоджувальної 
комісії у відносинах між місце-
вою адміністрацією й органами 
самоврядування.

Привертає увагу той факт, 
що фінансування Губернського 
присутствія та Губернського із 
земських і міських справ при-
сутствія частково здійснюва-
лося за рахунок земського 
бюджету. При цьому сума кош-
тів, яку земство виділяло на 
утримання першого, майже 
втричі перевищувала суму на 
утримання другого [7, c. 14]. 
Отже, діяльність Губернського 
присутствія для земств була не 
менш важливою, ніж діяльність 
Губернського із земських і місь-

ких справ присутствія.
Як показала практика, за-

провадження присутствія при-
несло позитивні результати. 
Переважна більшість справ 
щ о д о  д і я л ь н о с т і  з е м с т в , 
пов’язаної зі складанням і ви-
користанням кошторису, роз-
глядалася на місцях за участі 
їх представників. Це спрощу-
вало механізм розгляду спорів, 
скорочувало термін їх розгля-
ду, розвантажувало централь-
ні урядові органи і сприяло за-
безпеченню принципу закон-
ності в діяльності земств і ор-
ганів місцевої адміністрації.

Нове земське законодавс-
тво залишило без принципових 
змін компетенцію міністра МВС 
з нагляду за діяльністю земств. 
Загалом не змінилося коло 
земських постанов, які підля-
гали його затвердженню. Але 
за ст. 83 Положення 1890 р. за-
твердженню ним підлягали всі 
справи про позички й нату-
ральні повинності, а не тільки 
справи про ті позички, що пе-
ревищували 2-річну суму зем-
ського збору, як це було рані-
ше. Міністр МВС отримав пра-
во подовжувати строк повно-
важень повітових гласних по-
переднього скликання на одну 
каденцію, якщо обрати нових 
гласних не вдалося (ст. 53), і 
санкціонувати збільшення чи-
сельності штату губернської 
управи (ст. 96) [14, c. 505, 506, 
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511]. Таке незначне розширен-
ня повноважень міністра не 
мало принципового значення 
для діяльності місцевого са-
моврядування. Однак слід 
мати на увазі, що він зберіг за 
собою всі основні важелі впли-
ву на земства. Наприклад, з 
і н і ц і а т и в и  м і н і с т р і в  М ВС  
Д.С. Сипяг іна й В.К. Плеве 
земства були усунуті від заві-
дування ветеринарною й сані-
тарною справами [16, c. 130]. 
Перебуваючи в 1902 р. в Пол-
таві у зв’язку із селянськими 
виступами, В.К. Плеве після 
перевірки діяльності земської 
статистики ініціював її ліквіда-
цію [2, c. 569].

Для розгляду рішень гу-
бернатора про скасування 
земських постанов і підтрима-
них ним постанов присутствія 
нове земське Положення на-
давало міністрові МВС 3 міся-
ці (за Положенням 1864 р. – 2 
місяці) [Див.: 14, c. 497, 506; 
13, c. 12], що забезпечувало 
вищий рівень якост і  мін іс -
терських постанов. 

Прийняття остаточних рі-
шень, якщо між земствами й 
місцевою адміністрацією ви-
никали неузгодженості, зали-
шилось у компетенції Сенату. 
Відповідно до статтей 12 і 89 
Положення 1890 р. останній, 
як вищий адміністративний 
суд, мав право скасовувати 
постанови присутствія і прий-

мати остаточне рішення по 
земських скаргах [14, c. 497, 
506].  Новелою Положення 
1890 р. стало те, що до урядо-
вих органів, покликаних здій-
снювати нагляд за діяльністю 
земств, долучилися Державна 
ра д а  й  Ком і тет  м ін і с тр ів .  
Державна рада виступала ос-
танньою інстанцією у справах 
з питань державного оподат-
кування, а Комітет міністрів – 
при вирішенні всіх інших справ 
(ст. 94), зокрема, так званих 
справ щодо доцільності (ст. 
87) [14, c. 497, 506]. Отже, Ко-
мітету міністрів було передано 
частину функцій, що належали 
Сенату, і він, як стверджує  
Л.Є. Лаптєва, стає одним з ос-
новних наглядових органів [12, 
c. 20].

Певні наглядові функції 
стосовно повітових земств на-
лежали земським дільничним 
начальникам. Положення про 
земських дільничних началь-
ників 1889 р. у ст. 43 надавало 
їм право робити висновки з пи-
тання відповідності земських 
планів чинному законодавству 
[14, c. 514]. Нову норму закрі-
пила ст. 98 Положення 1890 р., 
згідно з якою земські управи 
повинн і  були узгод ж увати 
свою діяльність із земськими 
начальниками [14, c. 507]. На 
практиці контроль останніх за 
діяльністю повітових земств 
нерідко призводив до супере-
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чок між ними, що виносилося 
на розгляд Губернського при-
сутствія. На земських началь-
ників покладалося також за-
вдання забезпечувати вико-
нання земських постанов. 
Саме в такий спосіб Полтавсь-
ке губернське присутствіє в 
1900 р. дало відповідь на за-
пит Миргородських повітових 
земських зборів [7, c. 5-12]. 

У розглядуваний період 
Полтавське земство, як і біль-
шість інших земств Російської 
імперії, здійснювало доволі 
активну ліберально-демокра-
тичну діяльність, прагнучи ре-
алізувати різноманітні гумані-
тарні й соціально-економічні 
проекти, що вимагало додат-
кових коштів і  розширення 
функцій. Користуючись пра-
вом формувати й використо-
вувати власний бюджет, зем-
ські збори самостійно вста-
новлювали земський податок 
з нерухомості (стягувати по-
даток з обороту земства не 
мали права), при цьому нерід-
ко завищували або занижува-
ли його, чим перевищували 
свої фінансові повноваження. 
На кінець ХІХ ст. земства ак-
тивізували діяльність з пи-
тань  формування й  вико -
ристання бюджету, про що 
свідчить пожвавлення роботи 
статистичних і оціночних ко-
місій. Це стало причиною по-
дальшого обмеження повно-

важень земств взагалі, (про 
що частково вже йшлося) і фі-
нансових, зокрема. Приміром, 
у 1900 р. царський уряд за-
провадив фіксацію земського 
бюджету, встановивши щоріч-
не зростання земського кош-
торису не більше ніж 3%, й 
вилучив у земств відання про-
д о в о л ь ч о ю  с п р а в о ю  [ 3 , 
c. 119]. 

Таким чином, за контрре-
формою 1890 р. земства збе-
р е г л и  ю р и д и ч н у  п р а в о -
суб’єктність і повноваження 
органів місцевого самовряду-
вання, передбачені Положен-
ням 1864 р. Положення 1890 р. 
частково обмежило повнова-
ження земств і вдосконалило 
систему державного контролю 
за дотриманням ними чинного 
законодавства.  Діяльність 
Полтавського земства напри-
кінці ХІХ – на початку ХХ ст. дає 
підстави для висновку, що 
мали м ісце дв і  тенденц і ї:  
(а) намагання земств макси-
мально розширити свої фінан-
сові повноваження і (б) праг-
нення адміністрації мінімізува-
ти повноваження земств і по-
силити фінансовий контроль за 
їх діяльністю. Приклад Пол-
тавського земства свідчить про 
посилення процесу централі-
зації земського самоврядуван-
ня шляхом розширення повно-
важень губернських земств за 
рахунок повітових. 
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В настоящее время в Укра-
ине принято и действует доста-
точно широкое законодательс-
тво, обеспечивающее подде-
ржку молодежи со стороны го-
сударства и общества. Особое 
место в нем занимают законы, 
направленные на обеспечение 
трудовой занятости несовер-
шеннолетних (подростков), т. е. 
лиц, не достигших 18 лет. Осо-
бенности труда указанных лиц 
закреплены в Кодексе законов 
о труде Украины, где в целом 
упорядочены труд несовер-
шеннолетних, их права и льго-
ты, обязанности тех, кто обес-
печивает им работу, кто обязан 
следить за состоянием их здо-
ровья. Прежде всего ст. 187 
КЗоТ признает равные права 
подростков и взрослых в тру-
довых правоотношениях. В ней 
на уровне закона легализуются 
льготы для подростков в сфе-
ре охраны труда, рабочего вре-
мени, отпусков, некоторых ус-

ловий труда. Согласно ст. 197 
Кодекса подросткам дается га-
рантия первого рабочего мес-
та, а статьи 201-205 устанавли-
вают льготы для тех, кто сов-
мещает работу с учебой. В со-
ответствии со ст. 196 КЗоТ для 
всех предприятий и организа-
ций устанавливается броня 
принятия на работу и профес-
сиональное обучение на про-
изводстве несовершеннолет-
них, окончивших общеобразо-
вательные школы, профес-
сиональные учебно-воспита-
тельные заведения, а также 
других лиц, моложе 18 лет. Для 
дополнительной защиты трудо-
вых прав подростков законода-
тельством предусматриваются 
ограничения их увольнения. 
Так, в ст. 198 Кодекса говорит-
ся, что увольнение работника 
моложе 18 лет по инициативе 
собственника либо уполномо-
ченного им органа наряду с 
соблюдением общего порядка 

УДК 340.15: 331.104 (477) С.А. Черниченко, канд. ист. наук, 
доцент 
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РАБОЧИХ-ПОДРОСТКОВ  
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 20-х ГОДОВ XX ст.
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увольнения этой процедуры 
допускается только с согласия 
районной (городской) комиссии 
по делам несовершеннолет-
них. Что касается оплаты труда 
таким работникам, то нацио-
нальное законодательство в 
ст. 194 КЗоТ гарантирует им вы-
плату зарплаты при сокращен-
ной длительности ежедневной 
работы в таком же размере, как 
и работникам соответствую-
щих категорий при полной про-
должительности ежедневной 
работы.

Наряду с КЗоТ в Украине 
действуют законы, защищаю-
щие трудовые права и интере-
сы несовершеннолетних. Это 
Законы Украины «О занятности 
населения» от 1 марта 1991 г., 
№ 803-ХП, «Об оплате труда» 
от 24 марта 1995 г., № 108/95-
ВР, «Об общегосударственной 
программе поддержки молоде-
жи на 2004-2008 годы» от 18 
ноября 2003 г., № 1281-IV и др. 
Издано также ряд указов Пре-
зидента Украины и постанов-
лений Кабинета Министров  
Украины, действующих в этой 
сфере.

Вместе с тем проблема 
трудовой деятельности несо-
вершеннолетних на сегодняш-
ний день является одной из на-
иболее актуальных. Переход 
экономики к рыночным услови-
ям хозяйствования, появление 
безработицы, которую усугу-

бил мировой экономический 
кризис, создали ситуацию, ко-
торая сопровождается много-
численными нарушениями тру-
дового права работников, в 
первую очередь подростков 
[См.: 3, c. 102; 8, c. 120-125; 9, 
c. 371].

В этой связи небезынте-
ресным становится изучение 
опыта государственных орга-
нов и общественных организа-
ций Украины в их деятельности 
по защите трудовых прав и ин-
тересов рабочих-подростков в 
20-е годы XX ст. в условиях но-
вой экономической политики.

За последние годы науч-
ных публикаций по данной про-
блеме в нашей стране не появ-
лялось. Цель данной статьи – 
осветить формы и методы ра-
боты государственных органов 
и общественных организаций 
Украины по защите трудовых 
прав и интересов несовершен-
нолетних, показать эффектив-
ность их деятельности.

Переходя непосредствен-
но к теме, отметим, что граж-
данская война и политика «во-
енного коммунизма» нанесли 
колоссальные убытки народно-
му хозяйству Украинской рес-
публики. Крайняя разруха ца-
рили в промышленности, на 
железнодорожном и водном 
транспорте, что привело к рез-
кому сокращению рабочих. 
Если в 1913 г. в промышленнос-
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ти (без транспорта) их было за-
нято 503421 человек, то к на-
чалу 1921 г. оставалось 284215 
[1, c. 21].

Новая экономическая по-
литика, переход к которой был 
провозглашен в марте 1921 г., 
требовала функционирования 
в стране рынка и рыночных от-
ношений, что стало причиной 
реорганизации управления 
национализированной про-
мышленностью, предоставле-
ния государственным предприя-
тиям хозяйственно-оператив-
ной самостоятельности, пере-
вода их на хозрасчет. Согласно 
постановлению Совнаркома 
УССР от 9 августа 1921 г. «О 
проведении в жизнь начал но-
вой экономической политики» 
[6; 1921. – № 16. – Ст. 421] в рес-
публике была проведена кон-
центрация промышленности,  
т. е. сосредоточение произ-
водства на наиболее выгодных 
уцелевших предприятиях. Этот 
процесс сопровождался сокра-
щением рабочих, в первую оче-
редь неквалифицированных и 
малоквалифицированных. Уже 
к концу 1921 г. и особенно в 
1922 г. промышленность Укра-
ины, как и всего Союза, начала 
ощущать избыток рабочей 
силы, т. е. появилась безрабо-
тица.

Ее рост коснулся прежде 
всего рабочей молодежи, кото-
рая оказалась в тяжелом поло-

жении. Подростки, ранее не ра-
ботавшие, не могли получить 
работу, а занятые в промышлен-
ности подвергались первооче-
редному сокращению, так как 
хозяйственники стремились ос-
вободить фабрики и заводы от 
малоквалифицированной рабо-
чей  с илы.  Ес ли в  1914  г.  
в промышленности Украины 
примерно 11% всех рабочих со-
ставляли подростки, то в 1921 г. 
их стало 7,8%, а в 1922 г. – 6,6% 
[ 7;  Ф.  2 6 2 3 .  –  О п .  1 .  –  
Д. 1055. – Л. 1]. Сокращение под-
ростков на промышленных 
предприятиях создавало реаль-
ную угрозу срыва подготовки 
квалифицированных рабочих 
кадров, необходимых для про-
мышленности.

Одним из первых государс-
твенных документов, направ-
ленных на защиту трудовых 
прав и интересов рабочей мо-
лодежи, стало постановление 
СНК УССР от 1 ноября 1921 г. 
«О рабочих подростках и их 
квалификации» [6;  1921. – 
№ 22. – Ст. 637]. «В тех случа-
ях, когда сокращение штатов 
предусмотрено планами орга-
нов УСНХ, – говорилось в нем, 
– необходимо придерживаться 
следующей очередности уволь-
нения рабочих подростков:  
а)  малолетние до 14 лет;  
б) подростки до 16 лет на вред-
ных производствах; в) подрос-
тки, выполняющие неквалифи-
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цированную работу, а также 
чернорабочие». Из указанных 
выше групп в первую очередь 
увольняли подростков, имею-
щих семью в деревне.

Подлежали увольнению 
лишь в крайнем случае подрос-
тки, работающие на предпри-
ятиях и проходящие школу ра-
боче-заводского ученичества, 
и подручные. Для оставляемых 
в производстве предусматри-
валось обязательное прохож-
дение курса фабрично-завод-
ского ученичества. При этом 
подчеркивалось, что прохож-
дению курса ФЗУ подлежали 
все подростки в возрасте 14-18 
лет. Для подростков, не попав-
шим в школы ФЗУ, хозяйствен-
ным органам поручалось орга-
низовывать трудовую помощь. 
Уполномоченному Наркомата 
труда предлагалось взять на 
себя инициативу по осущест-
влению трудовой помощи под-
росткам с привлечением орга-
нов всеобуча и КСМУ. Нарком-
прод должен был принять меры 
по обеспечению увольняемых 
подростков необходимым про-
довольствием.

Укрглавпрофобру, Южбю-
ро ВЦСПС, Уполнаркомтруда и 
Укрсовнархозу предлагалось в 
двухнедельный срок разрабо-
тать положение и инструкцию, 
детализирующие и разъясняю-
щие настоящее постановле-
ние, в месячный срок разрабо-

тать основные учебные планы, 
программы и операционный 
план строительства школ для 
рабочих-подростков.

В развитие вышеуказанно-
го постановления Совнаркома 
президиум Украинского сов-
нархоза в ноябре 1921 г. напра-
вил письмо в адрес губсовнар-
хозов, в котором указал на не-
обходимость выделения пред-
приятиями средств на содер-
жание школ фабрично-завод-
ского ученичества, в котором 
предлагалось: (1) в смету пред-
приятий и производств в целом 
ввести статью «Прочие расхо-
ды» на содержание школ ФЗУ; 
(2) немедленно перевести на 
эту статью сметы отдельных 
предприятий и уже функциони-
рующих при них школ ФЗУ;  
(3) на каждого подростка, ра-
ботающего на предприятии и 
не обучающегося в школе ФЗУ, 
а также на каждого подростка, 
обучающегося в сборной район-
ной школе, объединяющей не-
сколько различных произ -
водств, ввести расходы на обу-
чение по раскладке органов 
губпрофа [7; Ф. 34. – Оп. 3. –  
Д. 328. – Л. 1].

Выполняя это постановле-
ние СНК УССР, указание пре-
зидиума Укрсовнархоза, хо-
зяйственные органы приступи-
ли к организации новых школ 
фабзавуча. Уже к концу 1922 г. 
они были созданы в Харькове, 
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Киеве, Одессе, Екатериносла-
ве, Запорожье и других городах 
республики. Однако только со-
зданием новых школ ФЗУ про-
блему растущей безработицы 
среди молодежи решить было 
невозможно. В этой связи 27 
мая 1922 г.  на 2-й сессии  
ВУЦИК VI созыва рассматри-
вался вопрос «О материальном 
положении рабочего класса на 
Украине». Было предложено 
приступить к разработке вопро-
са о бронировании определен-
ного количества рабочих мест 
для подростков в каждой от-
расли производства. Совнарко-
му поручалось «в кратчайший 
срок издать закон, регулирую-
щий условия труда подростков 
в новых условиях хозяйствен-
ной деятельности, а также при-
нять меры к расширению и ук-
р е п л е н и ю ш к о л  ФЗУ»  [5 , 
c. 327].

В свете решения этой сес-
сии Укрсовнархоз с подачи со-
ответствующих данных губсов-
нархозами в течение месяца 
разработал шкалу минималь-
ного процента рабочих-подрос-
тков для государственных, ко-
оперативных и частных пред-
приятий всех отраслей народ-
ного хозяйства, необходимого 
для правильного восстановле-
ния рабочей силы в республи-
ке. На основании данных этой 
шкалы 17 июня 1922 г. ВУЦИК 
принял декрет «Об установле-

нии минимального процента 
рабочих-подростков на пред-
приятиях» [6; 1922. – №31. – Ст. 
478], где подчеркивалось, что 
в промышленности для всех 
предприятий республики уста-
навливается броня для под-
ростков 14-18 лет, ниже кото-
рой их численность сокращать-
ся не должна. Величина мини-
мального процента рабочих-
подростков для каждой отде-
льной отрасли производства 
указана в таблице № 1. 

Таблица № 1

№ 
п/п

Отрасль про-
мышленности

Минималь-
ный  

процент 
подростков

1 металлургиче-
ская

10

2 металлообра-
батывающая

10

3 обработка шер-
сти

6

4 обработка льна 
и пеньки

8

5 бумажная 6

6 полиграфиче-
ская

13

7 лесопильная 5

8 фарфоровая и 
фаянсовая

8

9 каменноуголь-
ная

9

10 марганцевая 10

11 железорудная 4

12 сахарная 7

13 мыловаренная 7

14 меховая 5
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№ 
п/п

Отрасль про-
мышленности

Минималь-
ный  

процент 
подростков

15 кондитерская 6

16 крахмалопаточ-
ная

6

17 маслобойная 
(раст. масло) 4

18 химическая 5

19 мукомальная 4

20 машинострои-
тельная

10

Далее указывалось, что 
ученики школ ФЗУ ни в коем 
случае увольнению не подле-
жат. В случае полной останов-
ки предприятия их должны раз-
мещать на действующих пред-
приятиях данной отрасли про-
изводства. Местным органам 
Уполнаркомтруда по соглаше-
нию с местными организация-
ми профсоюза, комсомола и 
хозорганами предоставлялось 
право увеличивать  мини -
мальный процент подростков в 
зависимости от местных усло-
вий. Предприятия, на которых 
фактический процент рабочих 
подростков оказался на 17 
июля 1922 г. ниже установлен-
ного, были обязаны в трехме-
сячный срок увеличить их чис-
ло до установленной нормы. 
Общий надзор за выполнением 
этого декрета возлагался на 
инспекцию труда,  которой 
предлагалось к 1-му ноября те-

кущего года представить в  
ВУЦИК материалы о его выпол-
нении.

Быстро решить проблему 
брони рабочих-подростков на 
производствах, однако, не уда-
лось, главной причиной чему 
стала растущая массовая без-
работица в городах и промыш-
ленных поселках Украины. 
Если на 1 октября 1922 г. в рес-
публике насчитывалось 71269 
безработных, то на 1 октября 
1923 г. их стало 137000, т. е. 
безработица возрос ла на 
192,3%. К тому же этот показа-
тель не охватывал всех безра-
ботных, ибо в городах и посел-
ках, где отсутствовали биржи 
труда, они не были учтены. В 
этих условиях хозяйственники 
переведенных на хозрасчет 
предприятий вынуждены были 
увольнять в первую очередь 
подростков как наименее ква-
лифицированную рабочую 
силу. За год (с 1 октября 1922 г. 
по 1 октября 1923 г.) число без-
работных подростков выросло 
с 6,6% до 11,8%. Среди метал-
лургов их численность на 1 ок-
тября 1923 г. достигла 23,6% [5, 
c. 436].

В защиту трудовых прав и 
интересов рабочей молодежи 
активизировали свою работу 
профсоюзные и комсомоль-
ские организации. Ими при 
Уполнаркомтруда была органи-
зована юношеская секция. Та-
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кие же секции были созданы 
при биржах труда в губернских 
уездных и некоторых промыш-
ленных центрах [5, c. 373]. Они 
развернули кампанию по борь-
бе с хозяйственниками пред-
приятий (в первую очередь го-
сударственных) за соблюдение 
ими соответствующего процен-
та брони рабочих-подростков. 
Хозорганы многих заводов и 
фабрик упорно сопротивля-
лись выполнению декрета упо-
мянутого ВУЦИК. Они выдвига-
ли требование снизить процент 
брони, отказывались прини-
мать на работу подростков на-
правляемых губернскими юн-
секциями. В этой связи ВУЦИК 
адресовал всем губисполко-
мам циркуляр, в котором ука-
зывалось на необходимость 
проведения твердой линии по 
реализации данного декрета 
[5, c. 375]. Местные органы 
власти взяли под свой конт-
роль ход выполнения предпри-
ятиями требований декрета, 
оказывая при этом поддержку 
юношеским секциям в их де-
ятельности. В итоге последние 
уже до 1 ноября 1922 г. напра-
вили на промышленные пред-
приятия республики около 5 
тыс. подростков [5, c. 374]. Это 
стало серьезным достижением 
профсоюзной и комсомольской 
организации в их борьбе с без-
работицей несовершеннолет-
них. Однако, вопреки ожидани-

ям, число безработной моло-
дежи только возросло. Успеш-
ная детельность юнсекций ста-
ла результатом того, что поток 
регистрируемых безработных 
во всех губерниях значительно 
возрос, постольку последние, 
не верившие до этого в воз-
можность получить работу че-
рез юнсекций, увидели целесо-
образность такой регистрации. 
Если на 1 октября 1922 г. в  
Украине юнсекциями было за-
регистрировано 7500 человек 
[5, c. 374], то к концу текущего 
года их число возросло до 9700 
[5, c. 377].

С апреля 1923 г. в связи с 
дальнейшей концентрацией 
производства и кризисом сбы-
та грянуло новое сокращение 
подростков практически во 
всех отраслях промышленнос-
ти. К 1 января 1924 г. их удель-
ный вес в промышленном про-
изводстве составил всего 5,7% 
[4, c. 174]. Вводимая отдельны-
ми местными органами власти 
«сверхброня» встречала упор-
ное сопротивление со стороны 
хозяйственников, мотивиро-
ванное тем, что подростки по-
вышают накладные расходы и 
себестоимость изделий. К тому 
же введение «сверхброни» 
было признано Наркоматом 
т р уд а  н е п р а в и л ь н ы м  [ 5 , 
c. 375].

В этих условиях, не имея 
реальной возможности помочь 
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массе безработных подростков 
в устройстве на работу, юно-
шеские секции сосредоточили 
свое внимание на определение 
подростков в школы ФЗУ за 
счет комитета по борьбе с без-
работицей при Укрэкономсове-
щании (УЭС). Рассмотрев воп-
рос «О сохранении рабочей 
молодежи в промышленности 
и повышении ее квалифика-
ции», УЭС 5 сентября 1923 г. 
указало на необходимость 
всем государственным пред-
приятиям иметь школы ФЗУ, в 
которых организация и поста-
новка учебы подростков долж-
ны включаться в производс-
твенную программу предпри-
ятий. «Школы заводского уче-
ничества, –говорилось в пос-
тановлении, – должны выде-
ляться в отдельные цехи или 
производственные единицы, 
снабжаться сырьем, орудиями 
обработки и частично исполь-
зоваться как производствен-
ные единицы» [5, c. 397]. После 
этого число школ ФЗУ и уча-
щихся в них стало быстро воз-
растать. Если на 1 января 
1923 г. в республике действо-
вало 175 школ (11000 учащих-
ся), то на 1 января 1924 г. их 
было уже 267 (16700 учащих-
ся), а на 1 мая того же года – 
289 школ (18034 учащихся). На-
далее, как было отмечено в от-
чете Укрбюро ВЦСПС о работе 
среди рабочей молодежи (июль 

1924 г.), организацию новых 
школ ФЗУ необходимо строго 
увязывать с потребностями 
промышленности [5, c. 491].

Понимая, что одни школы 
ФЗУ проблему безработицы 
подростков не разрешат, юно-
шеская секция при Уполнор-
комтруда НКТ, юнсекции в гу-
бернских центрах изыскивали 
новые пути оказания помощи 
безработной молодежи. Таки-
ми стали: (1) организация до-
мов рабочих-подростков (ДРП) 
с мастерскими при них, приспо-
собленных к рынку данной мес-
тности и имеющих возмож-
ность сбыта своей продукции; 
(2) организация в летнее время 
артелей из подростков для вы-
полнения общественных ра-
бот; (3) включение в артели из 
взрослых наиболее квалифи-
ц и р о в а н н ы х  п о д р о с т к о в ;  
(4) проведение твердой линии 
в заполнении выбывающих из 
процента брони юношей и де-
вушек старше 18 лет новыми 
подростками; (5) установление 
процента брони в кустарном 
производстве; (6) усиление ма-
териальной помощи безработ-
ным подросткам через органы 
с оциа льного  с тра хования  
[5, c. 397].

В ходе реализации этой 
программы в Украине развер-
нулись общественные работы 
по благоустройству городов, 
ремонту мостов, дорог, заго-
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товке топлива (торфа, дров), 
организуемые органами Нар-
комтруда и профсоюзными ор-
ганизациями, куда привлека-
лись безработные подростки. 
Об их размерах говорят следу-
ющие факты: за период с ок-
тября 1922 г. по январь 1924 г. 
на них было отработано 882186 
человек-дней [7; Ф. 2623. – Оп. 
1. – Д. 210. – Л. 68]. Со време-
нем объем общественных ра-
бот увеличивался. С 1924 г. по 
1926 г. на них было отработано 
2767109 человеко-дней, из чис-
ла которых десятая часть па-
дает на подростков [7; Ф. 2623. 
– Оп. 1. – Д. 210. – Л. 69].

В конце 1924 г. обществен-
ные работы, как основной вид 
трудовой помощи безработ-
ным, отступает на второй план. 
Ведущую роль в этом стали за-
нимать трудовые коллективы и 
артели безработных. Объясня-
ется это тем, что обществен-
ные работы требовали от хо-
зяйственных органов значи-
тельных затрат средств на ма-
териалы, орудия производства, 
технический персонал и т.п. А 
органы борьбы с безработицей 
отпускали их только на оплату 
труда безработным. К тому же 
общественные работы носили 
сезонный характер, прерыва-
ясь почти на полгода. Трудовые 
коллективы и артели для без-
работных требовали на их ор-
ганизацию и оборудование зна-

чительно меньше денег, а ра-
бота непосредственно на ры-
нок давала необходимые для 
нормальной деятельности обо-
ротные средства. Создавались 
эти коллективы и артели, как 
правило, при хозорганах, пре-
доставляющих им помещения, 
оборудование, инвентарь, ма-
териалы и инструменты. Коми-
теты бирж труда (они же коми-
теты по борьбе с безработи-
цей) давали ссуду, обеспечи-
вающую на определенный срок 
оплату рабочей силы. На про-
тяжении первых 6-ти месяцев 
трудколлективы и артели осво-
бождались от всех налогов.

Трудовые коллективы и ар-
тели безработных, в состав ко-
торых входил определенный 
процент подростков, вполне 
себя оправдали. Если в октяб-
ре 1924 г. насчитывалось 464 
трудколлектива, а в январе 
1925 г. – 571, то в январе 1926 г. 
их было уже 835 [7; Ф. 2605. – 
Оп. 1. – Д. 1550. – Л. 228]. Нар-
комат труда, отмечая широкое 
развитие в Украине трудовых 
коллективов и артелей, под-
черкнул, что большинство кол-
лективов настолько окрепло, 
что полностью вносит причита-
ющиеся налоги, кредитуется в 
банке и играет значительную 
роль на рынке труда [2; Ф. 427. 
– Оп. 1. – Д. 210. – Л. 90].

Безработным подросткам 
помимо помощи трудовой ока-
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зывалась также и натуральная 
– помощь-питание, предостав-
лялись места в дома рабочих-
подростков (хотя их явно недо-
ставало), надавалась дорож-
ная помощь льготными литера-
ми. Для бесплатного питания 
безработным подросткам пра-
вительство Украины и местные 
органы власти выделяли опре-
деленное количество средств 
и продовольствие.

Особое внимание госу-
дарственные органы и профсо-
юзы республики в рассматри-
ваемый нами период уделяли 
охране труда рабочей молоде-
жи. Совнарком УССР 21 сен-
тября 1921 г. издал постанов-
ление «Кодекс законов о труде 
малолетних и подростков» [6; 
1921. – № 19. – Ст. 538], распро-
странявшееся на все предпри-
ятия, организации и хозяйства, 
в которых были заняты работой 
малолетние (лица в возрасте 
14-16 лет) и подростки (лица 
16-18 лет). Прием на работу ма-
лолетних, как правило, не до-
пускался. В исключительных 
случаях они могли быть допу-
щены к регистрации и работе 
по специальному разрешению 
инспектора труда. Продолжи-
тельность рабочего времени 
для малолетних – не должна 
была превышать 4-х часов, а 
уже работающие должны были 
сниматься с работ и одновре-
менно размещаться по школам 

с передачей их на иждивение 
органам Наркомпроса. Подрос-
тки в возрасте 16-18 лет не мог-
ли быть занимаемы работой 
более 6-ти часов. Для подрос-
тков, учащихся в школах, рабо-
чий день сокращался еще на 3 
часа при условии предоставле-
ния ими еженедельного удос-
товерения о посещении школы. 
Рабочие часы малолетних и 
подростков должны были рас-
полагаться так, чтобы они име-
ли возможность посещать шко-
лу.

Норма выработки для ма-
лолетних не должен был пре-
вышать половину нормы взрос-
лого рабочего, а для подрост-
ков – три четверти нормы 
взрослого рабочего. Лица до 18 
лет не допускались к ночным 
работам и ночным дежурствам. 
Запрещалось применять труд 
лиц, не достигших 18 лет в тех 
отраслях производства или на 
отдельных работах, являющих-
ся особо вредными или опас-
ными для их жизни и здоровья. 
Ежегодно лицам в возрасте до 
18 лет должен был предостав-
ляться очередной месячный 
отпуск.

Государственные и про-
фсоюзные органы строго сле-
дили за проведением в жизнь 
закона о рабочем дне малолет-
них и подростков. В 1924 г. на 
государственных предприяти-
ях малолетние работали в 
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среднем 4,6 часа, а подростки 
– 5,6 часа в день [4, c. 170].

Таким образом, государс-
твенные органы и обществен-
ные организации Украины в ис-
следуемый период проводили 
значительную целенаправлен-
ную работу по защите трудо-
вых прав и интересов рабочих-
подростков. Используя такие 
формы и методы работы как 
создание новых школ ФЗУ для 
несовершеннолетних безра-

ботных, организацию домов ра-
бочих-подростков (ДГП) с мас-
терскими при них для изготов-
ления определенной продук-
ции, артелей для выполнения 
общественных работ, трудовых 
коллективов и артелей для 
безработных и др., они в усло-
виях растущей всеобщей без-
работицы добивались повыше-
ния (хотя и не всегда значимо-
го) трудовой занятости подрос-
тков.
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ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ 
І ГРОМАДЯНИНА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Проблематика охорони 
прав людини в цілому отрима-
ла належне висвітлення в су-
часній юридичній літературі 
[Див.: 15; 16]. Разом із тим за-

значимо, що у наукових дослід-
женнях бракує розроблення пи-
тань, пов’язаних з особливос-
тями реалізації цієї функції в 
умовах європейської інтеграції 
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[3]. Як правило, вчені, які ви-
вчають цей процес, торкаються 
означеної проблеми побіжно 
[Див.: 10; 11; 14]. У свою чергу, 
науковці, які аналізують зміст 
функції охорони прав людини, 
залишають поза увагою питан-
ня впливу євроінтеграції на 
процес її реалізації. Отже, існує 
потреба в розширенні й поглиб-
ленні вивчення даної функції, 
особливостей її реалізації, зва-
жаючи на їх важливу теорети-
ко-пізнавальну й практичну цін-
ність.

Конституційне право євро-
пейських країн традиційно роз-
глядає людину,  ї ї  жит тя і 
здоров’я, честь і гідність, недо-
торканність і безпеку як найви-
щу соціальну цінність [4]. Такий 
підхід набуває важливого прак-
тичного резонансу, оскільки він 
указує державі, громадським 
організаціям та іншим суб’єктам, 
що не існує іншої такої цінності, 
заради якої можна було б по-
жертвувати людиною. Саме на 
цьому фундаменті ґрунтується 
конституційний принцип пріо-
ритетності прав людини і гро-
мадянина, який адресується 
всім гілкам державної влади й 
зобов’язує їх його дотримува-
тись. Не вдаючись до деталь-
ного аналізу проблеми реалі-
зації зазначеної функції держа-
вою поза межами інтеграційно-
го процесу, підкреслимо, що в 
с у ч а с н и х  д е м о к р а т и ч н и х  

державах у цілому створені й 
забезпечуються ефективний 
державний захист та охорона 
всього комплексу прав та сво-
бод людини і громадянина. Ра-
зом із тим варто визнати, що 
вказана проблема на сьогодні 
вийшла за межі відповідаль-
ності окремої держави, пере-
творившись на справу як світо-
вої спільноти, так і регіональ-
них інтеграційних об’єднань, які 
на рівні міжнародних правових 
документів нормативно закрі-
пили універсальні  правові 
с тан д арти,  я к и х  держ ав а 
обов’язково має додержува-
тись. 

При аналізі специфіки ре-
алізації обговорюваної функції 
в умовах європейської інтегра-
ції треба виходити з факту іс-
нування низки тенденцій. Пе-
редусім визнаємо, що спочатку 
Європейські співтовариства не 
переймалися проблемою охо-
рони прав людини. Більше того, 
Суд Європейських співтова-
риств (далі – Суд ЄС) вважав, 
що їх включення до правопо-
рядку Співтовариства може 
підірвати його зусилля щодо 
утвердження примату його пра-
ва над національним правом 
держав-членів [11, c. 274-275]. 
Водочас національні уряди за-
перечували проти обмеження 
своїх суверенних прав у сфері 
охорони прав людини як через 
небажання надати наднаціо-
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нальним інститутам необхідно-
го їм рівня легітимності, так і 
побоювання втрати вагомого 
важеля впливу на потенційних 
виборців. За цих обставин єв-
ропейським урядам легше було 
погодитись на передачу окре-
мих повноважень стосовно 
здійснення на субсидіарних за-
садах функції охорони й захис-
ту прав людини Раді Європи як 
міжнародній організації, аніж 
Європейським співтоварист-
вам, що набули наднаціональ-
ного характеру. 

Перегляд позиці ї  щодо 
прав людини на рівні останніх 
починає спостерігатись напри-
кінці 60-х років ХХ ст. Так, у 
справі №29/69, Stauder v. City 
of Ulm та № 11/70, Internationale 
Handelsgesel lschaf t  mbH v. 
Einfuhr-und Vorratsstelle fur 
Getreide und Futtermittel Суд ЄС 
уперше зазначив, що саме пра-
во Співтовариств забезпечує 
захист основних прав індивіда, 
як на рівні положень установ-
чих договорів, так і через його 
неписане право, що ґрунтуєть-
ся на правових принципах де-
ржав-членів [11. c. 275]. Але 
практика судового захисту 
прав людини Судом ЄС не на-
була поширення [2, c. 87], тому 
Європейські співтовариства 
змушені були піти шляхом їх 
нормативного закріплення на 
рівні права ЄС. Першим кроком 
у цьому напрямку стало вико-

ристання в 70-х роках Судом 
ЄС Європейської конвенції про 
захист прав людини та основ-
них свобод (далі – Конвенція), 
що надало їй обов’язкового ха-
рактеру не лише для держав-
членів, які її підписали, а й для 
Співтовариства в цілому. У по-
дальшому інститути Співтова-
риств прийняли низку деклара-
цій і резолюцій з прав людини, 
які, щоправда, мали не право-
ве, а політичне значення.

На зміну ставлення Співто-
вариств до проблематики прав 
індивіда, безумовно, суттєво 
впливала діяльність Ради Єв-
ропи, оскільки їх члени – це од-
ночасно і члени цієї організації. 
Так, протягом 80-90-х років 
були підписані й набули чин-
ності: а) Європейська деклара-
ція свободи слова й інформа-
ції; б) Європейська соціальна 
хартія і Додатковий протокол 
до неї; в) Рамкова конвенція 
про захист національних мен-
шин; г) Європейська рамкова 
конвенція з транскордонного 
співробітництва територій і 
влад; д) Європейська хартія 
місцевого самоврядування;  
е) Європейська хартія регіо-
нальних мов або мов меншин 
та ін.

Отже, співпраця держав–
членів Ради Європи в царині 
права об’єктивно сприяла про-
цесу оновлення й уніфікації на-
ціонального і європейського 
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законодавства щодо принципів 
демократії, прав людини й вер-
ховенства права. Можна ствер-
джувати, що діяльність Ради 
Європи як однієї з форм інтег-
раційного процесу, що має мі-
журядовий характер, значною 
мірою зумовила зміну позиції 
ЄС у сфері захисту прав лю-
дини.

Уперше на рівні установ-
чих договорів ЄС проблема 
прав людини згадується в Єди-
ному європейському акті (далі 
– ЄЄА), в преамбулі якого за-
значено, що держави-члени 
сповнені рішучості сприяти 
розвитку демократії, яка спи-
рається на основні права, виз-
нані їх конституціями й законо-
давством, Європейською кон-
венцією про захист прав люди-
ни і основних свобод і Європей-
ською соціальною хартією [9, 
c. 9]. Суттєвий прорив у норма-
тивному закріпленні правового 
статусу людини і громадянина 
в Євросоюзі відбувся в резуль-
таті підписання Маастрихтсь-
кого договору (1992 р.). У його 
преамбулі підтверджено від-
даність принципу поваги до 
прав та основних свобод люди-
ни, а також проголошено намір 
запровадити громадянство Єв-
росоюзу. 

Важливе значення для по-
ширення інтеграційного проце-
су на сферу захисту прав лю-
дини, безсумнівно, мала саме 

ідея запровадження грома-
дянства Європейського Союзу 
[18]. Початок формування від-
повідної концепції припадає на 
70-ті роки і пов’язується з кри-
тикою Співтовариств щодо де-
фіциту демократії в них. На не-
обхідність вирішення цієї про-
блеми вказували як громадські 
організації, так і державні орга-
ни. Так, Конституційний суд Ні-
меччини поставив умовою май-
бутньої передачі суверенітету 
від ФРН до ЄС надання демок-
ратичних гарантій, принаймні 
еквівалентних тим, що надає 
Основний закон ФРН [5. c. 29]. 
Отже, запровадження європей-
ського громадянства розгля-
дається як один із заходів, що 
сприяв посиленню захисту 
прав і свобод людини й підви-
щенню популярності європей-
ської інтеграції серед громадян 
Співтовариства. 

Нормативне оформлення 
інституту союзного громадянс-
тва відбулось при підписанні 
Маастрихтського (статті 8-8є) 
[9, c. 55-57] й Амстердамського 
(1997 р.) (статті 17–21) [7, c. 561-
563] договорів, які містять по-
ложення, що (а) запровад-
жується громадянство Євросо-
юзу; (б) кожна особа, яка має 
громадянство держави-члена, 
є громадянином ЄС; (в) грома-
дяни Євросоюзу наділяються 
правами й виконують обов’язки 
відповідно до цих договорів. 
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Аналіз норм установчих дого-
ворів ЄС стосовно інституту 
громадянства дозволяє зроби-
ти певні висновки. По-перше, 
поняття «громадянство ЄС» і 
«громадянство держави» не то-
тожні. Зміст останнього тлума-
читься в Європейській конвен-
ції про громадянство як право-
вий зв’язок між особою й де-
ржавою (ст. 3) [8, c. 69], оскіль-
ки Європейський Союз – це не 
держава і найближчим часом 
нею не стане. По-друге, в Амс-
тердамському договорі зазна-
чено, що громадянство ЄС до-
повнює, але не замінює націо-
нальне (ст. 17), тобто воно має 
субсидіарну природу щодо на-
ціонального. По-третє, інститут 
громадянства Євросоюзу пере-
буває на етапі свого формуван-
ня, а тому, враховуючи дина-
мічність його розвитку, законо-
давець передбачив можливість 
зміцнення гарантій уже закріп-
лених прав, а також надання 
громадянам ЄС нових прав. 

Громадянство Євросоюзу 
визначає правові відносини між 
громадянами ЄС та його інсти-
тутами, встановлює порядок 
переходу з-під юрисдикції од-
нієї держави–члена до юрис-
дикції іншої. Набуття загаль-
ноєвропейського громадянства 
не перешкоджає особі реалізо-
вувати в повному обсязі всі 
права й обов’язки як громадя-
нина конкретної держави–чле-

на ЄС і разом з тим гарантує їй 
отримання комплексу додатко-
вих прав і свобод. До останніх 
Конституція для Європи відно-
сить такі: а) право обирати й 
бути обраним на виборах до 
Європарламенту в державі–
члені місця проживання на тих 
же умовах, що і її громадянин; 
б) обирати й бути обраним на 
місцевих виборах у державі–
члені місця проживання; в) на 
добросовісне управління, що 
передбачає право: (а) на роз-
гляд справ особи неупередже-
но, справедливо й у розумні 
строки інститутами, установа-
ми, службами й агентствами 
Євросоюзу; (б) бути вислуха-
ним до вжиття заходу індивіду-
ального характеру, яке може 
мати для особи негативні на-
слідки; (в) мати доступ до ма-
теріалів своєї справи при до-
триманні законних інтересів, 
конфіденційності, професійної 
й комерційної таємниці; (г) на 
відшкодування ЄС будь-якої 
шкоди, спричиненої діяльністю 
інститутів чи їх службовцями 
під час виконання ними своїх 
функцій; (д) звертатися до інс-
титутів Євросоюзу однією з мов 
Конституції й отримати від-
повідь нею ж; (е) на вільний до-
ступ до документів інститутів, 
установ, служб та агентств ЄС 
незалежно від їх форм; (є) на 
звернення до Європейського 
Уповноваженого з прав люди-
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ни; (ж) подання петицій до Єв-
р о п ейс ько г о  парл амент у ;  
(з) вільно пересуватися і про-
живати в межах територ і ї  
держав–членів; (и) користува-
тися захистом дипломатичних 
і консульських установ будь-
якої держави-члена на тери-
торії третьої країни, де немає 
представництва держави-чле-
на, громадянином якої є особа;  
(і) колективно здійснюване пра-
во на громадянську ініціативу 
[Див.: 6, c. 221–224; 12, c. 130, 
145–146].

Аналіз перелічених прав 
свідчить, що вони дійсно нові, 
суттєво розширюють правові 
можливості громадян ЄС, за-
лучають їх до політичного жит-
тя об’єднаної Європи, сприяють 
формуванню громадянського 
суспільства в Євросоюзі, нада-
ють можливості впливати на 
формування Європарламенту 
й певним чином контролювати 
діяльність інститутів ЄС. Наго-
лосимо, що в умовах переходу 
від економічної до політичної 
інтеграції, коли досягнення за-
гальноєвропейської єдності 
стає одним з пріоритетних за-
вдань об’єднювального проце-
су, запровадження інституту 
громадянства Євросоюзу спри-
ятиме політичній консолідації 
його населення. Положення, 
спрямовані на встановлення 
безпосереднього зв’язку між 
ЄС та його громадянами, слу-

жать втіленню ідеї створення 
Євросоюзу як об’єднання не 
лише держав, а й народів Єв-
ропи, де рішення приймаються 
з метою якнайповнішого задо-
волення потреб громадян.

Ще більше уваги правам 
людини приділено в Амстер-
дамському договорі, який до-
повнив попередній такими по-
ложеннями: (1) про прийняття 
рішень інститутами Євросоюзу 
якомога більш відкритим спо-
собом і максимально наближе-
но до громадян; (2) про мож-
ливість застосування санкцій 
до держави–члена, яка серйоз-
но й неодноразово порушує ос-
новні права та свободи (статті 
1, 2, 6, 7). Разом із тим розроб-
ники цього Договору відмови-
лися від складання власного 
каталога основних прав та сво-
бод людини і його включення 
до тексту Договору, як і від ідеї 
приєднання ЄС до Конвенції 
Ради Європи про захист прав 
людини та основоположних 
свобод. 

Потреба у визнанні й за-
хисті прав людини все ж змуси-
л а  Єв р о с ою з  в д ат и с я  до 
розробки власних спеціалізо-
ваних документів стосовно 
прав індивіда. Так, у 1989 р. 
з’являються Декларація про 
права людини і Хартія Співто-
вариства про основні соціальні 
права робітників. Значно пізні-
ше (у 2000 р.) було прийнято 
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Хартію Європейського Союзу 
про основні права, рішення про 
розробку якої належить Євро-
пейській Раді під час саміту в 
Кельні 3-4 червня 1999 р. Ця 
Хартія – унікальний документ 
не лише для Євросоюзу, а й 
для світової практики захисту 
прав людини, оскільки: (а) вона 
вперше поєднала в собі всі ка-
тегорії прав людини; (б) сто-
сується одночасно сфери дії як 
міжнародного, так і конститу-
ційного права (при цьому пок-
ликана захищати особистість 
не від держави та її органів, а 
від наддержавної організації та 
її інститутів); (в) права і свобо-
ди в ній викладено за новою 
схемою. Цей міжнародний акт 
не відтворює поширеної прак-
тики поділу прав на так звані 
першочергові (громадянські й 
політичні) і другорядні (соціаль-
но-економічні й культурні). Він 
пропонує розглядати правовий 
статус людини і громадянина 
ЄС в єдності й недискриміна-
ційності прав і свобод. В осно-
ву класифікації прав покладено 
не вид або сферу застосування 
останніх, а принципи-цінності 
(повага людської гідності, за-
безпечення прав та свобод лю-
дини і громадянина, рівність, 
солідарність і демократія пра-
вової держави), що спираються 
на духовну, моральну й істо-
ричну спадщину народів Євро-
пи. У Преамбулі Хартії наголо-

шується на неподільності й уні-
версальності прав, що станов-
лять основу людської гідності, 
свободи, рівності й солідар-
ності. Як наслідок – викладені 
в цьому документі соціальні 
права хоча й зберігають пере-
важно програмний характер, 
однак не вважаються другоряд-
ними [17]. 

Прийняття Хартії про ос-
новні права розглядалося як 
перший крок на шляху до Єв-
ропейської Конституції, існу-
вання якої немож ливе без 
включення в її текст чіткого пе-
реліку прав та свобод людини 
і громадянина. Життя довело 
виправданість таких очікувань. 
Після тривалих дискусій текст 
Хартії було інкорпоровано до 
тексту Конституції для Європи 
(частина ІІ) [12, С. 137-149].

Для оцінки ставлення ЄС 
до проблеми прав людини важ-
ливого значення набуває аналіз 
Лаакенської й Афінської декла-
рацій щодо майбутнього Євро-
союзу [13; 1]. Перша була при-
йнята 15 грудня 2001 р. після 
тривалих дискусій щодо май-
бутнього Європи, що розпоча-
лися після підписання Ніццько-
го договору. В історію європей-
ської інтеграції вона ввійде не 
лише як декларація намірів 
глав держав/або урядів де-
ржав–членів розробити й при-
йняти конституційний текст, а і 
як програмний документ, що 
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визначає політику ЄС в сфері 
прав людини. У Декларації за-
значається, що об’єднана Єв-
ропа повинна відповісти одно-
часно на подвійний виклик: 
один – у своїх межах, інший – 
поза її кордонами. У самому ж 
ЄС потрібно наблизити союзні 
установи до громадян, які да-
леко не завжди можуть просте-
жити зв’язок між цілями інтег-
рації й повсякденною діяльніс-
тю об’єднання. Його громадяни 
заінтересовані в захисті своїх 
прав і свобод (у забезпеченні 
правосуддя, безпеки й заня-
тості, в боротьбі з транскордон-
ною злочинністю і бідністю, із 
забрудненням довкілля, в кон-
тролі за міграційними потока-
ми, в досягненні соціального й 
економічного згуртування у ви-
рішенні транскордонних про-
блем тощо), а також у створен-
ні нових можливостей для ре-
алізації особистістю свого по-
тенціалу. У зв’язку із цим їм пот-
рібен Євросоюз, який допомо-
же досягти поставлених за-
вдань, а не передбачатиме 
створення нової супердержави, 
яка буде в усе втручатись, пе-
ревалюючи на себе розв’язання 
питань, які краще можуть вирі-
шуватись на національному 
або навіть регіональному рів-
нях. 

Афінська декларація вийш-
ла у світ у квітні 2003 р. з наго-
ди підписання Договору про 

приєднання до ЄС нових 10-ти 
держав–членів. Вона містила 
такі важливі положення: (1) го-
ловною цінністю Євросоюзу є 
те, що він надає можливості де-
ржавам–членам та їх громадя-
нам зосередити свої зусилля 
на реалізації завдань, що ма-
ють вирішальне значення для 
їх добробуту, безпеки і процві-
тання; (2) старі й нові держа-
в и – ч л е н и  н е  т і л ь к и 
зобов’язались і надалі поважа-
ти людську гідність, свободу та 
права людини, а й підтримува-
ти й захищати фундаментальні 
права людини як у самому ЄС, 
так і за його межами, вести не-
примиренну боротьбу проти 
будь-якої дискримінації за ста-
тевими, расовими, національ-
ними чи релігійними ознаками 
або переконаннями, проти об-
межень можливостями, віком 
чи сексуальною орієнтацією;  
(3) Євросоюз зобов’язався по-
важати гідність і права грома-
дян третіх країн, які мешкають 
і працюють у ЄС, оскільки цін-
ності, на яких він заснований, 
стосуються не лише його гро-
мадян, а й усіх, хто дотри-
мується законів на його тери-
торії; (4) демократія визнана 
головною умовою процвітання 
Європи як для нинішнього, так 
і прийдешніх поколінь. Отже, 
сила й правопорядок у ЄС зміц-
нюватимуться лише за актив-
ної участі громадян і громадсь-
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ких організацій.

Проведений аналіз впливу 
Європейського Союзу на про-
цес здійснення функції охорони 
й захисту прав людини і грома-
дянина дозволяє зробити ниж-
ченаведені висновки. 

1. Відправною віхою і пра-
вовим підґрунтям у процесі за-
лучення європейських інтегра-
ційних інститутів до реалізації 
зазначеної функції є прийняття 
Європейської конвенції. За час, 
протягом якого функціонує її 
механізм, вдалося значною 
мірою уніфікувати правові сис-
теми європейських країн у ца-
рині захисту прав індивіда. Від-
повідно до вимог Конвенції 
створено й постійно вдоскона-
люється ефективний механізм 
захисту прав людини, який є 
субсидіарним стосовно таких 
національних механізмів. 

2. На початку ХХІ ст., після 
прийняття Хартії Європейсько-
го Союзу про основні права, її 
інкорпорації до Конституції ЄС 
й запровадження на субсидіар-

них засадах громадянства ЄС, 
Євросоюз на конструктивній 
основі починає конкурувати з 
Радою Європи у сфері захисту 
прав особистості. З урахуван-
ням його правової природи це 
відкриває потенційно нові мож-
ливості для повноціннішого ви-
конання функції захисту прав 
людини і громадянина як де-
ржавами-членами, так і інсти-
тутами ЄС.

3. Оцінюючи роль Євросо-
юзу й Ради Європи в цій царині, 
вважаємо за доцільне визнати, 
що здійснюваний ними захист 
не витісняє і не підмінює собою 
відповідні правові механізми 
держав-членів. Захист прав 
людини на рівні ЄС – це ще 
один додатковий правовий ме-
ханізм, який одночасно і уніфі-
кує існуючі національні систе-
ми цього захисту, об’єднує їх з 
чинними міжнародно-правови-
ми актами й при цьому функ-
ціонує паралельно з ними, не 
виключаючи їх, а логічно до-
повнюючи й посилюючи.
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Правова природа права на 
«ноу-хау» завжди викликала й 
викликає інтерес у вчених-
цивілістів. Не припиняються 
дискусії з питання, чи є воно 
виключним. Так, одним з етапів 
наукової думки у сфері охорони 
промислової таємниці було 
створення 2-х теорій: нема-
теріальної (інтелектуальної) 
власності й індивідуального 
права особи (яка пізніше отри-
мала свій розвиток в теорії 
виключних прав). На думку 
представників першої, продук-
ти людської творчої діяльності 
становлять таку ж власність 
свого творця, як і тілесні речі. 
Звідси – збереження таємниці 
є закріплення права власності 
на нематеріальне благо, а роз-
голошення – порушення остан-
нього, оскільки воно припиняє 
для власника виключність ко-
ристування об’єктом влас-
ності. 

Прихильники теорії індиві-
дуальних прав особи розгляда-
ли суб’єктивне право на комер-
ційно цінну інформацію як ін-
дивідуальне право людини на 

результат своєї праці, який міс-
тить у собі елемент творчості. 
Ця теорія вважає неправомір-
ним вторгнення в царину чужої 
індивідуальної праці, розголо-
шення секрету, що є результа-
том творчої праці [14, c. 35]. Від 
відповіді на питання, чи є пра-
во на «ноу-хау» виключним, за-
лежить вирішення низки прак-
тичних завдань. Якщо вона по-
зитивна, то це право може вхо-
дити, наприклад, до складу під-
приємства як єдиного майново-
го комплексу, що здійснює під-
приємницьку діяльність, отже, 
воно може передаватися у 
складі цього комплексу за до-
говором купівлі-продажу під-
приємства. При цьому відпадає 
необхідність у додатковому ук-
ладенні договору про передан-
ня «ноу-хау». Якщо ж це право 
не належить до виключних 
прав, ситуація ускладнюється. 
Як бачимо, вирішення питання 
про правову природу права на 
«ноу-хау» має не лише теоре-
тичне, а й практичне значен-
ня. 

Розглянемо точки зору 
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правознавців на дану проблему. 
Одні науковці, зокрема В.А. До-
зорцев [8, c. 31-33], О.П. Сер-
гєєв [16, c. 621], С.І. Семилєтов 
[15, c. 57-61], Н.І. Майданик [12, 
c. 874], М.Я. Епштейн [19, c. 13], 
вважають, що на «ноу-хау» по-
ширюються виключні права 
(хоча й по-різному обґрунтову-
ють це), інші ж (В.А. Смирнов 
[17, c. 36], В.І.Єременко [10, 
c. 134]), займають протилежну 
позицію. 

Так, О.П. Сергєєв вважає: 
якщо закон визнає право осо-
би, яка володіє інформацією 
(комерційною таємницею, або 
«ноу-хау»), на збереження її в 
таємниці й одночасно вимагає 
від третіх осіб утримуватися від 
несанкціонованого заволодін-
н я ,  м а є  м і с ц е  в и к л ю ч н е 
(суб’єктивне) право на цю ін-
формацію. 

В.А. Смирнов виходить з 
того, що юридично некоректно 
вести мову про виключне пра-
во на «ноу-хау», оскільки пра-
воволоділець не вправі забо-
роняти третім особам викорис-
товувати «ноу-хау», якщо ті са-
мостійно розробили аналогічне 
технічне рішення [17, c. 36]. Цієї 
ж  д у м к и  д о т р и м ує т ь с я  й  
В.І. Єременко, обґрунтовуючи 
свою позицію наступним. Ос-
кільки держава не надає во-
лодільцеві права на «ноу-хау» 
тимчасової монополії, що є 
серцевиною виключного права, 

не проводить експертизи й не 
видає охоронного документа, 
який закр іплює за ним це 
виключне право, не можна асо-
ціювати це право з виключним. 
Разом із тим він робить суттєве 
зауваження, яке, з нашого пог-
ляду, частково руйнує його точ-
ку зору. Він стверджує, що, вра-
ховуючи нематеріальну приро-
ду «ноу-хау» і той факт, що в 
цивільному обороті воно часто 
супроводжує виключні права 
(зокрема, виключне право на 
винахід), «ноу-хау» умовно 
можна прирівняти (курсив ав-
торки – Т.Б.) до об’єктів інтелек-
туальної власності [10, c. 35]. 

Та к и м  ч и н о м,  н а з в а н і 
цивілісти поняття виключного 
права пов’язують з наявністю 
максимально можливої (абсо-
лютної) монополії на об’єкт 
охорони, що усуває будь-яку 
можливість його використання 
іншою особою. Якщо ж такої аб-
солютної повноти прав бракує, 
тоді,  на їх думку, немає й 
виключних прав на об’єкт охо-
рони. 

Детальний анал із  су т і 
виключних прав і можливості 
закріплення їх за авторами, во-
лодільцями патентів, «ноу-
хау», здійснив В.А. Дозорцев. 
Р о з в и в а ю ч и  т о ч к у  з о р у  
Г.Ф. Шершеневича, вчений ви-
ходив з того, що такі права є різ-
новидом абсолютних. Оскільки 
абсолютне право, зокрема, пра-
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во на об’єкт інтелектуальної 
власності, може належати тіль-
ки одній особі, а право на «ноу-
хау» – декільком одночасно, ос-
таннє хоча й може бути визнано 
виключним, проте не є абсолют-
ним. Отже, право на «ноу-хау» 
– це не традиційне виключне 
право, що є повноцінним абсо-
лютним правом, а усічене, об-
межене, яке можна охарактери-
зувати як квазівиключне, і яке 
хоча й закріплює обмежену мо-
нополію, але все ж таки є до-
статнім для введення відповід-
ного об’єкта в економічний обо-
рот [8, c. 30]. Таку точку зору 
поділяють й інші дослідники, 
зокрема В. Калятін [11, c. 413] і 
О.В. Добринін [6, c. 17]. 

Як вбачається, не одно-
стайний підхід до визначення 
правової природи права на 
«ноу-хау» пояснюється різним 
розумінням суті виключних 
прав, тому що одні вчені вва-
жають, що останні забезпечу-
ють всю повноту прав суб’єкта, 
а другі трактують їх вужче.

Ми поділяємо точку зору 
тих науковців, які доводять, що 
володілець права на «ноу-хау» 
наділяється квазівиключним 
правом [7, c. 256]. Це узгод-
жується з тим, що «ноу-хау» – 
нетрадиційний об’єкт права ін-
телектуальної власності, а 
особливості, які у своїй сукуп-
ності вирізняють його серед ін-
ших об’єктів права інтелекту-

альної власності, зумовлюють 
трансформацію виключного 
права у квазівиключне. До них 
належать: нематеріальна при-
рода «ноу-хау»; режим конфі-
денційності як основа надання 
правової охорони; неіснування 
строку правової охорони; брак 
офіційного визнання охороно-
здатності й державної реєстра-
ції. 

«Ноу-хау», як і традиційні 
об’єкти патентного права, є не-
матеріальним об’єктом. Здава-
лось, можна б вести мову про 
загальну спрямованість, харак-
терну й д ля тра диц ійного 
виключного права, і права на 
«ноу-хау», – про недопущення 
комерційного використання 
об’єкта третіми особами без ві-
дома його правоволодільця. 
Проте, на відміну від традицій-
ного виключного, останнє не є 
абсолютним і не є предметом 
легальної охорони. Водночас їх 
схожість стосовно об’єкта, на-
явність нематеріальної приро-
ди «ноу-хау» можуть породжу-
вати уявлення, що відносини, 
які виникають з його приводу, 
вже регламентовані на рівні 
традиційних виключних прав, 
що є помилковим. 

Забезпечення інтересів во-
лодільців на «ноу-хау» відда-
лено стосується авторське пра-
во, яке охороняє форму, але 
ніяк не зміст об’єкта, який може 
становити «ноу-хау». Ріднить ці 
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права брак вимоги щодо офіцій-
ної реєстрації об’єктів права. 
Так, авторське право пород-
жується самим фактом ство-
рення об’єкта, а реєстрація (на-
приклад, програм для ЕОМ) 
здійснюється виключно за ба-
жанням володільця права й не 
має правотворчого значення. У 
той же час специфіка права на 
«ноу-хау» виявляється в тому, 
що його виникнення визна-
чається навіть не моментом 
створення самого технічного 
рішення, отримання дослідува-
них результатів тощо, а момен-
том вжиття заходів щодо охо-
рони конфіденційності відомос-
тей, що його становлять. Ця 
обставина була покладена  
В. Дозорцевим у підґрунтя кла-
сифікації прав на результати 
інтелектуальної діяльності, від-
повідно до якої право на «ноу-
хау» належить до так званої 
групи прав, заснованих на кон-
фіденційності [8, c. 38]. 

Питання про авторство ви-
никає, коли створюється охо-
роноздатний об’єкт, а саме ви-
нахід, корисна модель тощо. За 
чинним законодавством (ЦК Ук-
раїни й Закону України «Про 
охорону прав на винаходи і ко-
рисні моделі» [13]) особисті не-
майнові права інтелектуальної 
власності на винахід, створе-
ний у зв’язку з виконанням тру-
дового договору, належать пра-
цівникові, який його винайшов, 

а на об’єкт, створений на замо-
влення, – його творцеві. Право 
авторства, як невід’ємне осо-
бисте немайнове право ви-
нахідника, охороняється без-
строково. 

Законодавець чітко розріз-
няє статус винахідника-автора 
і статус володільця винаходу 
при створенні останнього як у 
порядку виконання трудових 
обов’язків працівником, так і 
при створенні його на замов-
лення. Це пов’язано з характе-
ристикою прав винахідника як 
виключних. На відміну від сфе-
ри користування об’єктами па-
тентного права, при вико -
ристанні «ноу-хау» творець і 
користувач зливаються в особі 
володільця права на нього. 

А чи можна ставити питан-
ня про авторство на «ноу-хау», 
якщо в його основі лежить охо-
роноздатний винахід, творець 
якого вирішив його не патенту-
вати? Безумовно, не можна за-
перечувати, що в такому ви-
падку авторство існує, а ви-
нахідник, який надав даному 
технічному рішенню режим 
«ноу-хау», і буде його автором. 
Однак ідеться про авторство 
цієї особи не в юридичному, а 
в побутовому сенсі. У творця 
воно не породжує права автор-
ства як особистого немайново-
го права. Стосовно «ноу-хау» 
може існувати авторство, але 
не право авторства.
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Особливість права на «ноу-

хау» виявляється й у тому, що 
комплекси правомочностей 
його володільця і володільця 
традиційного виключного пра-
ва (автора або володільця па-
тенту) не ідентичні. Звичайно, 
перший наділяється правомоч-
ністю на здійснення власних 
фактичних і юридично значу-
щих дій, зокрема, правом вико-
ристовувати «ноу-хау» й розпо-
ряджатись ним, вимагати від 
залежних від нього осіб певної 
поведінки;  захищати його. 
Своєрідність права на захист 
полягає в наступному: якщо, 
наприклад, володілець патенту 
вправі вимагати припинення 
незаконного використання 
об’єкта його виключних прав 
від будь-якої особи, яка вико-
ристовує останн ій,  то  во -
лоділець права на «ноу-хау» 
вправі вимагати заборони ви-
користання лише отриманими 
в нього незаконним шляхом ві-
домостей. 

Квазівиключне право на 
«ноу-хау» існує, доки збері-
гається фактична монополія 
його володільця на інформа-
цію, що становить зміст «ноу-
хау». Необмеженість строку дії 
на це права створює його во-
лодільцеві сприятливіший ре-
жим порівняно, приміром, з па-
тентною охороною, строк дії 
якої в більшості країн стано-
вить 20 років після дати подачі 

заявки, хоча й не усуває ризику 
втрати права на «ноу-хау».

Наведені особливості да-
ють підстави вважати, що пра-
во на «ноу-хау» не може роз-
гл я д а т и с я  я к  т р а д и ц і й н е 
виключне. А нематеріальна 
природа об’єкта цього права 
свідчить про неможливість по-
ширення на нього режиму пра-
ва власності та інших майнових 
прав.

Володільцеві  права на 
«ноу-хау» не надається абсо-
лютна, незалежна від зовнішніх 
обставин охорона. Але він 
вправі захищати свої майнові 
права, при цьому це пов’язано 
не стільки з внутрішніми влас-
тивостями об’єкта «ноу-хау», 
скільки з урахуванням зовніш-
ніх обставин, при яких ці об’єкти 
функціонують. Слід, вважаємо, 
погодитися з тим, що охоро-
няється «не «ноу-хау» як таке, 
а недоторканність особистої 
сфери його володільця» [8, 
c. 29]. 

Ми також солідарні з тими 
вченими (зокрема, із З.Ф. Гай-
нулліною [5, c. 9]), які наполя-
гають на тому, що назріла не-
обхідність законодавчого за-
кріплення 3-х систем охорони 
об’єктів права інтелектуальної 
власності зважаючи їх поділ на 
традиційні та нетрадиційні. 
Перша має місце, коли виключ-
не право на результат творчої 
діяльності, що становить фор-
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му її продукту, виникає з мо-
менту створення останнього 
(авторське право); друга – з мо-
менту визнання його продуктом 
з боку держави (патентне пра-
во); третя – коли на об’єкт пра-
ва інтелектуальної власності 
виникає квазівиключне право, 
з моменту поширення на цей 
об’єкт режиму конфіденцій-
ності.

Що ж становить зміст пра-
ва на «ноу-хау»? Під ним слід 
розуміти передбачену законо-
давством сукупність правомоч-
ностей, відповідно до якої пра-
воволоділець або користувач 
такої інформації вправі здійс-
нювати будь-які не заборонені 
законом дії. Право володільця 
на нього можна розглядати од-
ночасно як сукупність прав [4, 
c. 539 -542], що становлять 
зміст комплексного (складного) 
права – права на «ноу-хау».

Відповідний висновок обу-
мовлений взаємозалежністю і 
взаємозумовленістю прав на 
володіння «ноу-хау», їх систем-
ністю, що виявляється в тому, 
що всі права, що визнаються, 
належать одному й тому ж 
суб’єктові, мають загальний 
об’єкт – інформацію, що стано-
вить суть «ноу-хау», виника-
ють, змінюються й припиняють-
ся з одних і тих же підстав, 
взаємопов’язані в разі їх захис-
ту й, нарешті, забезпечують за-
доволення майнових і немай-

нових інтересів володільців 
цього права.

Зміст права складається 
безпосередньо з норм – правил 
поведінки загального характе-
ру [1, c. 94]. Що стосується 
«ноу-хау», то до останніх треба 
віднести ті, що характеризують 
права його володільця, тобто 
правила (права), які дозволя-
ють йому зд ійснювати д і ї, 
пов’язані  з  використанням 
«ноу-хау».

Право на «ноу-хау» є ком-
плексним поняттям, яке вклю-
чає право володільця відомос-
тей, що становлять «ноу-хау», 
(а) на закріплення, зміну і ска-
сування режиму конфіденцій-
ності; (б) на їх використання й 
розпорядження ними; (в) на за-
хист від дій, які порушують ус-
тановлений режим або створю-
ють загрозу порушення режиму 
конфіденційності.

З  о гл я д у  н а  т р а д и ц і ї 
цивілістики у змісті права на 
«ноу-хау» можна виокремити 3 
базові правомочності володіль-
ця: а) на здійснення власних 
фактичних і юридично значу-
щих дій; б) вимоги певної по-
ведінки від зобов’язаних осіб; 
в) на захист суб’єктивного пра-
ва на «ноу-хау». Усі вони повин-
ні використовуватись володіль-
цем цього права відповідно до 
загальних вимог законодавс-
тва про здійснення й межі здій-
снення цивільних прав. Це 
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обов’язки щодо: (а) вжиття за-
ходів з охорони конфіденцій-
ності «ноу-хау», які не порушу-
ють охоронюваних законом 
прав та інтересів третіх осіб;  
(б) розкриття відомостей, що 
становлять «ноу-хау», на вимо-
гу державних органів чи поса-
довців у встановлених законом 
випадках. 

Поведінка в процесі здійс-
нення права на «ноу-хау», а 
значить, і реалізація складни-
ків правомочностей останнього 
– це завжди конкретні види 
діяльності управомоченої осо-
би, що випливають з особли-
востей кожного конкретного ви-
падку [3, c. 88]. 

Розглянемо детальніше ок-
ремі правомочності володільця 
права на «ноу-хау». Зміст пра-
ва на охорону його конфіден-
ційності складається з таких 
правомочностей: а) вживати 
заходів щодо охорони конфі-
денційності; б) вимагати від 
третіх осіб утримуватися від 
дій з одержання «ноу-хау» не-
законними способами; в) вима-
гати нерозголошення інформа-
ції особами, яким «ноу-хау» 
було довірено володільцем 
права на нього за умов збере-
ження конфіденційності, г) ви-
магати від зобов’язаних осіб 
провадження активних дій з 
охорони конфіденційності «ноу-
хау», якщо це визначено дого-
вором або законом.

Здійснення правомочності 
щодо вжиття заходів з охорони 
конфіденційності  права на 
«ноу-хау» є не тільки правом 
володільця, а й одночасно 
обов’язком, оскільки це забез-
печує виникнення й існування 
цього права. У цьому смислі 
обов’язок з ухвалення і здійс-
нення заходів з охорони конфі-
денційності можна розглядати 
як тягар його володільця по за-
безпеченню своєї майнової 
правомочності. З огляду на це, 
вбачається, що на рівні закону 
належить закріпити норму, що 
встановлює обов’язок володіль-
ця відомостей, які відповідають 
вимогам «ноу-хау», повідомити 
протягом розумного строку ко-
ристувачів про ухвалення в 
майбутньому заходів з охорони 
конфіденційності відомостей і 
про намір стати володільцем 
права на «ноу-хау».

Правомочність вимоги во-
лодільцем від третіх осіб до-
тримання певної поведінки ре-
а л і з у є т ь с я  в  п е в н и х 
(обов’язкових) правових діях. 
Зміст їх полягає перш за все в 
правомірності цієї вимоги, нап-
риклад, утриматися від певних 
дій – розголошення «ноу-хау» 
без згоди на це його правово-
лодільця, використання «ноу-
хау» з порушенням встановле-
ного порядку тощо. Однак ця 
правомочність має певну особ-
ливість, яка, на думку О.П. Сер-
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гєєва, безпосередньо пов’язана 
з тим, що володілець цього 
права має лише фактичну, а не 
юридичну монополію на вико-
ристання «ноу-хау», бо не може 
протистояти одержанню треті-
ми особами таких відомостей у 
законний спосіб [16, c. 682]. 

Указана правомочність 
може бути виражена також у 
вимозі від третьої особи вико-
нати певну дію: сплатити гроші, 
вжити адекватних за обсягом 
заходів з охорони конфіденцій-
ності інформації та ін., що ха-
рактерно для тих випадків, 
коли має місце передання на 
оплатній основі права на «ноу-
хау».

У змісті права на «ноу-хау» 
основною правомочністю слід 
визнати право на виконання 
власних дій його правово-
лодільцем, під чим розуміється 
можливість особи самостійно 
здійснювати юридично значущі 
дії [2, c. 119]. Воно забезпечено 
покладанням на необмежене 
коло третіх осіб юридичного 
обов’язку щодо стримування 
від одержання «ноу-хау» неза-
конним способом. Дана право-
мочність включає можливість 
використання відомостей, що 
становлять «ноу-хау» (право-
мочність використання), і роз-
порядження ними (правомоч-
ність розпорядження).

Усталеною вважається 
думка, що правомочність вико-

ристання права на «ноу-хау» 
належить виключно його во-
лодільцеві [9, c. 5]. Ідеться 
саме про використання, а не 
про правомочність користуван-
ня, яка належить власникові 
того чи іншого майна. 

Дійсно, спочатку вказана 
правомочність використання 
належить виключно володіль-
цеві права на «ноу-хау». Ос-
кільки з часом число осіб, які 
правомірно володіють відомос-
тями, що становлять зміст 
«ноу-хау», може зрости, вказа-
на правомочність надалі може 
належати одночасно декільком 
особам (приміром, первинному 
володільцеві й особам, яким 
використання «ноу-хау» було 
надано за договором, та ін.).

Якщо особа, яка викорис-
товує «ноу-хау», є добросовіс-
ною, і яка не знала й не повин-
на була знати про неправомір-
ність передання їй «ноу-хау», 
правоволоділець не вправі ви-
магати від неї припинення його 
використання або пред’явити в 
суді вимогу про заборону цьо-
го. Володілець може пред’явити 
лише вимогу про відшкодуван-
ня збитків особою, яка непра-
вомірно розголосила відомості, 
що становлять зміст «ноу-хау». 
Таким чином, припинення вико-
ристання «ноу-хау» можна ви-
магати лише від особи, яка є 
недобросовісним користува-
чем.
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Правомочність щодо роз-

порядження «ноу-хау» не отри-
мала в науковій літературі од-
нозначного тлумачення. Одні 
вчені трактують ї ї  як мож-
л и в і с т ь  р о з п о р я д ж е н н я 
об’єктом інтелектуальної влас-
ності («ноу-хау»), що належить 
особі [16, c. 682], інші схиля-
ються до того, що виключне 
право володільця права на 
«ноу-хау» полягає в можли-
вості розпоряджатись право-
мочністю використання самого 
«ноу-хау» [9, c. 7,8]. 

Дійсно, якщо володілець 
права на «ноу-хау» вирішує 
розпорядитися відомостями, 
що його становлять, і передає 
їх третій особі в усній або пись-
мовій формі, не визначаючи 
при цьому обсяг прав, що пе-
редаються, тим самим він у ба-
гато разів збільшує загрозу 
розголошення відповідних ві-
домостей. Однією з форм та-
кого розпорядження «ноу-хау» 
є, наприклад, його публічне 
розкриття за умови, що воно 
не порушує зобов’язань во-
лодільця ним перед третіми 
особами. Тому в разі розпоряд-
ження правомочністю вико-
ристання «ноу-хау» його во-
лоділець має чітко окреслити 
коло можливостей щодо вико-
ристання «ноу-хау», що слу-
жить гарантією безпеки відо-
мостей, що його складають. Як 
с п р а в е д л и в о  з а з н а ч а є  

М.М. Богуславський, право-
мочність розпорядження «ноу-
хау» – це можливість оперу-
вання одночасно всіма відо-
мостями, які становлять «ноу-
хау» і належать особі, а також 
використання самого «ноу-
хау» [18, с. 12].

На думку В.А. Дозорцева, 
розпорядження правомочністю 
використання результату інте-
лектуальної діяльності (йдеть-
ся про традиційні об’єкти права 
інтелектуальної власності. – 
Т.Б.) має 2 форми: відчуження 
і надання правомочності вико-
ристання із збереженням його 
в цілому за володільцем права 
(для нього в цьому випадку мо-
жуть установлюватись обме-
ження зобов’язального харак-
теру) [9, c. 6].

Дана класифікація, вва-
жаємо, може бути застосована 
і щодо права на «ноу-хау». У 
той же час це має здійснювати-
ся з урахуванням специфіки 
в ідносин,  що виникають у 
зв’язку з реалізацією його во-
лодільцем права відповідної 
правомочності щодо розпоряд-
ження, тоді як відносини сто-
совно відчуження й надання 
права використання таких ре-
зультат ів  інтелек т уа льної 
діяльності, як винаходи, ко-
рисні моделі, промислові зраз-
ки, опосередковують ліцензійні 
договори про надання права на 
відповідний об’єкт, відносини з 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

�� 2010/107

відчуження й надання право-
мочності використання відо-
мостей, що становлять «ноу-
хау», регулюються договором 
про його передання. Проте 
з б і л ь ш е н н я  ч и с е л ь н о с т і 

суб’єктів права на «ноу-хау» є 
допустимим, доки воно відомо 
обмеженому колу осіб, тобто 
поки відомості, що становлять 
«ноу-хау», залишаються не ві-
домі широкому загалу. 
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Тенденція розширення 
кола оплатних договорів про 
надання послуг прослідко-
вується на прикладі договору 
зберігання. Цікаво відзначити, 
що чинний Цивільний кодекс 
України (далі – ЦК), даючи йому 
визначення (ст. 936 ЦК), прямо 
не говорить, що цей договір 
може бути оплатним чи безоп-
латним. 

Серед учених проблемами 
оплатності й безоплатності в 
договорі зберігання займалися 
Р.С. Ажимов [1], Л.А. Антонова 
[ 2 ] ,  М . І .  Б р а г і н с ь к и й  [ 3 ] ,  
О.С. Йоффе [9], М.М. Сібільов 
[17], З.І. Цибуленко [23] та ін.

Оплатність, як зазначає 
М.І. Брагінський, не входить до 
елементів, що конституюють 
договір зберігання і з зазначе-
ної причини відбиті в його фор-
мулюванні. За відсутності спе-
ціальних норм щодо цього, вва-
жає він, у відповідній главі ЦК 
слід визнати, що зберігання пе-
редбачається оплатним у від-
носинах за участю зберігача-
підприємця і відповідно безоп-
латним у всіх інших випадках 

[3, c. 5]. Однак такий висновок 
не підтримується в науці без-
апеляційно. Це пов’язано з тим, 
що тривалий час договір збері-
гання характеризувався як бе-
зоплатний. На сучасному етапі 
розвитку економіки найчастіше 
зіштовхуємося з комерціаліза-
цією відносин по зберіганню, 
внаслідок чого цей договір стає 
у с е  ч а с т і ш е  о п л а т н и м .  
О.П. Сергєєв [5, c. 604] і М.П. Ка-
занцев [4, c. 482], підкреслюю-
чи оплатність договору збері-
гання, роблять цей висновок зі 
статей 946, 947 і 973 ЦК. У свою 
чергу, М.І. Брагінський обґрун-
товує його оплатність інакше. 
Він виходить із загального для 
всього цивільного права при-
нципу: цивільно-правовий до-
говір передбачається оплат-
ним, якщо інше не встановлено 
ЦК чи не випливає із суті дого-
вору [3, c. 4].

Проте цей висновок поді-
ляється не всіма вченими. Так, 
О.М. Садіков зазначає, що ко-
лишня позиція законодавця 
щодо цього питання не зміни-
лась, і договір зберігання зали-
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шився за своєю суттю безоп-
латним [13, c. 468]. На практиці 
ж поширені 2 види цього дого-
вору. Приміром, між фізичними 
особами популярним є безоп-
латний договір (так зване «по-
бутове зберігання»), а зберіган-
ня в ломбарді й на товарному 
складі є тільки оплатним. Як 
вбачається, недоцільно харак-
теризувати даний вид договору 
я к  в и к л ю ч н о  о п л а т н и й  
(О.П .  С е р г є є в  [ 7,  с .70 3 ] ,  
І. А. Єремічев [8, с.11] та ін.), а 
необхідно вказувати, що до-
говір зберігання може бути оп-
латним і безоплатним. 

Найбільш спірним є питан-
ня про віднесення зберігання 
до договорів односторонніх і 
двосторонніх. Деякі цивілісти, 
спираючись на легальне виз-
начення договору зберігання в 
ЦК УРСР і в чинному ЦК Украї-
ни, визнають його безоплат-
ним, реальним і одностороннім 
[12, c. 195]. Інша точка зору по-
лягає в тому, що договір роз-
глядуваний слід вважати двос-
тороннім. Зазначена позиція 
базується на тому, що покла-
жодавець має деякі обов’язки 
(наприклад, забрати річ) неза-
лежно від того, є договір збері-
гання оплатним ачи безоплат-
ним [2, c. 43; 20, c. 15; 17, c. 17].

 

У цивілістичній літературі одер-
жала поширення і проміжна 
точка зору, яка зводиться до 
того, що безоплатний договір 

зберігання будується згідно з 
моделлю одностороннього, 
якщо ж передбачено плату за 
зберігання, то за моделлю 
двостороннього договору [9, 
c. 492; 26, c. 337].

З нашого погляду, більш 
обґрунтованою є друга точка 
зору. Договір зберігання нале-
жить до двосторонніх неза-
лежно від того, є він оплатним 
чи безоплатним, оскільки у 
всіх випадках існують певні 
права й  обов’язк и  в  обох 
сторін. Хоча при безоплатно-
му зберіганні поклажодавець 
і не несе обов’язку по сплаті 
зберігачеві винагороди. По на-
данню яких-небудь благ чи 
послуг він зобов’язаний узяти 
майно назад, відшкодувати 
витрати по зберіганню, що, як 
обґрунтовано зазначається в 
правовій літературі, надає та-
ким відносинам двосторонньо-
го характеру [18, c. 343]. Якщо 
майно зберігається безоплат-
но,  збер і гач  зобов’язаний 
піклуватися про річ, як про 
свою власну (ч. 2 ст. 942 ЦК). 
Але якщо він ставиться до 
піклування власного майна ха-
латно, не виявляє звичайної 
турботи про нього, то й у тако-
му разі слід погодитися з дум-
кою В.Ф. Яковлевої, що безгос-
подарче ставлення до своїх 
речей не звільняє зберігача 
від відповідальності за псу-
в а н н я  ч у ж о г о  м а й н а  [ 25 , 
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c. 100]. Якщо громадянин здій-
снює безоплатне зберігання 
майна, що належить організа-
ції, то, як указують Р.С. Ажи-
мов [1, c. 111], К.О. Граве [15, 
c. 332] і О.С. Йоффе [10, c. 222-
223], він повинен виявляти 
більш високу турботу про 
схоронність такого майна, 
порівняно зі своїм власним.

У ч. 3 ст. 947 ЦК зазначено, 
що при безоплатному зберіган-
ні поклажодавець зобов’язаний 
відшкодувати зберігачеві поне-
сені ним витрати на зберігання 
речі, якщо інше не встановлено 
договором або законом. Звер-
німося до такого прикладу: 
якщо особа, яка безоплатно 
зберігала речі іншої особи, пе-
редає їх у ломбард, тому що 
приміщення, де вони знаходи-
лися, залило водою, витрати по 
оплаті зберігання речей у лом-
барді мають бути відшкодовані, 
оскільки дії зберігача були не-
обхідними і зробленими з ме-
тою захисту інтересів поклажо-
давця. Розмір витрат слід виз-
начати з урахуванням дійсно 
понесених і доцільних витрат 
по зберіганню. 

Відшкодування витрат, 
пов’язаних зі зберіганням речі, 
не впливає на оплатність або 
безоплатність досліджуваного 
договору. Безоплатна модель 
останнього грунтується на 
тому, що здійснюваному збері-
гачем наданню послуг не про-

тистоїть з боку поклажодавця 
сплата грошей. Якщо ж покла-
жодавець сплачує певні суми, 
спрямовані на відшкодування 
витрат зберігача, то вони не 
можуть розглядатися як зуст-
річна сплата за надану збері-
гачем послугу. Модель безоп-
латності зберігається, тому що 
послуга не оплачується, а пе-
редані суми – це відшкодуван-
ня замість витрат, які поніс 
зберігач у процесі надання пос-
луги.

У ЦК встановлено загаль-
не правило про відповідаль-
ність зберігача за наявності 
його вини (статті 614 і 950). Сут-
ність відносин, пов’язаних з від-
повідальністю, найчіткіше про-
слідковується на прикладах 
спеціальних видів зберігання. 
Так, ст. 975 ЦК закріплює норму 
про зберігання речей у готелі. 
У цьому випадку воно здійс-
нюється безоплатно, а значить, 
зберігання виступає не як одна 
з головних цілей діяльності на-
званої організації, а як допо-
міжна функція. Останнє є вирі-
шальною обставиною при виз-
наченні умов відповідальності 
зберігачів – організацій. Іноді 
науковці відносять готелі до 
професійних зберігачів і пере-
конують, що такі організації не-
залежно від оплатності чи бе-
зоплатності зберігання відпові-
дають за схоронність майна. 
При цьому їх відповідальність 
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настає незалежно від вини [9, 
c. 506]. Але з таким тверджен-
ням важко погодитись. Готель 
належить до організацій, що 
здійснюють зберігання речей 
як додаткову, супутню головно-
му завданню функцію, а не як 
єдину чи одну з основних цілей 
діяльності, передбаченої їх 
статутом, як, наприклад, збері-
гання речей у камерах схову 
(ст. 972 ЦК). 

З.І. Цибуленко припускає, 
що готелі можна віднести до 
професійних зберігачів у ви-
падку оплатного зберігання 
ними речей громадян у каме-
рах схову як однієї з основних 
цілей їх діяльності, передбаче-
ної статутом чи положенням 
про них [23, с.92].

 Отже, органі-
зація, що приймає плату за на-
дану послугу, прирівнюється до 
професійного зберігача. Ор-
ганізації, для яких зберігання є 
однією з цілей діяльності, пе-
редбаченої статутом (положен-
ням), несуть підвищену відпові-
дальність за втрату, нестачу чи 
пошкодження майна. Вони від-
повідають не лише за наяв-
ності вини, й незалежно від неї 
(ч. 3 ст. 972 ЦК). Такі зберігачі 
звільняються від відповідаль-
ності в тому разі, якщо збиток 
заподіяно дією непереборної 
сили (ч. 2 ст. 950 ЦК). Для 
звільнення зберігача від від-
повідальності за незбереження 
майна в названому випадку 

потрібно, щоб невиконання ним 
своїх обов’язків перебувало в 
причинному зв’язку з такою 
д ією,  щоб саме це явище 
(повінь, землетрус тощо) шкід-
ливо вплинуло на діяльність 
зберігача. Якщо ж зберігач міг 
і повинен був передбачити за-
подіяння збитку майну, що 
зберігається ним, настанням, 
приміром, повені, шторму і за-
побігти шкідливим наслідкам 
доступними йому засобами, 
його посилання на неперебор-
ну силу в разі втрати чи пошкод-
ження майна буде необґрунто-
ваним. Він має довести, що 
об’єктивно не міг запобігти 
впливу непереборної сили на 
його діяльність, у зв’язку з чим 
і не зберіг майна. 

Коли ж організація здійс-
нювала зберігання майна як 
допоміжну діяльність (напри-
клад, зберігання речей спів-
робітників і відвідувачів у гар-
деробах), відповідальність ї ї 
має наставати тільки за наяв-
ності вини у втраті чи пошкод-
женні речей.

Отже, відповідальність за 
договором зберігання можна 
поділити на 3 види – звичайну, 
знижену й підвищену. Звичайну 
відповідальність несуть органі-
зації, для яких зберігання не є 
однією із цілей їх діяльності не-
залежно від оплатності чи бе-
зоплатності зберігання, а також 
фізичні особи при оплатному 
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зберіганні майна інших фізич-
них осіб чи будь-якому збері-
ганні майна організацій. Ці 
зберігачі відповідають за свою 
вину за будь-яких обставин. 
Знижена відповідальність пок-
ладається на зберігача при бе-
зоплатному зберіганні майна 
інших осіб і тільки за наявності 
в його діях умислу чи грубої не-
обережності. Підвищену від-
повідальність несуть організа-
ції, для яких зберігання стано-
вить одну з цілей їх діяльності, 
передбаченої статутом чи по-
ложенням. На таких зберігачів 
покладається відповідальність 
як за наявності їх вини, так і не-
залежно від неї. Звільнятися 
від відповідальності вони мо-
жуть лише при доведеності, що 
несхоронність майна виклика-
на дією непереборної сили [22, 
c. 277-282].

Дехто з правознавців вис-
ловлює сумнів у доцільності 
встановлення відповідальності 
для організацій, які здійснюють 
зберігання, яке є однією з цілей 
їх діяльності незалежно від їх 
вини. Вони порушують питання: 
чому ломбард або камера схо-
ву несе підвищену відповідаль-
ність за зберігання чужої речі, 
у той час як гардероб театру – 
тільки за вину [14, c. 84]. У той 
же час підвищена відповідаль-
ність у цивільному праві вста-
новлюється в тих випадках, 
«коли повинна бути виявлена 

підвищена уважність, пиль-
ність, вжиті всі заходи до вико-
нання зобов’язань, до запобі-
гання шкоди» [21, c. 70-72]. На 
підприємства, які спеціально 
займаються зберіганням май-
на, така відповідальність пок-
ладається, щоб вони вживали 
заходів до застосування за-
собів боротьби з випадками, які 
об’єктивно можна попередити 
[11, c. 25, 26].

Підвищена відповідаль-
ність має стимулювати органі-
зації до використання найбільш 
надійних засобів забезпечення 
зберігання майна, посилення 
дбайливост і  [6,  c.  381],  до 
розробки нових способів і ме-
тодів, що гарантують безпеку 
майна, що зберігається [19, 
c. 438]. Ця відповідальність не 
лише «спрямована на віднов-
лення порушеного права, лікві-
дацію заподіяної шкоди» [16, 
c. 118, 119], й має виховне зна-
чення стосовно професійних 
зберігачів, змушуючи і спонука-
ючи їх ще раз подумати над 
тим, як діяти, щоб виключити 
навіть випадкову втрату, неста-
чу чи пошкодження такого май-
на [21, c. 71]. Як підкреслює 
А.М. Шаповалова, «професій-
ний зберігач є фахівцем, має 
необхідні приміщення, присто-
сування, що зобов’язує його з 
усією серйозністю ставитися до 
роботи й відповідати навіть за 
наслідок, що трапився випад-
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ково» [24, c. 124]. Послуги по 
зберіганню майна такі зберіга-
чі надають за винагороду. Тому 
було б несправедливо висува-
ти однакові вимоги щодо схо-
ронності речей, приміром, до 
театру, до іншого підприємства 
побутового обслуговування, які 
виконують функції зберігача 
безкоштовно, як допоміжний 
обов’язок і які не мають такої 
технічної оснащеності, як, на-
приклад, професійні зберігачі, 
і покладати на останніх відпові-
дальність тільки за вину.

На жаль, ЦК не передбачає 
відповідальності поклажодав-
ця при безоплатному договорі 
зберігання. Але така необхід-
ність може виникнути, при-
міром, у разі збитків, спричине-
них змушеною здачею зберіга-
чем майна на зберігання третім 
особам в результаті того, що 
його приміщення зайнято реча-
ми, строк одержання яких дав-
но сплинув. Збитки можуть ви-
никнути у зберігача й через оп-

лату зберігання чи найм при-
міщення з вини поклажодавця, 
який вчасно не забрав своє 
майно і який повинен відшко-
дувати ці збитки [23, c. 132].

Зберігач вправі зажадати 
відшкодування збитків у випад-
ку прийняття на зберігання 
речі, яка має особливі якості. 
У ч. 1 ст. 952 ЦК України зазна-
ч е н о,  що  п о к л а ж о д а в е ц ь 
зобов’язаний відшкодувати 
зберігачеві збитки, завдані 
специфічними властивостями 
речі, переданої на зберігання, 
якщо останній, приймаючи її на 
зберігання, не знав і не міг зна-
ти про них. Ця норма, вважає-
мо, потребує деякого уточнен-
ня. Її бажано доповнити части-
ною 2 в такій редакції: «Покла-
жодавець зобов’язаний від
шкодувати зберігачеві збит-
ки, що виникли при зберіганні 
речі, в повному обсязі неза-
лежно від оплатності чи бе-
зоплатності договору збері-
гання». 
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ПЕРЕДУМОВИ ЗАРОДЖЕННЯ 
МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Теоретичне дослідження 
загальних засад міжнародного 
приватного права з неминучіс-
тю спрямовує до вивчення при-
чин і передумов його виникнен-
ня й історичного розвитку. Ця 
зацікавленість пояснюється 
важливістю з’ясування історич-
них чинників розвитку міжна-

родного приватного права для 
аналізу його глибинної, істин-
ної сутності, принципового й 
методологічного підґрунтя, тих 
факторів, що впливають на 
вдосконалення правового ре-
гулювання цієї сфери вітчизня-
ної юриспруденції.

Через важливість історич-
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ної компоненти міжнародного 
приватного права причини його 
зародження ставали предме-
том дослідження науковців. 
Приміром, роботи М. Вольфа, 
А.А.  Рубанова,  В.О. Кана-
шевського, Г.К. Дмитрієвої,  
В.І. Кисіля, О.О. Мережко та ін-
ших учених є теоретичними роз-
відками в даному напрямку.

Водночас їх напрацювання 
містять значну кількість спір-
них питань, що пояснюється 
фрагментарністю історичних 
свідчень про передумови ви-
никнення міжнародного при-
ватного права. Через це ви-
дається виправданим звернен-
ня уваги на причини його появи 
серед інших засадничих пи-
тань цієї правової царини.

Метою даної статті є вио-
кремлення передумов виник-
нення міжнародного приватно-
го права та поглиблене вивчен-
ня в історичному контексті.

У літературі з історії між-
народного приватного права 
загальновизнано, що для його 
появи необхідними були 3 пе-
редумови: (а) плюралізм пра-
вових систем і відмінності між 
ними, (б) інтенсивні приватні 
контакти між населенням різ-
них територіальних одиниць і 
(в) здатність правових систем 
до взаємодії і взаємовпливу. 
Розглянемо їх детальніше.

Закономірно, що різно -
манітні правопорядки з неми-

нучістю викликають розбіж-
ності в регулюванні ідентичних 
в ідносин,  що пород ж ують 
колізійні проблеми. Колізії пра-
вових систем завдячують своїй 
наявності тим, що всі держави 
мають безліч відмінностей у 
власному внутрішньому праві. 
Будь-яке суспільство протягом 
свого існування абсорбує пев-
ного роду цінності, які й зумо-
влюють особливості систем 
права різних країн. Такі цін-
ності випливають з історично-
го, культурного, економічного, 
соціального, релігійного, мо-
рального та іншого розвитку 
різних соціальних систем, які 
об’єктивно виявляються в різ-
номанітних сферах права цих 
держав. 

Населення багатьох країн 
завжди намагалося подорожу-
вати, але інтенсивність приват-
них контактів між суб’єктами 
різних юрисдикцій була неод-
наковою. Так, у період серед-
ньовіччя збільшення числа 
міжнародних приватних відно-
син було пов’язано з намаган-
нями провадити міжнародну 
т о р г і в л ю  с у х о п у т н и м и  й 
морськими шляхами, з хресто-
вими походами, війнами, мігра-
цією тощо. Особливо активно 
територіальні бар’єри між де-
ржавами почали долатися з 
розвитком транспортних і ко-
мунікаційних можливостей у 
другій половині ХХ ст. Пред-



�12010/107

Проблеми цивільного й трудового права
ставники багатьох верств на-
селення пересувалися з країни 
в країну, здійснюючи при цьому 
ділову, економічну, трудову, 
культурну, наукову, туристичну 
діяльність, залишаючи своїх 
родичів і майно в різних куточ-
ках світу. Мобільність населен-
ня дедалі зростає, чим пояс-
нюється підвищення числа ви-
падків поселення громадян од-
нієї держави на території іншої. 
Причинами зростання притоку 
іноземних громадян можна на-
звати (а) діяльність міжнарод-
них компаній та організацій по 
з а л у ч е н н ю  п р а ц і в н и к і в ;  
(б) збільшення чисельності бі-
женців через переслідування 
за різними ознаками; (в) зброй-
ні конфлікти; (г) зростання чи-
сельності мігрантів, які зали-
шають свою країну через гро-
мадянські конфлікти, стихійні 
лиха, екологічні катастрофи, 
порушення прав людини, зу-
божіння, голод, хвороби та ін.

Міжнародні потоки інозем-
ців призводять до того, що ці 
люди поступово отримують 
осілість у нових країнах, пере-
возять туди свої сім’ї й майно, 
часто формують їх на новому 
місці. Поступово для таких осіб 
виникає все більше питань 
щодо трудового, сімейного, 
спадкового права. Збільшенню 
проблем приватноміжнародно-
го характеру сприяє тенденція 
до придбання іноземцями не-

рухомого майна в інших краї-
нах, особливо в країнах з і 
сприятливим кліматом (напри-
клад, у Франції, Португалії, 
Італії, Іспанії). На розширення 
приватноміжнародних відно-
син також впливають шлюби з 
іноземцями, подвійне грома-
дянство, міжнародні інвести-
ційні процеси, економічна й 
лінгвістична пов’язаність ре-
гіонів (Україна – Росія, Німеч-
чина – Австрія, Бельгія – Ні-
дерланди – Люксембург, Латвія 
– Литва – Естонія та ін.).

Міжнародне приватне пра-
во зумовлено ще й тим, що сис-
теми права різних держав ма-
ють здатність до взаємодії. 
Взаємодія відбувається за до-
помогою норм права, які санк-
ціонують дію іноземних законів 
на території національної сис-
теми права, відводячи певні 
межі їх компетенції й застосу-
вання, через що регламента-
цію суспільних відносин мо-
жуть здійснювати норми двох 
або й більше правових систем. 
Поєднання в соціальних відно-
синах іноземних характеристик 
обумовлює сукупність націо-
нальних правових систем. На-
ціональна правова система, як 
основний правовий регулятор, 
вважає інші правові системи 
т а к и м и ,  я к і  у  в и п а д к а х 
пов’язаності приватних відно-
син з 2-ма або більше право-
порядками, здатні до їх регу-
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лювання. 
Взаємодія різних націо-

нально-правових систем може 
здійснюватись декількома спо-
собами:. (1) шляхом застосу-
вання іноземних правових 
норм у тому їх значенні, яке 
вони мають у країні походжен-
ня через дію національних 
колізійних норм. У цьому ви-
падку знаходить своє відбиття 
не лише норми права, а й уся 
нормативно-правова система, 
що дає змогу використовувати 
норми в тому їх юридичному 
значенні, яке вони мають у 
даній правовій системі; (2) на-
д а н н я м  з а х и с т у  т и м 
с у б ’є к т и в н и м  п р а в а м  т а 
обов’язкам фізичних і юридич-
них осіб, що виникли під дією 
іноземного права. Правова 
система, регламентуючи здій-
снення чи захист таких прав, 
визнає їх, відображаючи тим 
самим існування іноземних 
норм і систем права; (3) в анг-
лосаксонській правовій сис-
темі існує ще третій шлях взає-
модії іноземних правових сис-
тем – надання іноземній пра-
вовій системі якості юридично-
го факту, що повинен бути до-
ведений під час судового про-
цесу.

Взаємодія іноземних за-
конів – важлива передумова 
міжнародного співіснування 
національного права з правом 
інших країн. Звичайно, для 

уникнення складностей при ре-
гулюванні будь-яких відносин 
юрисдикційний орган найчасті-
ше прагне застосовувати пра-
во своєї країни. Проте застосу-
вання виключно закону суду до 
будь-яких відносин міжнарод-
но-приватноправового харак-
теру недоцільно й небажано ні 
теоретично, ні практично, адже 
це може негативно вплинути на 
міжнародний оборот у цілому 
й на зовнішньо-правові зв’язки, 
зокрема. Унаслідок цього не 
буде взято до уваги безліч ню-
ансів, які накладає міжнарод-
ний характер суспільних відно-
син та їх об’єктивний зв’язок з 
правом інших держав, що при-
зведе до неадекватного право-
вого результату й несправед-
ливого вирішення певної юри-
дичної справи, а це може бути 
суттєвою перешкодою для роз-
витку міжнародних відносин 
приватноправового характеру. 
Зважаючи на соціально-право-
ву необхідність національна 
правова система за допомогою 
власних регуляторів (пере-
довсім колізійних норм) узгод-
жує дію іноземного права по-
ряд з дією власного права на 
своїй території. Кожна держава 
в силу свого суверенітету 
вправі самостійно визначити 
сферу дії власних законів, а че-
рез визнання суверенітету ін-
ших держав законів іноземних 
на своїй території, що стосу-



��2010/107

Проблеми цивільного й трудового права
ються приватноміжнародних 
відносин. 

Через наведені передумо-
ви існування міжнародного 
приватного права більшість 
представник ів доктрини не 
пов’язує виникнення останньо-
го з античним правом, а датує 
початок його історії періодом 
середньовіччя. Деякі ж науков-
ці, історію міжнародного при-
ватного права розглядають з 
доби Стародавньої Греції й 
Риму, стверджуючи, правда, 
п р и  ц ь о м у,  щ о  т а м  в о н о 
з ’я в и т и с я  н е  м о гл о.  Та к ,  
М. Вольф вважає, що засади 
міжнародного приватного пра-
ва неможливо зустріти ні у тво-
рах римських юристів, почина-
ючи від М. Сцеволи й закінчу-
ючи Модестіном, ні у Corpus 
juris civilis, де немає жодних 
вказівок про застосування іно-
земного права. Так само не 
вказують на це ні Гай, ні Юс-
тиніан. Таке повне мовчання 
можна пояснити тим, що між-
народне приватне право може 
бути утворене тільки за умови 
поваги до іноземного права в 
атмосфері рівності, чого на той 
час не існувало. Цицерон, 
порівнюючи своє право з пра-
вом Лікурга, Дракона й Солона, 
говорив, що незбагненно, на-
скільки всяке інше цивільне 
право видається брутальним і 
майже смішним. А тому римсь-
ким юристам, як зазначає  

М. Вольф, і в голову не прихо-
дила думка про застосування 
законодавства нижчої якості [1, 
c. 34, 35]. На думку А.А. Руба-
нова, відмова від взаємодії 
римського права з іноземним 
випливає з рабовласницького 
способу виробництва, адже всі 
країни, що оточували Рим, 
були потенційним резервуаром 
для поповнення рабів. Саме 
тому це право не відбивало 
факту існування іноземних 
правових систем [6, c. 20-24]. 

Існує й інша точка зору. 
Так, прообраз міжнародного 
приватного права із закріплен-
ням персонального начала 
вбачають в існуванні грецької 
колонії в дельті Нілу в 1 тися-
чолітті до н.е., яка управлялась 
за грецькими законами, що на-
гадує відому сучасному міжна-
родному приватному праву 
колізійну прив’язку lex partiae 
[4, c. 66,73].  Відповідно до 
едиктів, прийнятих у 120-118 рр.  
до н.е., єгиптяни могли пода-
вати позови на греків щодо до-
говорів, укладених на древній 
єгипетській мові. Як вважаєть-
ся, вона вказувала на опосе-
редкований вибір застосовува-
ного права. Більше того, в то-
гочасному едикті віддзеркалю-
валась автономія волі сторін 
договору [5, c. 85]. 

Водночас згідно з істори-
ко-правовим дослідженням  
К. Філліпсона зачатки приват-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

�� 2010/107

ного міжнародного права сяга-
ють часів Стародавньої Греції. 
На думку вченого, ius gentium 
(право народів) містило в собі 
певний комплекс норм законів 
для запобігання чи вирішення 
конфліктів, які могли виникну-
ти між різними законодавчими 
системами. Наприклад, уже 
тоді норми, що стосувалися за-
повітів, варіювались відповід-
но до місця їх розташування, 
однак вони визнавалися дій-
сними в Римі, якщо були укла-
дені за особистим законом 
країни спадкодавця. Ульпіан, 
говорячи про заповідальну не-
здатність юніанських латинян 
(Junian Latins) і підданців Риму 
(dediticii), наголошує, що у ви-
падку щодо перших нездат-
ність накладається відповідно 
до lex Iunia, а щодо других, то 
вони не могли укладати за-
повіт ні як римляни, ні як пере-
г и н и  й  н е  в и з н а в а л и с я 
суб’єктами будь-якої конкрет-
н о ї  де рж а в и.  А д же  л иш е 
суб’єкти певної країни мали 
права відповідно до її законів. 
Іншим вирішенням колізійної 
проблеми можна вважати по-
ложення Кодексу Юстиніана: 
заповіти є відкритими й публіч-
ними згідно зі звичаєм тієї краї-
ни, де відбувається процедура 
їх укладання. Це говорить про 
те, що римляни брали до уваги 
приписи різних правових сис-
тем і не ігнорували правила 

«locus regit actum». Вони часто 
намагались регулювати питан-
ня, що виникали через про-
тистояння чи невідповідність 
законодавств шляхом застосу-
вання цього правила. У випад-
ку спадкування без заповіту 
Цицерон указував на потребу 
спадкування за законами міс-
та, де проживала померла осо-
ба. Окремі автори навіть нази-
вають певні тексти Дігестів, у 
яких ідеьбся про необхідність 
використання закону доміцілію. 
К. Філліпсон цитує тексти Гая, 
Ульпіана, Юстиніана, що сто-
сувалися дійсності заповітів, 
укладених за законами від-
повідної території, задіяння по-
ложень муніципальної консти-
туції щодо виконання заповітів 
та застосування муніципально-
го закону спадкодавця. 

Крім установлення кола 
колізійних норм римляни впер-
ше визнали доктрину публічно-
го порядку, яку деякі фахівці 
визнають обов’язковим кри-
терієм міжнародного приватно-
го права. Так, при використан-
ні конкуруючих законодавств 
право перегинів часто усува-
лось римським цивільним пра-
вом, а також правом народів, 
коли в небезпеці були інтереси 
держави чи суспільна мораль. 

Інтенсивний розвиток норм 
приватноміжнародного харак-
теру унеможливлювався через 
умови приватного й публічного 
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життя населення античності, 
концепцію виключного грома-
дянства, недосконале уявлен-
ня про міжнародну ввічливість, 
баланс влади, відносно не-
значні міжнародні зв’язки, поєд-
нані з національною нестабіль-
ністю, заглибленість у конкуру-
ючі змагання з варварськими 
завойовниками, що супровод-
жувалось подальшим розри-
вом продовження органічного 
розвитку. За тих часів у бага-
тьох країнах для іноземців 
були запроваджені спеціальні 
суди, де вони могли отримува-
ти регулювання правовідносин 
на підставі закону і звичаю 
своєї держави. У праві Старо-
давньої Греції з’явилася норма 
lex loci contractus, з появою якої 
при зіткненні важливих інтере-
сів відшукувалося швидке рі-
шення без перешкоди діловій 
активності суб’єктів. Було вирі-
шено, що для більшості випад-
ків підходящим і скорішим буде 
використання саме lex loci 
contractus, а не lex domicilii чи 
ius originis. Так, Демосфен об-
грунтовував перевагу закону 
територіального над персо-
нальним міркуваннями доціль-
ності, через яку як афіняни, так 
і македонці могли отримувати 
судове вирішення своїх спорів 
за законом місця свого знаход-
ження, що зумовило появу 
колізійного критерію lex fori.

На той час укладалися на-

віть міжнародні угоди: при-
міром, між Рієрапутною і Пріа-
носом (наприкінці III ст. до н.е.), 
що передбачала, зокрема, ви-
користання lex loci contractus; 
Лато й Олусом (кінець II ст. до 
н.е.), яка для спірних питань 
пропонувала використання за-
конів сторін контракту. В.О. Ка-
нашевський згадує договір між 
грецькими містами-держава-
ми, за яким позови про відшко-
дування шкоди розглядалися 
судами тих держав, де мешкає 
особа, яка заподіяла шкоду, 
має місце проживання, причо-
му за правом суду. За схожим 
єгипетським договором угоди, 
укладені грецькою мовою, ма-
ють підкорятися юрисдикції 
єгипетських судів і грецькому 
праву, а угоди, укладені єги-
петською мовою – юрисдикції 
судів єгипетських і єгипетсько-
му праву [3, c. 28].

Незважаючи на деяку не-
зрозумілість, невизначеність 
оригінальних документів, їх 
фрагментарністю, в результаті 
ба г ато  ч о г о  з а лишає ть с я 
нез’ясованим, а також різну 
політику одних і тих же держав 
у різні епохи й під впливом пев-
них обставин, можемо дійти 
висновку, що в Стародавній 
Греції вже були певні спроби 
вирішення конфлікту законів 
різних країн. Наведені в істо-
рико-правовій літературі при-
клади показують, що римляни 
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зовсім не були сліпими до ви-
мог інших правових систем. 
Вони не ігнорували критерію 
locus regit actum і досить часто 
намагались урегульовувати 
складності, що виникали через 
антагонізм чи несумісність за-
конодавства при використанні 
цього правила. В усіх випадках 
вони визнавали потребу в об-
меженні принципу персональ-
ності, а тому ius originis часто 
змінювався на lex loci. Водно-
час, уже в той період. вико-
ристання ius or iginis та ius 
domicilii ставилось у залеж-
ність від державного інтересу 
й публічного порядку, що спри-
чиняло нерегулярну й неста-
більну практику. 

Ніхто не стверджує, що 
право стародавнього Риму 
мало досконалу систему впо-
рядкування колізій. Але наве-
дені приклади свідчать, що в 
ту добу виникло таке регулю-
вання, яке й дотепер вважаєть-
ся життєвою субстанцією при-
ватного міжнародного права [8, 
p. 94; 192-208; 279-301]. 

Аналогічну позицію зай-
мав і М.І. Ростовцев, який під-
креслював, що вже в VI ст. до 
н.е. в Греції пишно розквітло 
міжнародне приватне право. 
При цьому керувались спе-
ціальними угодами, тобто ко-
мерційними трактатами, що іс-
нували між окремими містами. 
Загальновизнаним він вважав 

перехід елліністичного світу 
від сепаратного законодавства 
до однакових норм права [Див.: 
2, c. 50].

На древні витоки міжна-
родного приватного права вка-
зують також інші дослідники. 
З о к р е м а ,  з а  с в і д ч е н н я м  
В.О. Канашевського, Сократ в 
одній зі своїх промов стверд-
жував, що суд повинен визнати 
дійсним заповіт його клієнта, 
оскільки він відповідає праву 
як батьківщини заявника, так і 
форуму [3, c. 28].

Інші правознавці теж до-
тримуються думки, що ситуа-
ція, яка породжувала необхід-
ність функціонування системи 
приватного міжнародного пра-
ва, а саме конфлікти тери-
торіальних законів, обов’язково 
існувала в Римській Імперії, 
але тексти не проливають світ-
ла на спосіб, яким вони їх ви-
рішували. До наших днів дійшли 
декілька висловлювань римсь-
ких юристів щодо колізії за-
конів і  латинськ і  формули 
прив’язок, які, можливо, вказу-
ють на їх римське походження 
(de conflictu legum – про колізію 
законів; lex posteriori derogat 
priori – останній закон відміняє 
попередній; lex de futuro, judex 
de praetrrito – закон діє на май-
бутнє, суддя розглядає мину-
ле; lex fori – закон суду; lex loci 
celebrationis – закон місця ук-
ладання угоди; lex loci comissi 
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– закон місця вчинення дії та 
ін.).

На думку Р.Х. Грейвсона, у 
стародавньому світі існував, 
можна сказати, родючий ґрунт 
для теорії конфлікту законів, 
хоча один чи два важливих 
принципи й виникли випадково 
(концепція доміцілію і правило 
про те, що питання, щодо не-
рухомих речей регулюються 
законом місця, де такі речі зна-
ходяться) [9, p. 25]. У стародав-
ньому римському праві можна 
віднайти лише окремі правила 
щодо розв’язання колізій, при-
міром, контракти розглядалися 
за місцем їх укладання, май-
нові трансакції регулювалися 
за lex situs, а спадкування – за 
особистим законом країни по-
мерлого [7, p. 15]. 

На жаль, відомості про 
злагоджену систему норм між-
народного приватного права 
чи відповідну доктрину цього 
періоду до нас не дійшли. А 
тому через часову віддаленість 
і фрагментарність джерел, до-
ступних сьогодні, можна при-
пустити, що детальної й роз-
виненої системи колізійних 
норм у римському праві не 
було. Наявні факти говорять 
про те, що міжнародне приват-
не право в ту епоху перебува-
ло на стадії своєї передісторії. 
Ми не знаходимо докладного 
обґрунтування застосування 
перших колізійних норм рим-

ського права в доктринальних 
або нормативних джерелах. 
Водночас необхідно визнати, 
що перші спроби як теоретич-
ного, так і нормативного вирі-
шення виникаючих кол із ій 
(причому інколи навіть на рівні 
міжнародних договорів), свід-
чать про те, що вони, отриму-
ючи певну регламентацію, 
були в полі зору як окремих 
юристів, так і держави. Спосіб 
їх розв’язання був, очевидно, 
пов’язаний з міркуваннями до-
цільності, потребами практики 
й ділового обороту, бо вже тоді 
правове регулювання став-
лять у залежність від держав-
ного інтересу й публічного по-
рядку. 

З огляду на наведені істо-
ричні дані не можна заперечу-
вати появу в праві античності 
перших колізійних критеріїв 
(ius originis, ius domicilii, lex 
loci, lex fori), відповідного ос-
мисленого й цілеспрямовано-
го регламентування на їх ос-
нові  приватноміжнародних 
відносин. Тому ми доходимо 
висновку, що міжнародне при-
ватне право бере свій початок 
з епохи античності. І хоча в 
цей період не існувало, мож-
ливо,  розвиненої  системи 
норм міжнародного приватно-
го права, його еволюція була 
спричинена елементарною ре-
гулятивною системою римсь-
кого права.
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імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ТРУДОВА ФУНКЦІЯ КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА

Зміст трудового договору 
становить сукупність умов, що 
визначають взаємні права й 
обов’язки працівника і робото-
д а в ц я .  С . М .  П р и л и п к о  й  
О.М. Ярошенко вважають, що 
юридичне значення умов тру-
дового договору полягає в 
тому, що (а) вони є обов’язковими 
для працівника й роботодавця, 
(б) впливають на юридичну 
долю договору і трудових пра-
вовідносин, які виникають на 
його підставі, (в) їх невиконан-
ня може викликати негативні 
правові наслідки [9, c. 272].

Згідно зі ст. 40 проекту Тру-
дового кодексу України [11] у 
трудовому договорi зазнача-

ються прiзвище, ім’я, по бать-
кові працівника і найменування 
роботодавця, обов’язкові, без 
яких трудовий договір не може 
вважатися укладеним, умови, 
а також умови додаткові, наяв-
ність яких не є обов’язковою. 
Обов’язковими умовами трудо-
вого договору є: (1) місце робо-
ти працівника; (2) час початку 
дії договору, а в разі його укла-
дення на визначений строк та-
кож тривалість останнього й 
підстави для укладення стро-
кового трудового договору;  
(3) трудова функція, яку вико-
нуватиме працівник; (4) умови 
оплати праці; (5) режим праці й 
відпочинку, якщо він відріз-
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няється від загальних правил, 
установлених у даного робото-
давця; 6) охорона праці. 

Проект Кодексу вперше ви-
користовує поняття «трудова 
функція» нарівні з такими дав-
но існуючими в законодавстві 
про працю термінами, як «про-
ф е с і я»,  «с п е ц і а л ь н і с т ь», 
«кваліфікація», «посада». Чин-
ний КЗпП України не містить 
зазначеного поняття, а вказує 
предметом трудового договору 
виконання роботи з певної спе-
ціальності, кваліфікації або по-
сади. Професія відбиває родо-
вий або галузевий поділ праці 
й характеризує широку сферу 
діяльності, в якій працівник 
може застосовувати свої тру-
дові здібності. Спеціальність 
– більш вузька царина діяль-
ності в межах конкретної про-
фесії. Вона є основною озна-
кою, властивою трудовій функ-
ції працівника, оскільки містить 
у собі спеціалізацію працюючих 
за професіями зі специфікою 
роботи в умовах певного виду 
діяльності [2, c. 15]. Спеціаль-
ність є складником професії й 
теж відтворює поділ праці, але 
їй притаманно відносно мен-
ший обсяг знань і практичних 
навичок. Вона становить собою 
сукупність набутих працівни-
ком шляхом спеціальної підго-
товки й досвіду роботи знань, 
умінь і навичок, необхідних для 
виконання певного виду трудо-

вої діяльності в межах тієї чи 
іншої професії. Оскільки робо-
ти за одними й тими ж про-
фесіями і спеціальностями є 
різними за своєю складністю, 
з ас то с о вує т ь с я  к ате г ор і я 
«кваліфікація працівника». 
Кваліфікація визначається рів-
нем освіти і спеціалізацією. Не-
обхідний рівень освіти дося-
гається завдяки реалізації ос-
вітніх, освітньо-професійних та 
освітньо-наукових програм під-
готовки і в цілому має відпові-
дати колу і складності про-
фесійних завдань та обов’язків. 
Спеціалізація пов’язана як з 
конкретною галуззю знань, ви-
користовуваними інструмента-
ми й устаткуванням, так і з про-
дукцією, яка виробляється, чи 
послугами, що надаються. По-
сада характеризується колом 
службових обов’язків, посадо-
вих прав і відповідальністю, яка 
покладається на працівника 
внаслідок невиконання цих 
обов’язків [5, c. 13]; фактично 
це службове положення пра-
цівника, зумовлене колом його 
прав та обов’язків і характером 
відповідальності.

На відміну від законодав-
ця, вчені-юристи давно оперу-
ють такою правовою кате -
горією, як «трудова функція». 
Загальному вченню про понят-
тя, зміст і забезпечення трудо-
вої функції присвятили свої до-
слідження так і  фах івці,  як  
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М.Г. Александров, С.С. Ка-
ринськ ий,  І . Д .  Копайгора,  
Р.З.  Л івшиць,  А .Р.  Мацюк ,  
О.С. Пашков, С.М. Прилипко, 
В.І. Прокопенко, О.І. Процев-
ський, О.М. Ярошенко та ін.

Визначеність трудової фун-
кції – один з головних принци-
пів трудового права. Вона дає 
конкретне уявлення про коло 
обов’язків працівника, за межі 
якого роботодавець виходити 
не вправі. В.В. Гончарук спра-
ведливо зауважує, що принцип 
визначеності адресовано обом 
сторонам трудового правовід-
ношення, але методи його 
впливу на кожну зі сторін і спо-
соби його здійснення відрізня-
ються залежно від суб’єкта пра-
вовідношення. Що стосується 
роботодавця, то дія даного 
принципу має імперативний ха-
рактер, зумовлює певного роду 
правові обов’язки. Для праців-
ника ж недотримання цього 
принципу зазвичай не тягне за 
собою будь-яких правових сан-
кцій [6, c. 22].

Розкриваючи зміст праці 
керівника підприємства, трудо-
ва функція припускає наявність 
у нього певних ділових якостей 
і особистісних характеристик. 
Під діловими якостями праців-
ника розуміють його здатність 
виконувати визначену трудову 
функцію з урахуванням його 
якостей професійно-кваліфіка-
ційних (професії, спеціаль-

ності, кваліфікації, посади), а 
також ос обис т і с них  (с тан 
здоров’я, наявність певного 
рівня освіти, досвід роботи з 
даної спеціальності або в даній 
галузі).

Поруч з професійними й 
особистісними характеристика-
ми керівника трудова функція 
обумовлена також технологіч-
ним процесом і предметною 
сферою діяльності підприємс-
тва. При цьому важливою оз-
накою є її динамічність, зумов-
лена безперервним удоскона-
ленням трудового процесу. Та-
ким чином, за сучасних умов 
трудова функція працівника не 
може бути повною мірою виз-
начена професією, спеціаль-
ністю, кваліфікацією або поса-
дою. Вона покликана передати 
максимально конкретизований 
набір обов’язків працівника з 
урахуванням об’єктивного й 
суб’єктивного складників його 
праці, пов’язаних специфікою 
виробничого процесу й осо-
бистісних характеристик пра-
цівника.

На думку В.А. Глозмана, 
трудова функція – це органічне 
п о є д н а н н я  о б ’є к т и в н и х  і 
суб’єктивних чинників, приро-
дою яких є ділові якості праців-
ника. Науковець вирізнив ї ї 
об’єктивну й суб’єктивну сторо-
ни: об’єктивна – це встановлені 
державою стандарти й етало-
ни, що регламентують про-
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фесійно-кваліфікаційні та інші 
характеристики виробництва; 
суб’єктивна сторона вира-
жається в наявності у праців-
ника відповідних професійних 
н а в и ч о к ,  з н а н ь ,  д о с в і д у, 
кваліфікаційної підготовки для 
роботи за певного роду про-
фесією, спеціальністю чи на 
певній посаді, а також осо-
бистісних якості працівника  
[4, c. 77, 78]. 

Слід, вважаємо, погодити-
ся з О.С. Горячевим, що трудо-
ву функцію можна визначити, 
взявши до уваги існування її 
об’єк тивної  й суб’єк тивної 
сторін: трудова функція, як 
юридична категорія, є договір-
ним обов’язком працівника ви-
конувати на вимогу й під конт-
ролем роботодавця, з підпо-
рядкуванням внутрішньому 
трудовому розпорядку системи 
робочих рухів, прийомів, опе-
рацій, обумовлених техноло-
гічним процесом підприємства 
(об’єктивна сторона), з ураху-
ванням його особистісних про-
фесійних можливостей, тобто 
з н а н ь ,  у м і н ь  і  н а в и ч о к 
(с у б ’є к т и в н а  с то р о н а)  [ 7, 
c. 81]. 

Об’єктивна сторона визна-
чається технологічним проце-
сом, тому вона змінюється за-
лежно від вдосконалення діяль-
ності підприємства. Що сто-
сується керівника організації, 
то можна вести мову навіть про 

існування процесу самовдоско-
налення трудової функції, що 
пояснюється високим рівнем 
організаційної самостійності 
його праці. Однак у процесі са-
мостійної зміни своєї трудової 
функції керівник не повинен 
розширювати межі своєї ком-
петенції, бо це є перевищенням 
службових повноважень або 
зловживанням ними й може 
кваліфікуватися як дисциплі-
нарне правопорушення чи на-
віть злочин. Отже, трудова 
функція потребує періодичного 
уточнення, що зумовлено її ди-
намічним характером.

Суб’єктивна сторона також 
перебуває в постійній зміні, 
тому що працівник удоскона-
люється, здобуває додаткову 
кваліфікацію, досвід і знання. 
Історично процес розвитку тру-
дових відносин характери-
зується зміною наголосу з 
об’єктивної сторони трудової 
функції на суб’єктивну, що мож-
на пояснити п ідвищенням 
складності роботи і збільшен-
ням значення рівня професій-
ної підготовленості працівни-
ка.

Трудову функцію керівника 
підприємства, як і будь-якого 
працівника, праця якого тісно 
пов’язана з особистими якостя-
ми, необхідно доповнити ос-
новними напрямками його 
діяльності, а також переліком 
його прав та обов’язків. Пере-
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ходячи до ї ї вивчення, слід 
з’ясувати основні напрямки 
діяльності керівника, а також 
проаналізувати сукупність тру-
дових прав та обов’язків. До-
слідження об’єктивної частини 
трудової функції дозволить 
с формулювати вимоги  до 
суб’єктивного її складника, на-
вести перелік та опис необхід-
них особистих якостей керів-
ника.

Стаття 65 Господарського 
кодексу України [3; 2003. – 
№18-22. – Ст. 144], присвячена 
управлінню підприємством, на-
зиває напрямки діяльності 
керівника, основний з яких 
керівництво господарською 
діяльністю, під якою розумієть-
ся діяльність суб’єктів господа-
рювання в царині суспільного 
виробництва, спрямована на 
виготовлення й реалізацію про-
дукції, виконання робіт чи на-
дання послуг вартісного харак-
теру, що мають цінову визна-
ченість. Господарська діяль-
ність, що здійснюється для до-
сягнення економічних і соціаль-
них результатів і з метою одер-
жання прибутку, вважається 
підприємництвом. 

М.Г. Александров, дослід-
жуючи трудову функцію керів-
ника підприємства, відзначає її 
подвійний характер. В одних 
випадках він діє як орган юри-
дичної особи, реалізуючи май-
нову правоздатність останньої. 

При цьому зазначені дії – це дії 
самої юридичної особи. В інших 
випадках керівник виступає 
суб’єктом самостійних трудо-
вих прав та обов’язків, закріп-
лених за ним як за посадовою 
особою. Зважаючи на це, вче-
ний пропонує трудову функцію 
керівника називати адміністра-
тивно-трудовою [1, c. 210-212]. 
К.М. Гусов і В.М. Толкунова вка-
зують на те, що керівник як ор-
ган повинен забезпечувати  
2 сторони правового статусу 
організації – правосуб’єктність 
цивільну і трудову роботодав-
чу, яка виникає трохи пізніше 
першої. Причому до складу 
правового статусу разом з ро-
ботодавчою правосуб’єктністю 
включаються права й обов’язки 
стосовно кожного працівника й 
усього трудового колективу [8, 
c. 76]. 

А.І. Ставцева й Н.М. Шеп-
туліна ототожнюють права й 
обов’язки керівника й робото-
давця [12, c. 128]. Це тверджен-
ня вбачається не зовсім точ-
ним, адже керівник реалізує на-
багато ширше коло останніх, до 
я к о г о  в х о д я т ь  н е  т і л ь к и 
обов’язки роботодавця, а й 
обов’язки з організації вироб-
ничого процесу, взаємовідно-
сини з контрагентами тощо. 
Крім того, керівник, будучи ор-
ганом управління підприємс-
твом, реалізує не всі права й 
обов’язки роботодавця. Зокре-
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ма, він не реалізує роботодав-
чі права й обов’язки стосовно 
себе самого як працівника пев-
ної організації. Приміром, згід-
но зі ст. 52 Закону України «Про 
акціонерні товариства» [3; 
2008. – № 50-51. – Ст. 384] до 
виключної компетенції нагля-
дової ради належить: (а) обран-
ня й відкликання повноважень 
голови та членів виконавчого 
органу; (б) затвердження умов 
трудових договорів, які уклада-
тимуться із членами виконав-
чого органу, встановлення роз-
міру їх винагороди; (в) прийнят-
тя рішення про відсторонення 
голови виконавчого органу від 
виконання його повноважень та 
обрання особи, яка тимчасово 
здійснюватиме ці повноважен-
ня. За п. 4 Положення про по-
рядок укладання контракту з 
керівником підприємства, що є 
у державній власності, при най-
манні на роботу, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 19 березня 1993 р. 
[10], наймання на посаду такої 
особи здійснюється відповід-
ними міністерствами або інши-
ми підвідомчими Кабміну орга-
нами виконавчої влади. Стаття 
65 Господарського кодексу Ук-

раїни проголошує, що в разі 
найму особи на посаду керів-
ника підприємства з ним укла-
дається договір (контракт), у 
якому визначаються: строк най-
му, її права, обов’язки й відпові-
дальність, умови матеріально-
го забезпечення, звільнення з 
посади та інше за погодженням 
сторін.

Проаналізувавши основні 
завдання, що стоять перед 
керівником підприємства, уста-
нови чи організації, а також іс-
нуючі наукові дослідження із 
цього питання, можна виділити 
основні групи прав та обов’язків 
керівника, реалізація яких вхо-
дить у його трудову функцію. 
Це: (1) організація виробничого 
процесу всередині підприємс-
тва й керівництво поточною 
діяльністю; (2) представництво 
роботодавця у відносинах із 
працівниками підприємства;  
(3) представництво органу юри-
дичної особи в цивільному обо-
роті (вибір постачальників, пар-
тнерів, представництво в де-
ржавних органах, органах міс-
цевого самоврядування, су-
дах); (4) представництво щодо 
органів управління та інших ор-
ганів підприємства. 

Список літератури: 1. Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. – М.: Юриз-
дат, 1948. – 336 с. 2. Бойко М.Д. Трудовий договір: теорія і практика: Навч.-практ. 
посібник. – К.: Атіка, 2009. – 308 с. 3. Відомості Верховної Ради України. 4. Глозман 
В.А. Трудовой договор в условиях научно-технического прогресса. – Минск: Изд-во 
БГУ, 1978. – 96 с. 5. Голованова Е.А. Переводы рабочих и служащих на другую работу. 
– М.: Юрид. лит., 1986. – 96 с. 6. Гончарук В.В. Правове регулювання змін умов праці 
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ДО ПИТАННЯ ПРО СИСТЕМУ ПОНЯТЬ  
У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

У системі сучасного трудо-
вого права важливе місце нале-
жить інституту охорони праці, 
який виступає одним з основних 
елементів організації виробни-
чого процесу. Зазначене зумо-
влено небезпеками виробничо-
го середовища, яке з розвитком 
науково-технічного прогресу 
стає дедалі агресивнішим сто-
совно працівника. Як правильно 
зауважує С.М. Прилипко, від 
взаємодії працівника із засоба-
ми праці й компонентами вироб-
ництва завжди існує ризик от-
римання ним травм або про-
фесійних захворювань, а з по-
явою сучасної більш складної 
техніки, машин, устаткування й 
певних технологій такий ризик 

збільшується [10, c. 516, 517], 
що, у свою чергу, призводить до 
зниження рівня безпеки праці 
на виробництві. 

Сьогодні кожен третій пра-
цівник в Україні внаслідок нега-
тивного впливу небезпечних і 
шкідливих виробничих чинників 
потребує належного оздоров-
лення або лікування. Звичай-
ним явищем стало діагносту-
вання одночасно декількох про-
фесійних захворювань в одного 
й того ж працівника, прояву у 
виражених формах професій-
них захворювань, що не підля-
гають реабілітації ін. [6, c. 47]. 

Усе зазначене, а також не-
досконалість чинного законо-
давства з безпеки, гігієни праці 
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й виробничого середовища, яке 
здебільшого не переглядається 
десятиріччями й недостатньо 
відповідає вимогам стрімкого 
розвитку науково-технічного 
прогресу, викликає підвищений 
інтерес серед сучасних науков-
ців-правознавців як до самого 
поняття «безпека праці», що 
традиційно належить до по-
нятійного апарату інституту 
охорони праці, так і до системи 
понять у галузі безпеки праці. 
Окремим питанням про безпеку, 
гігієну праці й виробничого се-
редовища на підприємствах, 
про забезпечення права праців-
ників на безпечні і здорові умо-
ви праці на виробництві присвя-
чені наукові роботи таких уче-
них, як Ю.В. Баранюк, Г.І. Ба-
люк, І.О. Гуменюк, І.І. Корякіна, 
Д .М.  К р а в ц о в ,  Л . І .  Л а з о р,  
С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, 
О.І. Процевський, Н.М. Хуторян, 
І.І. Шамшина, О.М. Ярошенко та 
ін. Однак правова наука, як вва-
жають фахівці, сьогодні не при-
діляє достатньої уваги дослід-
женню існуючої системи понять 
у галузі безпеки праці, вдоско-
наленню цієї системи відповід-
но до умов економічних, науко-
во-технічного розвитку держави 
з урахуванням сучасних теоре-
тичних положень про безпеку 
праці, професійний ризик та 
його рівні [Див.: 16; 11].

Метою даної статті є: а) ви-
явлення й характеристика 

взаємопов’язаних елементів, 
що разом складають цілісну 
систему понять у галузі безпеки 
праці; б) удосконалення зазна-
ченої системи, що дозволить у 
подальшому на загальних заса-
дах, узгоджено й послідовно пе-
реглядати чинні, розроблювати 
й приймати нові нормативно-
правові акти у сфері забезпе-
чення безпечних і здорових 
умов праці.

З нашого погляду, цю ціліс-
ну систему взаємоузгоджених і 
взаємопов’язаних понять у га-
лузі безпеки праці необхідно до-
слідити на законодавчому й до-
ктринальному рівнях.

На законодавчому рівні, а 
саме в чинному основополож-
ному стандарті «ГОСТ 12.0.002-
80. Межгосударственный стан-
дарт. Система стандартов бе-
зопасности труда. Термины и 
определения» (далі – ГОСТ 
12.0.002-80.) [5] закріплено не 
тільки легітимну дефініцію по-
няття «безпека праці» (безпека 
праці – це стан умов праці, при 
якому виключений вплив на пра-
цюючих небезпечних і шкідливих 
виробничих чинників), а й тлума-
чення термінів та основних по-
нять у галузі безпеки праці. Усі 
22 терміни та їх визначення роз-
ташовані в алфавітному поряд-
ку, що є зручним для застосу-
вання вченими та спеціаліста-
ми-практиками в науці, техніці 
й на виробництві. 

Розглянемо першими деякі 
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із цих основних термінів, які за 
своїм змістом безпосередньо 
характеризують багатоаспектне 
правове поняття «безпека пра-
ці», та терміни, які пов’язані зі 
словами «безпека» чи «небез-
пека». Серед них звернімо 
особливу увагу на поняття «ви-
моги безпеки праці», під яким 
розуміються вимоги, встанов-
лені законодавчими актами, 
нормативно-технічною доку-
ментацією, правилами й інс-
трукціями, виконання яких за-
безпечує безпеку працюючих 
[5]. Таке трактування дає мож-
ливість зробити висновок, що 
особливістю безпеки праці як 
правової категорії є те, що вона 
пов’язана переважно з норма-
тивно-правовими актами, біль-
шість із яких містять техніко-
юридичні норми, що регулюють 
поведінку людей щодо пред-
метів природи, техніки та ін. 
Зрозуміло, що невиконання вка-
заних вимог призводить до при-
тягнення винних осіб до юри-
дичної в ідповідальності.  У 
зв’язку з тим, що одним з пріо-
ритетів сучасної державної 
політики України є поліпшення 
стану безпеки праці, доцільно, 
на нашу думку, використовуючи 
зазначену вище специфіку без-
пеки праці, підтримати точку 
зору С.А. Голощапова, який вва-
жає: «чим більше держава заін-
тересована в додержанні тих чи 
інших технічних норм, тим біль-

шій кількості з них вона придає 
форму правових норм, включає 
виконання технічних норм у 
зміст правових норм» [4, c. 55]. 

Варто звернути увагу на 
інше близьке за змістом з без-
пекою праці поняття – «техніка 
безпеки», визначення якого теж 
передбачено чинним ГОСТ 
12.0.002-80. Техніка безпеки – 
це система організаційних за-
ходів і технічних засобів, що за-
побігають впливу на працюючих 
небезпечних виробничих чинни-
ків [5]. Зауважимо, що в науці 
трудового права усталеним є 
твердження, що поняття «тех-
ніка безпеки» й «безпека праці» 
співвідносяться, як частина й 
ціле [3, c. 7]. 

Загальновідомо, що анти-
тезою будь-якої безпеки, в тому 
числі безпеки праці, виступає 
небезпека [17, c. 33]. Тому слід 
звернути увагу на закріплені в 
ГОСТ 12.0.002-80 визначення 
видів небезпек, в основу дифе-
ренціації яких покладені наслід-
ки впливу на працівника: 1) не-
безпечний виробничий чинник 
– виробничий чинник, вплив 
якого на працюючого за певних 
умов призводить до травми або 
іншого раптового різкого погір-
шення здоров’я; 2) шкідливий 
виробничий чинник – виробни-
чий чинник, вплив якого на пра-
цюючого за певних умов приз-
водить до захворювання або 
зниження працездатності [5]. 
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На наше переконання, при 

розробці наведених тлумачень 
була допущена логічна юридич-
на помилка – тавтологія, коли 
один термін трактується через 
нього ж самого [13, c. 557]. Як 
зазначає С.М. Черноус ( з яким, 
до речі, погоджується й авторка 
статті), нині, коли чинне законо-
давство про працю має багато 
недоліків, зокрема, щодо фор-
мулювання дефініцій, обрання 
термінів, понять тощо [18, c. 88], 
варто запропонувати в подаль-
ших дослідженнях визначати 
поняття «небезпечний виробни-
чий чинник», «шкідливий вироб-
ничий чинник» через частіше 
вживаний у науковому обороті 
термін «небезпека».

ГОСТ 12.0.002-80 в системі 
основних понять у галузі безпе-
ки праці називає ще й такі по-
няття, як «гранично допустима 
концентрація шкідливих речо-
вин у повітрі робочої зони», 
«гранично допустимий рівень 
виробничого чинника», «орієн-
товний безпечний рівень впливу 
шкідливих речовин», і містить їх 
визначення. Вони, як вбачаєть-
ся, дозволяють характеризува-
ти безпеку праці як категорію, 
якій притаманна певна міра. За-
кріплені визначення цих понять 
у вказаному стандарті можуть 
стати підґрунтям для формулю-
вання дефініції допустимого 
професійного ризику як однієї із 
центральних категорій в удоско-

наленій системі понять у галузі 
безпеки праці, про яку ще буде 
детально зазначено в ц ій  
статті. 

ГОСТ 12.0.002-80 називає 
й інші значимі терміни в системі 
понять у галузі безпеки праці й 
закріплює їх визначення. Серед 
них: «безпека виробничого об-
ладнання», «безпека виробни-
чого процесу», «безпечна зона» 
та інші, тлумачення яких потре-
бує перегляду з урахуванням 
того, що стандарт видавався ще 
в 1983 р., а науково-технічний 
прогрес з того часу докорінно 
змінив техніку, машини, облад-
нання й технології. 

Детальне вивчення систе-
ми понять у галузі безпеки пра-
ці за нормами законодавства 
про працю (інакше кажучи, на 
законодавчому рівні), дає мож-
ливість стверджувати, що легі-
тимно закріплені їх дефініції 
ґрунтуються нині на стереоти-
пах, які ігнорують існування су-
часних теоретичних положень 
про безпеку праці, професійний 
ризик та його рівні. 

Базуючись на наукових 
працях вчених-правознавців, 
проведемо на доктринальному 
рівні дослідження основних тер-
мінів у галузі безпеки праці, які, 
вважаємо, могли б бути еле-
ментами сучасної, удосконале-
ної системи понять у зазначеній 
галузі. Отже, беручи до уваги 
методологічні основи безпекоз-
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навства [7], сьогоднішні теоре-
тичні положення про безпеку 
праці, професійний ризик та 
його рівні, чинні норми трудово-
го права в царині забезпечення 
безпечних і здорових умов пра-
ці, а також застосовуючи сис-
темно - с трук т урний метод 
пізнання й екстраполяції права, 
пропонуємо наступну вдоскона-
лену систему понять у галузі 
безпеки праці. Вона, на нашу 
думку, складається з таких ос-
новних понять, як «об’єкт без-
пеки праці» й «суб’єкт безпеки 
праці», «професійний ризик», 
«загрози безпеці  праці» й 
«виклики безпеці праці», та її 
антиподів – «небезпека», «об’єкт 
небезпеки» й «суб’єкт небезпе-
ки», «джерело небезпеки» й 
«носій небезпеки» та ін. Стисло 
охарактеризуємо кожне з указа-
них понять, наведемо найсут-
тєвіші ознаки, притаманні їм.

Відповідно до ст. 3 Закону 
«Про основи національної без-
пеки України» об’єктами націо-
нальної безпеки, що стосується 
всіх сфер життєдіяльності, у 
тому числі й трудової, є людина 
(громадянин), її конституційні 
права та свободи, суспільство 
й держава та їх інтереси. Із за-
значеного, а також зі ст. 43 Кон-
ституції України, ст. 2 КЗпП Ук-
раїни, де закріплено право на 
безпечні та здорові умови праці 
випливає, що об’єктом безпеки 
праці як важливого складника 

національної безпеки є: а) пра-
цююча на підставі трудового до-
говору людина, її конституційне 
право на безпечні та здорові 
умови праці або право на без-
пеку праці; б) суспільство й де-
ржава та їх інтереси у сфері 
безпечної трудової діяльності. 
На думку С.А. Голощапова, з 
якою погоджується й авторка, 
для цього потрібна задлясус-
пільна безпека висококваліфі-
кована і злагоджена праця кож-
ного колективу й суворе додер-
жання ним технічних норм і ре-
жимів праці [4, c. 55]. 

Спираючись на положення 
ст.  4 вказаного Закону,  де 
суб’єктами національної безпе-
ки зазначені органи державної 
влади, громадяни, об’єднання 
громадян, які забезпечують 
ефективне функціонування й 
управління її системою, можемо 
зробити наступний висновок. 
Керуючись вищевказаним поло-
женням, ст. 153 КЗпП України, 
ст. 13 Закону України «Про охо-
рону праці», суб’єктами безпеки 
праці можна зазначити в першу 
чергу роботодавців (власників 
підприємств, установ, організа-
цій або уповноважених ними ор-
ганів чи фізичних осіб). Закріп-
лений у ст. 14 згаданого Закону 
обов’язок працівника дбати про 
особисту безпеку і здоров’я, а 
також про безпеку і здоров’я 
оточуючих у процесі виконання 
будь-яких робіт чи під час пере-
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бування на території підприємс-
тва дозволяє зробити висновок, 
що й сам працівник може висту-
пати в ролі суб’єкта безпеки. 
Думка В.І. Семенкова про те, що 
дії володаря права на безпечні 
та здорові умови праці суттєво 
впливають на безпеку інших 
працівників [12, c. 12] (яку ми 
підтримуємо), також обґрунто-
вує цей висновок.

У науці трудового права 
правознавцями завжди приді-
лялася й продовжує приділяти-
ся увага окремим питанням ри-
зику трудової діяльності, або 
професійному ризику. Стосовно 
цього зауважимо, що серед на-
уковців немає одностайності з 
питань щодо назви зазначеного 
поняття, його класифікації, 
змістовного наповнення та пра-
вового значення. Однак саме 
поняття «ризик» завжди викли-
кало інтерес учених різних пе-
ріодів розвитку цієї юридичної 
галузі. Так, О.В. Смирнов вва-
жав, що обслуговування техніки 
на виробництві обов’язково 
пов’язано з ризиком для життя 
і здоров’я працюючого [14, c. 161, 
162]. Про класи професійного 
ризику галузей економіки й 
видів робіт як основу коригуван-
ня розміру страхового внеску в 
соціальному страхуванні від не-
щасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань і 
про залежність підвищення кла-
су професійного ризику від його 

зростання на підприємстві за-
значала З.Я. Козак [9, c. 404]. І.І. 
Шамшина вказувала на те, що 
ризик притаманний небезпеч-
ним і шкідливим роботам, і 
порівнювала ризик опинитися 
жертвою нещасного випадку й 
професійного захворювання на 
виробництві в Україні з анало-
гічними ризиками в інших роз-
винених країнах [19, c. 73-127]. 
Б.С. Стичинський , В.Г. Ротань, 
І.В. Зуб порушували питання 
особливостей правового регу-
лювання трудових відносин на 
роботах з умовами підвищеного 
ризику для здоров’я [15, c. 95] 
та ін. 

Сьогодні дефініція поняття 
«професійний ризик» закріпле-
на на законодавчому рівні в 
Гігієнічній класифікації праці за 
показниками шкідливості та не-
безпечності факторів виробни-
чого середовища, важкості та 
напруженості трудового проце-
су від 27 грудня 2001 р., № 528 
та в Інструкції щодо визначення 
допустимих термінів роботи 
працюючих у шкідливих умовах 
від 12 грудня 2006 р., № 820. Під 
профес ійним ризиком ро -
зуміється величина ймовірності 
п о ру ш е н н я  ( у ш к о д же н н я) 
здоров’я з урахуванням тяж-
кості наслідків у результаті не-
сприятливого впливу чинників 
виробничого середовища. Зі 
змісту цього визначення випли-
ває перша властива ризику іс-
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тотна ознака – безпосередній 
зв’язок із працівником. Саме він 
наражається на ризик у резуль-
таті виконання своєї професій-
ної діяльності. Другою ознакою, 
що характеризує професійний 
ризик за цим формулюванням є 
негативний наслідок його проя-
ву у виді порушення (ушкоджен-
ня) здоров’я працівника. Зумов-
леність прояву професійного 
ризику несприятливим впливом 
чинників виробничого середо-
вища є третьою його ознакою. 
Четверта ознака професійного 
ризику полягає в тому, що він 
аналізується й оцінюється як 
величина ймовірності, що має 
вагоме значення для економіч-
них розрахунків витрат робото-
давця на здійснення заходів 
щодо внеможливлення проявів 
професійного ризику і зниження 
їх рівня.

Новими у науковому вжитку 
(особливо для науки трудового 
права) є категорії «виклики без-
пеці праці» й «загрози безпеці 
праці», тобто виклики й загрози 
трудовим правовідносинам, 
зокрема, у сфері забезпечення 
безпеки праці. Російський пра-
вознавець В.Є. Шарков під 
викликами й загрозами суспіль-
ству Росії в царині трудових 
правовідносин (у тому числі й 
щодо створення безпечних і 
здорових умов праці) визнає 
певну економічно напружену си-
туацію. Вона характеризується, 

на його думку, неприйняттям у 
низці випадків роботодавцями 
дійових заходів по створенню 
безпечних умов праці і скоро-
ченням витрат на заходи з охо-
рони праці й забезпечення її 
безпеки у зв’язку з фінансовою 
нестабільністю багатьох підпри-
ємств [20, c. 111] та ін. Якщо 
враховувати позицію цього вче-
ного, а також положення ст. 7 
Закону України «Про основи на-
ціональної безпеки України», 
виходить, що в Україні виклики 
й загрози безпеці праці станов-
лять такі обставини: (а) критич-
ний стан основних виробничих 
фондів у провідних галузях про-
мисловості, в агропромислово-
му комплексі й системах життє-
забезпечення; (б) «тінізація» 
національної економіки; (в) за-
гострення проблеми підтриман-
ня в належному технічному 
стані ядерних об’єктів на тери-
торії України. 

Охарактеризуємо наступ-
ний термін – «небезпека» (що 
часто використовується в поєд-
нанні з категоріями «джерело» 
й «носій») як одне із ключових у 
системі понять у галузі безпеки 
праці. Розглянемо підходи щодо 
нього його тлумачення пред-
ставниками науки трудового 
права. Що ж становить собою 
небезпека для здоров’я працю-
ючого? 

За часів СРСР таке питання 
порушував С.А. Голощапов. В 



�12010/107

Проблеми цивільного й трудового права
основу його дослідження ним 
було покладено ставлення 
К. Маркса до процесу праці, 
який підкреслював 3 моменти: 
(а) саму працю (як доцільну 
діяльність, процес, у якому лю-
дина своєю діяльністю опосе-
редковує обмін речовин між со-
бою і природою), (б) предмет 
праці і (в) засоби праці [8, c. 189]. 
Щодо вищезазначеного першо-
го моменту С.А. Голощапов ука-
зує, що захист організму працю-
ючого, охорона його здоров’я 
залежать у першу чергу від без-
пеки його ж дій, рухів у процесі 
праці, від правильної організації 
роботи зі знаряддям праці [4, 
c. 52]. У зв’язку з тим, що термі-
ни «небезпека» і «безпека» – це 
антиподи, можна логічно про-
довжити думку вченого й конс-
татувати існування внутрішніх 
небезпек у процесі трудової 
діяльності працюючого. Внут-
рішні небезпеки пов’язані з ан-
тагонізмами, що містяться в са-
мій структурі особистості остан-
нього. Це різного роду дефекти 
органів чуття, недостатність 
знань, виховання тощо [21, 
c. 37]. Вони виявляються через 
негативне ставлення працюю-
чого до вимог безпеки праці, 
його пасивність.

С.А. Голощапов ставить пи-
тання: чи може бути небезпеч-
ним для здоров’я людини пред-
мет праці? Учений цілком упев-
нений, що шкідливий й небез-

печний вплив на працівника 
справляє ціла низка цих пред-
метів. На його переконання, 
носіями небезпеки виступають 
чисто природні предмети праці: 
приміром, ліс, якщо не дотриму-
ватися правил безпеки при його 
заготівлі, уранові, мідні, свин-
цеві руди та ін. До того ж в епо-
ху науково-технічного прогресу 
предметами праці все більше 
стають не суто природні пред-
мети, а такі, на які людина вже 
впливала, видозмінювала їх й 
які несуть у собі всіляку небез-
пеку і шкоду для неї (різні полі-
мери, ізотопи, отрути, хімікати 
та ін.) [4, c. 53].

З огляду на те, що в трудо-
вому процесі К. Маркс виокрем-
лював і третій момент – засоби 
праці, С.А. Голощапов наголо-
шує, що кожен з їх видів може 
теж містити в собі чинники, не-
безпечні і шкідливі для здоров’я 
працюючого. З його погляду, до 
них належать: «по-перше, ме-
ханічні засоби, тобто машини, 
обладнання, інструмент та інші 
знаряддя виробництва; по-дру-
ге, посудини, труби, резервуа-
ри, апарати оптичного вироб-
ництва; по-третє, всі матеріаль-
ні умови, без яких взагалі не 
може здійснюватися процес 
праці, – земля, створена приро-
дою, а також робочі споруди, ка-
нали, дороги та ін., тобто такого 
роду засоби праці, які поперед-
ньо зазнали переробки в про-
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цесі праці» [8, c. 191]. Ця класи-
фікація засобів праці допов-
нюється і якісно новими їх еле-
ментами, що розвинулися вже 
у XX ст. Це система енергетич-
но-силова, транспортна, конт-
рольно-вимірювальна система 
виробництва, а також кіберне-
тична, лічильно-обчислюваль-
на техніка [2, c. 6, 7] тощо.

Зрозуміло, що предмети й 
засоби праці зовнішньо вплива-
ють своїми небезпечними і 
шкідливими властивостями на 
працюючого. Це дає нам право 
стверджувати, що поруч із внут-
рішніми небезпеками існують 
різноманітні зовнішні, що мо-
жуть впливати на людину в про-
цесі праці. 

І.І. Шамшина розглядає по-
няття «небезпека» в аспекті не-
безпеки підприємств, діяльність 
яких може бути небезпечною. 
Небезпека на таких підприємс-
твах, вважає дослідниця, має 
комплексний характер, тобто 
може існувати вірогідність і ви-
буху, і пожежі, і пошкодження 
здоров’я внаслідок загазова-
ності, наприклад, у шахті. Ця 
небезпека залежить не тільки 
від наявності небезпечних ре-
човин на підприємстві [19, c. 157, 
158], як це зазначається в За-
коні України «Про об’єкти підви-
щеної небезпеки». Такий підхід 
І.І. Шамшиної до характеристи-
ки терміна «небезпека» нам 
вбачається звуженим. Адже ви-

ходячи з аксіоми про потенційну 
небезпеку остання притаманна 
діяльності будь-якого підпри-
ємства, де застосовується най-
мана праця. 

Отже, ґрунтуючись на нау-
кових доробках представників 
трудового права, пропонуємо 
визначати небезпеку в системі 
понять у галузі безпеки праці як 
несприятливі умови праці, зу-
мовлені неправильною органі-
зацією трудової діяльності зі 
знаряддям праці, наявністю 
предметів і засобів праці, які 
своїми небезпечними і шкідли-
вими властивостями зовніш-
ньо впливають на життя, 
здоров’я і працездатність пра-
цівників.

У контексті даного дослід-
ження рекомендуємо також вва-
жати об’єктом небезпеки лише 
різноманітні обставини, чинни-
ки, системи на виробництві, за 
винятком самого працівника.

Суб’єктом небезпеки (ї ї 
джерелом) у процесі праці є 
джерела енергії (руху) виробни-
чих процесів (машини, механіз-
ми, об’єкти, що рухаються, та 
ін.), а також особистісне джере-
ло – сама людина [21, c. 37]. 
Адже саме несанкціонований 
або некерований вихід енергії, 
накопиченої в обладнанні, в ре-
човинах, безпосередньо в са-
мих працюючих або у виробни-
чому середовищі, за певних 
умов може призвести до заги-
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белі працівника або погіршення 
стану його здоров’я [1, c. 52]. 

Отже, з нашої точки зору, 
слід переглянути чинну систему 
понять у галузі безпеки праці, 
визначену в основоположному 
стандарті «ГОСТ 12.0.002-80. 
Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов безопас-
ности труда. Термины и опреде-
ления», який уже не відповідає 
сучасним умовам науково-тех-

нічного розвитку України. У про-
цесі перегляду цього важливого 
документа вважаємо доцільним 
взяти до уваги запропоновану 
вдосконалену систему понять у 
сфері безпеки праці. Зазначена 
система, можливо, не в усьому 
є досконалою, проте вона може 
служити певним підґрунтям для 
проведення подальших науко-
вих досліджень ученими-пра-
вознавцями в цій царині.
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СУБ’ЄКТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК  
У СВІТЛІ ВИМОГ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Правовий режим земель, у 
тому числі особливості виник-
нення прав на земельні ділян-
ки, вивчались багатьма вчени-
ми, як-от: Г.І. Балюк, М.М. Ба-
х у р и н с ь к а ,  О. Г.  Б о н д а р ,  
О.А. Вівчаренко, С.В. Гринько, 
О.В. Дзера, Л.П. Заставська, 
О.В. Єлісєєва, І.І. Каракаш,  
Т.О. Коваленко, Т.Г. Ковальчук, 
П.Ф. Кулинич, В.Л. Мунтян,  
В.В. Носік, О.О. Погрібний,  
В.І. Семчик, В.В. Сенчук, М.С. Фе-
дорченко, М.В. Шульга, В.В. Ян-
чук, В.З. Янчук та ін. Більшість 
дослідників відзначають занад-
то ускладнений порядок офор-
млення прав на земельні ділян-
ки і пропонують замінити існу-
ючий припис про виникнення 
прав на них з моменту їх де-
ржавної реєстрації іншими пра-
вилами, зокрема, про виник-
нення такого права з моменту 
здійснення відповідного право-
чину [2, c. 73]. Подібні пропози-
ції заслуговують на увагу, про-
те їх втілення в життя потребує 
внесення масштабних змін до 

чинного законодавства, до чого 
вітчизняний законодавець, схо-
же, поки що не готовий.

Загальновизнаним є існу-
вання серйозних проблем у 
правовому забезпеченні так 
званої реєстрації земельних ді-
лянок, яка сьогодні є невід’ємним 
складником процедури виник-
нення прав на земельні ділян-
ки. При цьому науковці, які до-
сліджують особливості реєст-
рації земельних ділянок, зазви-
чай не ставлять під сумнів тезу, 
що питання про суб’єкта, на 
якого покладено реєстрацію, 
законодавчо вирішено.

Завданням даної статті є 
насамперед вивчення суб’єкта, 
який здійснює реєстрацію зе-
мельних ділянок, у світлі вимог 
Конституції України, метою – 
вироблення рекомендацій з 
удосконалення існуючого пра-
вового регулювання цього про-
цесу.

Земельна ділянка за своєю 
природою є нерухомою річчю, 
що в Україні визнано законо-
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давчо в ч. 1 ст. 181 Цивільного 
кодексу України [1; 2003. – 
№ 40-44. – Ст. 356]. Що ж сто-
сується земельних ділянок, тут 
діє особлива реєстраційна про-
цедура – реєстрація земельної 
ділянки (статті 125 і 202 ЗКУ [1; 
2002. – № 3-4. – Ст. 27]. Причо-
му на даний час, до створення 
єдиної системи органів реєст-
рації, ця процедура фактично 
одночасно є реєстрацією прав 
– власності, постійного ко-
ристування й оренди на зе-
мельні ділянки (див. п. 3 розд. 
ІІ Закону «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів Ук-
раїни щодо документів, що пос-
відчують право на земельну ді-
лянку, а також порядку поділу 
та об’єднання земельних діля-
нок» від 5 березня 2009 р. [1; 
2009. – № 29. – Ст. 396]. Ця 
норма передбачає, що «до 
створення єдиної системи ор-
ганів реєстрації прав на неру-
хоме майно та їх обмежень … 
право власності або право ко-
ристування земельною ділян-
кою виникає з моменту держав-
ної реєстрації земельної ділян-
ки». На нашу думку, дане поло-
ження потрібно розуміти роз-
ширено: замість «створення 
єдиної системи органів» слід 
читати «створення механізму 
реалізації закону». Навіть за 
умови створення «єдиної сис-
теми» (до речі, вона сьогодні 
вже існує) норми цього Закону 

не можуть бути застосовані че-
рез брак низки підзаконних 
нормативно-правових актів, 
відповідної документації про 
вже зареєстровані права в ор-
ганах державної реєстрації 
тощо.

Процедура реєстрації зе-
мельних ділянок сьогодні є до-
сить складною і вимагається як 
при формуванні останніх, так і 
при їх подальшому відчуженні. 
У її перебігу документи неод-
норазово, так би мовити, подо-
рожують з Центру державного 
земельного кадастру (далі – 
Центр ДЗК) до місцевого органу 
земельних ресурсів і назад 
(Див:. Порядок здійснення від-
мітки про перехід права влас-
ності на земельну ділянку, за-
тверджений постановою КМ Ук-
раїни від 6 травня 2009 р., 
№ 439 [6; 2009. – № 87], Інс-
трукцію про порядок складан-
ня, видачі, реєстрації і збері-
гання державних актів на право 
приватної власності на землю, 
право колективної власності на 
землю, право власності на зем-
лю і право постійного користу-
вання землею, договорів на 
право тимчасового користуван-
ня землею (в тому числі на умо-
вах оренди) та договорів орен-
ди землі, затверджену наказом 
Держкомзему України від 4 
травня 1999 р., № 43 [4; 1999 р.], 
Тимчасовий порядок ведення 
державного реєстру земель, 
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затверджений наказом Держ-
комзему України від 2 липня 
2003 р., № 174 [5], Тимчасовий 
регламент реалізації положень 
п. 4 Порядку здійснення відміт-
ки про перехід права власності 
на земельну ділянку, затверд-
жений наказом Держкомзему 
України від 22 червня 2009 р., 
№ 326 [4; 2009 р.]).

Постановою КМ України від 
5 серпня 2009 р., № 844 [6; 
2009. – № 148] затверджено 
спрощений Порядок безоплат-
ного оформлення й видачі гро-
мадянам України державних 
актів на право власності на зе-
мельні ділянки, який поши-
рюється на право власності на 
земельні ділянки для будівниц-
тва й обслуговування жилого 
будинку й господарських буді-
вель, ведення особистого се-
лянського господарства в ме-
жах населених пунктів і садів-
ництва в розмірах, визначених 
ст. 121 Земельного кодексу  
України (далі – ЗКУ). Постано-
ва декларує, що протягом 30 
робочих днів з моменту подан-
ня заяви з доданими докумен-
тами громадянин має отримати 
(безкоштовно) державний акт. 
Аналіз зазначеної постанови й 
перша практика її застосуван-
ня вказують на нереальність її 
положень. Так званий Спроще-
ний порядок не надто відріз-
няється від загального.

Попри деклароване бажан-

ня уряду спростити процедуру 
оформлення державних актів, 
яка фактично включає в себе і 
реєстрацію земельних ділянок, 
на цьому шляху він обмежений 
нездоланною, на перший пог-
ляд, суперечністю: згідно із за-
коном процедура реєстрації зе-
мельних ділянок у Поземельній 
книзі й у Книзі записів реєстра-
ції державних актів на право 
власності на землю й на право 
постійного користування нею, 
а також договорів оренди землі 
покладена на державні органи 
земельних ресурсів (ст. 204 
ЗКУ). У той же час веденням 
Автоматизованої система де-
ржавного земельного кадастру 
(далі – АС ДЗК) фактично опі-
кується Центр ДЗК. Як аргу-
мент збереження за останнім 
реєстраційних функцій іноді на-
водяться положення Закону Ук-
раїни «Про державну реєстра-
цію речових прав на нерухоме 
майно та їх обмежень» [1; 2004. 
– № 51. – Ст. 553] (далі – Закон), 
за якими місцевим органом де-
ржавної реєстрації прав, яка 
здійснюється у складі ДЗК), є 
державна госпрозрахункова 
юридична особа з консолідова-
ним балансом (центр ДЗК) та її 
відділення на місцях (ст. 5 та 
інші Закону).

Виходячи із цього, очевид-
но, при спробі спростити офор-
млення державних актів уряд 
навіть не розглядав варіанту 
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зосередження реєстраційних 
функцій в одному місці. Нато-
мість збережено 2-х суб’єктів, 
які здійснюють реєстрацію: ор-
гани земельних ресурсів – на 
папері, Центр ДЗК – в елект-
ронному вигляді. Причому фак-
тично обидві форми реєстрації 
є однаково необхідними, бо без 
їх проходження виникнення 
права на земельну ділянку є 
просто неможливим. Міркуван-
ня доцільності вимагають, щоб 
реєстрацію земельних ділянок 
(як в електронній, так і в папе-
ровій формі) здійснював один 
орган. З нашого погляду, це є 
можливим навіть за чинної ре-
дакції згаданих вище законів.

На наше переконання, об-
меження, які встановлює зако-
нодавство для уряду в питанні 
визначення суб’єкта, який має 
здійснювати реєстрацію, на-
справді не повинні братися до 
уваги через їх неконституцій-
ність. За п. 91 ст. 116 Конститу-
ції України [1; 1996. – № 30. – 
Ст. 14]. КМ України утворює, 
реорганізовує й ліквідовує від-
повідно до закону міністерства 
та інші центральні органи вико-
навчої влади. Це з необхідніс-
тю передбачає й можливість 
перерозподілу повноважень 
між центральними органами 
виконавчої влади, що законом 
обмежена бути не може. Отже, 
ані ст. 204 ЗКУ, ані статті 5-7 
Закону в дійсності не можуть 

заборонити КМ України виріши-
ти питання про надання повно-
важень щодо державної реєст-
рації речових прав на нерухоме 
майно та їх обмежень будь-яко-
му центральному органу вико-
навчої влади.

Інколи серед правник ів 
висловлюється точка зору, ні-
бито норма закону, яка не від-
повідає Конституції, має засто-
совуватись, доки Конституцій-
ний Суд не скасує її своїм рі-
шенням. Водночас у такій ситу-
ації виникає дилема: оперувати 
законом, що означає ігноруван-
ня Конституції, або Конститу-
цією, що означає ігнорування 
закону; третього не дано. З на-
шого погляду, протиріччя слід 
все ж вирішувати на користь 
Конституці ї, оск ільки вико-
ристання положень законів, які 
їй суперечать, означало б по-
рушення її ст. 8, якою встанов-
лено, що Основний Закон краї-
ни має найвищу юридичну силу 
і що його норми є нормами пря-
мої дії [3, c. 115]. Звичайно, ба-
жано якнайшвидше внести змі-
ни до тих законів, положення 
яких не відповідають Конститу-
ції, але й до того часу, коли 
вони будуть внесені, ці норми 
не підлягають застосуванню.

Викладене спростовує й 
аргумент про потребу збере-
ження реєстраційних функцій 
за Центром ДЗК, який ґрун-
тується на посиланні на Закон. 
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Крім того, необхідно звернути 
увагу, що поняття «реєстрація 
речових прав на нерухоме май-
но та їх обмежень» за Законом 
не є тотожним поняттю «реєст-
рація земельних ділянок» за 
ст. 202 ЗКУ, хоча обидві вони 
здійснюються у складі ДЗК. 
Якщо «реєстрацію земельних 
ділянок» згідно з п. 3 розд. ІІ 
Закону «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів Ук-
раїни щодо документів, що пос-
відчують право на земельну ді-
лянку, а також порядку поділу 
та об’єднання земельних діля-
нок» сьогодні ще можна розгля-
дати і як «реєстрацію прав», то 
відмінність «державного реєс-
тру земель» (де «реєструються 
земельні ділянки» – ст. 202 
ЗКУ) від «державної реєстрації 
речових прав на нерухоме май-
но та їх обмежень» є очевид-
ною і нехтувати нею не слід. 
Таким чином, Закон не поши-
рюється на «реєстрацію зе-
мельних ділянок» і не вирішує 
питання, якому органу її здійс-
нювати.

Крім того, надання Зако-
ном повноважень зі здійснення 
державної реєстрації (курсив 
авторів – А.М., Ю.П.) не тільки 
центральному органу виконав-
чої влади з питань земельних 
ресурсів, а й державній госпро-
зрахунковій юридичній особі 
суперечить не лише п. 91 ст. 116 
Конституції України (про що 

вже йшлося), а також її ст. 6. 
Цілком очевидно, що здійснен-
ня державної реєстрації – це 
виконання функцій державної 
влади. У свою чергу, згідно з 
Конституцією (ст. 6) державна 
влада в Україні здійснюється її 
органами. Передача ж цих фун-
кцій іншим суб’єктам, у тому 
числі підприємствам, супере-
чить Основному Закону.

З викладеного випливає, 
що й за чинної редакції розгля-
нутих законів уряд має в Конс-
титуції законодавче підґрунтя 
для запровадження дійової 
системи реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх 
обмежень і земельних ділянок, 
зокрема, в частині визначення 
органу, який має виконувати цю 
процедуру. Таким органом може 
бути як існуючий на сьогодні ор-
ган, так і той, що має бути ство-
рений, якщо уряд знайде це до-
цільним. Можливо, раціональ-
ніше створити новий централь-
ний орган виконавчої влади на 
базі Центру ДЗК, на який і пок-
ласти повноваження по здійс-
ненню державної реєстрації як 
земельних ділянок, так і речо-
вих прав на нерухоме майно та 
їх обмежень. Це спростило б 
запровадження організаційних 
заходів з передачі майна, доку-
ментації, вирішення питань кад-
рового забезпечення тощо. 

На користь такого рішення 
вказують не лише мотиви за-
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безпечення конституційної за-
конності, а й, як уже зазнача-
лось, доцільність такого кроку. 
До речі, слід взяти до уваги, що 
Центр ДЗК протягом останніх 
років є збитковим. Так, за ре-
зультатами фінансово-госпо-
дарської діяльності Центру ДЗК 
у 2007–2008 рр. отримано зби-
ток відповідно 2,1 та 0,1 млн. 
грн., а за результатами діяль-
ності в І кварталі 2009 р. – вже 
в сумі 1,3 млн. грн.

Спираючись на наведені 
міркування, є сенс зробити на-
ступні висновки.

1. Складність процедури 
реєстрації земельних ділянок 
значною мірою зумовлена здій-
сненням цього процесу 2-ма 
суб’єктами – центральним ор-
ганом виконавчої влади в па-
перовому вигляді і Центром 
ДЗК – в електронному. Обтяж-
лива, тривала й витратна, ця 
процедура істотно перешкод-

жає обороту земельних ділянок 
і негативно впливає на стан 
економіки України.

2. Вважаємо за доцільне 
покласти реєстрацію земель-
них ділянок на єдиний держав-
ний орган. З огляду на положен-
ня п. 91 ст. 116 та ст. 6 Консти-
туції, приписи статей 15, 202 і 
204 ЗКУ, які покладають цей 
процес на центральний орган 
виконавчої влади з питань зе-
мельних ресурсів, та норми За-
кону, які покладають реєстра-
цію речових прав на нерухоме 
майно та їх обмежень на Центр 
ДЗК, не можуть перешкодити 
Кабінету Міністрів України вирі-
шити питання на свій розсуд 
про єдиний державний орган, 
який здійснював би цю проце-
дуру. При цьому була б створе-
на технічна можливість прова-
дити обидва види реєстрації 
(земельних ділянок і прав на 
них) одночасно, сумістивши їх.
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Реалізація сучасної зе-
мельної реформи потребує но-
вих форм і методів державного 
регулювання земельних відно-
син. Ринкові економічні відно-
сини вимагають докорінних 
змін в державному управлінні 
у сфері використання й охоро-
ни земель, оскільки земельні 
відносини доволі складні й ди-
намічні. 

В умовах здійснення зе-
мельної реформи змінюються 
і зміст управління в галузі ви-
користання й охорони земель, 
зокрема, його таких функцій, як 
вирішення земельних спорів 
тощо, і система органів управ-
ління. З’являються нові суб’єкти 
(державні органи приватизації, 
яким належать повноваження 
по здійсненню продажу зе-
мельних ділянок, на яких роз-
ташовані об’єкти, що підляга-
ють приватизації), нові функції 
управління – роздержавлення 
й приватизація земель та ін. 
Отже, наявне управління в ца-
рині використання й охорони 
земель породжує сьогодні про-

блеми, які вимагають невід-
кладного розв’язання. 

Ці проблеми викликають 
значний інтерес у науковців. 
Ними опікувалися такі вчені, як 
Д.І. Бабміндра, І.Ю. Банашко, 
Ю.Г. Гуцуляк,  Д.С. Добряк,  
О.С. Дорош, В. Костюк, П.Ф. Ку-
линич, О.С. Мірошниченко,  
С.І. Панцир, Н.О. Прохорова, 
А.М. Третяк [Див.: 1-9; 11; 12] та 
ін. Однак більшість їх наукових 
праць стосується висвітлення 
лише якихось окремих питань, 
а комплексного ж аналізу за-
значеної проблеми фактично 
не існує. 

Мета даної статті – поглиб-
лене вивчення низки сучасних 
питань правового регулювання 
земельних відносин, зокрема 
тих, що стосуються використан-
ня й охорони земель, а також 
розроблення пропозицій сто-
совно їх розв’язання. 

Ринкове реформування ви-
явило значні протиріччя в роз-
витку земельних відносин, 
спричинені монополією виключ-
но державної власності на зем-
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лю. Це зумовило необхідність 
їх докорінних змін на підставі 
проведення земельної рефор-
ми, що вимагає нових форм де-
ржавного регламентування зе-
мельних відносин, іншого фор-
мулювання поняття і змісту 
розпорядження й управління 
землею. В умовах ліквідації цієї 
монополії питання державного 
керівництва земельним фон-
дом стає все актуальнішим. 
Важливого значення набуває 
встановлення меж державного 
втручання в упорядкування від-
носин власності на землю. 

Найгострішими проблема-
ми залишаються недоско -
налість державного управління 
використанням та охороною зе-
мель, нерозвинутість автома-
тизованої системи ведення де-
ржавного земельного кадастру, 
брак дійового механізму еконо-
мічного стимулювання вико-
ристання й охорони земель.

Складна ситуація спричи-
нена тим, що не існує комплек-
сного підходу до розвитку зе-
мельного законодавства, пос-
лідовності щодо фінансування 
заходів землеустрою, держав-
ної системи реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх 
обмежень. При цьому дублю-
ються функції Державного ко-
мітету України із земельних ре-
сурсів іншими органами вико-
навчої влади й органами місце-
вого самоврядування. Сучасна 

інституційна структура держав-
ного управління земельними 
ресурсами в Україні характери-
зується нечіткістю відомчих 
обов’язків і широким розподі-
лом відповідальності за прий-
няті рішення. Не сприяє стабілі-
зації відносин у зазначеній ца-
рині й тенденція останніх часів 
щодо реорганізації Державного 
комітету України по земельних 
ресурсах у Державне агентство 
земельних ресурсів України, а 
останнього – в Державний ко-
мітет України із земельних ре-
сурсів.

Нагальною проблемою за-
лишається приватизація зе-
мель сільськогосподарського 
призначення. Нині понад 90 % 
громадян отримали державні 
акти на право власності на зе-
мельні ділянки із земель пайо-
вого фонду. Водночас було 
створено фонд земель загаль-
ного користування, до якого 
ввійшли польові дороги, лісо-
смуги, господарські двори, що 
не підлягали паюванню, але 
були передані в колективну 
власність.  Динаміка пере -
розподілу в 1990 – 2007 рр. зе-
мель під господарськими дво-
рами свідчить про відмову від 
них сільськогосподарських під-
приємств (370 тис. га) [13; 2007. 
– № 185. – С.10], що призвело 
до переходу їх до категорії 
«землі запасу». 

Певні проблеми регулю-
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вання земельних відносин іс-
нують і на місцях. До проведен-
ня розмежування земель де-
ржавної й комунальної влас-
ності повноваження по розпо-
рядженню землями в межах 
населених пунктів (крім зе-
мель, переданих у приватну 
власність) виконують міські, 
сільські й селищні ради, не за-
вжди компетентна діяльність 
яких, поєднана з невиконанням 
певних заходів з визначення 
меж населених пунктів і прове-
дення грошової оцінки й інвен-
таризації земель, тягне за со-
бою численні порушення зе-
мельного законодавства, що 
спричиняє негативні екологічні 
наслідки. Гальмування процесу 
розмежування земель держав-
ної й комунальної власності 
фактично є результатом поз-
бавлення впливу обласних рад 
на процес розпорядження зем-
лями рекреаційного, природо-
охоронного й історико-культур-
ного призначення. Міські ж 
ради, зловживаючи владними 
повноваженнями по розпоряд-
женню землями зазначених ка-
тегорій, нерідко порушують 
чинне земельне законодавс-
тво. 

Стос овно зазначеного 
слушною є пропозиція деяких 
фахівців про потребу законо-
давчого визначення строку, піс-
ля якого місцеві державні ад-
міністрації, які своєчасно не 

розмежували землі, втрачають 
право ними розпоряджатися 
[13; 2007. – № 60. – С.7]. 

Саме землеустрою як го-
ловному державному механіз-
му управління у сфері вико-
ристання й охорони земель на-
лежить провідна роль. За су-
часних умов саме він є тим пуб-
лічно-правовим інститутом, 
який має виконувати домінуючу 
й загальнодержавну роль. Цей 
висновок випливає з чинного 
законодавства. Однак сьогод-
нішній реальний стан цього ін-
ституту не влаштовує суспіль-
ство. Землевпорядні роботи 
фактично зведені лише до 
розробки проектів відведення 
земельних ділянок і підготовки 
документів, що посвідчують 
права на них. Переважна час-
тина земель природно-заповід-
ного фонду, оздоровчого, рек-
реаційного й історико-культур-
ного призначення взагалі не 
забезпечена відповідною доку-
ментацією стосовно встанов-
лення меж, а деякі з населених 
пунктів їх і не мають. 

Повноцінний ринок землі 
вимагає нових кадрів, оскільки 
оптимізований проект землеус-
трою за сучасних умов розро-
бити не просто. Важливою за-
лишається проблема забезпе-
чення землевпорядних служб 
відповідним обладнанням, зок-
рема, пристроями дистанційно-
го зондування землі. Виникає 
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нагальна потреба найближчим 
часом підготувати проект За-
гальнодержавної програми ви-
користання й охорони земель 
як одного із заходів землеуст-
рою. Мета ї ї опрацювання – 
визначення складу й обсягів 
першочергових і перспектив-
них заходів з використання й 
охорони земель, а також об-
сягів і джерел ресурсного за-
безпечення їх реалізації. Саме 
така програма дозволить пере-
глянути існуючу структуру зе-
мельних угідь: по-перше, з ор-
них площ будуть виключені де-
градовані й малопродуктивні 
землі; по-друге, візьметься до 
уваги необхідність збільшення 
площі несільськогосподарських 
категорій земель для містобу-
дування, розвитку промисло-
вості, а також природоохорон-
ного й лісогосподарського при-
значення. Треба негайно виз-
начити землі нижчої якості, ви-
користання яких у сільському 
господарстві не є ефективним. 
Це дозволить забезпечити зем-
лею інші галузі народного гос-
подарства з обов’язковим до-
триманням екологічних вимог. 
Бажано було б виконувати такі 
роботи по кожній з адміністра-
тивних областей, що надасть 
мож ливост і  оптимізувавти 
структуру земельних угідь, за-
провадити екологічно й еконо-
мічно обґрунтоване їх експлу-
атування, уникнути втрат від 

нераціонального землеко -
ристування, запобігти деграда-
ційним процесам. Корисним є і 
проведення комплексних регіо-
нальних дослід жень щодо 
об’єктивної й науково обґрун-
тованої придатності земель 
для певного використання, на 
підставі чого можна досягти оп-
тимізованого співвідношення 
земельних угідь у межах конк-
ретного регіону й у цілому по 
країні.

Зазначимо, що на сьогод-
нішній день певні позитивні 
зрушення щодо впровадження 
Автоматизованої системи ве-
дення централізованого де-
ржавного земельного кадастру 
вже відбулися. За даними Цен-
тру державного земельного ка-
дастру розроблено основні за-
сади щодо створення такої ін-
формаційно-телекомунікацій-
ної системи, активізовано ро-
боту з розроблення й затверд-
ження нормативно-правової 
бази, яка визначить єдиний під-
хід до створення і ведення де-
ржавного земельного кадастру, 
а в його складі – державного 
реєстру прав на нерухоме май-
но та їх обмежень, а також фун-
кціонування Автоматизованої 
системи ведення централізо-
ваного державного земельного 
кадастру в сучасних умовах 
[10, c. 14-16]. 

Спираючись на викладене, 
можемо зробити деякі виснов-
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ки й навести пропозиції. В ос-
нові встановлення правового 
статусу й закріплення повнова-
жень відповідних органів уп-
равління земельними ресурса-
ми має бути аналіз рівня роз-
витку суспільства й земельних 
відносин. Саме на цій підставі 
мають розроблятися концепту-
альні засади здійснення де-
ржавної земельної політики. 
Необхідно створити ефективне 
державне управління й посили-
ти контроль у сфері вико -
ристання й охорони земельних 
ресурсів. В умовах реформу-
вання земельних відносин слід 
якнайшвидше вдосконалити 
систему принципів управління 
в зазначеній царині, що спри-
ятиме його ефективності й про-
зорості. Із цією метою доцільно 
найближчим часом завершити 
формування механізму де-
ржавного управління земель-
ними ресурсами – землеуст-
рою, державного земельного 
кадастру. Що стосується остан-
нього, то спеціальний Закон, за 
прогнозом А. Третяка – заступ-
ника голови Державного комі-
тету України із земельних ре-
сурсів, може бути ухвалений до 
закінчення 2009 р., що ж до ав-
томатизованої системи веден-
ня кадастру, яка мала запрацю-
вати у 2012 р., то реально вона 
може бути введена в дію із за-
пізненням на один-два роки [13; 
2009. – № 8. – С.11]. 

Державний кадастр в Ук-
раїні має бути тільки держав-
ним, оскільки його відомості й 
документи є державним інфор-
маційним ресурсом, основою 
для реєстрації права власності 
на землю й нерухомість. Пот-
рібно терміново завершити 
розробку Закону України «Про 
ринок земель», у якому деталь-
но визначити механізм купівлі-
продажу землі, тобто прове-
дення торгів. В умовах сього-
дення Держкомзем України має 
намір розробити окремий зако-
нопроект щодо продажу зе-
мельних ділянок несільськогос-
подарського призначення на 
аукціонах, що зумовлено не-
визначеністю строків ухвален-
ня зазначеного Закону, необ-
хідного для скасування мора-
торію на продаж сільськогоспо-
дарських угідь. 

Регулювання ринку земель 
сільськогосподарського при-
значення має здійснюватися 
законодавчими актами з міні-
мальним застосуванням підза-
конних нормативних актів че-
рез систему землеустрою. Виз-
наченню справедливої ринко-
вої вартості землі повинен 
сприяти і  прийнятий Закон  
України «Про оцінку земель». З 
метою ефек тивного вико -
ристання земельних ресурсів 
буде доцільним і прийняття за-
конів «Про державний іпотеч-
ний банк», «Про державну ін-
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вентаризацію землі», «Про зо-
нування земель», а також Де-
ржавної цільової програми роз-
витку земельних відносин в  
Україні до 2015 р.

Є сенс найближчим часом 
закріпити на законодавчому 
рівні форму державного акта 
на право комунальної влас-
ності на землю, внести зміни до 
Закону «Про розмежування зе-
мель державної та комунальної 

власності» з приводу спрощен-
ня цього процесу й підготувати 
проект Загальнодержавної 
програми використання й охо-
рони земель. Вимагають кори-
гування загальнодержавні й 
регіональні програми вико-
ристання й охорони земель як 
складники землеустрою. Варто 
також забезпечити прозору 
реєстрацію права власності на 
землю.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

У структурі земельного 
фонду особливе місце займа-
ють  з емл і  с і ль с ько г о с п о -
дарського призначення, понят-
тя яких пов’язано зі сферою 
сільськогосподарського вироб-
ництва і які на сьогоднішній 
день є основною категорією зе-
мель, що забезпечують прове-
дення земельної реформи. У 
ст.  22 Земельного кодексу  
України встановлено, що ними 
визнаються землі, надані для 
виробництва сільськогоспо-
дарської продукції, здійснення 
сільськогосподарської науко-
во-дослідницької й навчальної 
діяльності, розміщення від-
повідної виробничої інфра-
структури або призначені для 
таких цілей. Виходячи з цього 
поняття можна визначити 2 ос-
новні правові ознаки земель 
сільськогосподарського при-
значення: а) надання їх для 
потреб сільського господарс-
тва і б) використання їх у сфері 
сільськогосподарського вироб-
ництва.

Дослідженням проблеми 
правового режиму земель сіль-

ськогосподарського призначен-
ня завжди приділялась важли-
ва і всебічна увага. Їй були при-
свячені низка суттєвих моно-
графічних й дисертаційних 
робіт, численні наукові статті. 
Суттєвий внесок у розвиток 
правового регулювання зе-
мельно-правової науки в ціло-
му й питаннями використання 
земель сільськогосподарського 
призначення , зокрема, внесли 
такі науковці, як: Г.О. Аксеньо-
нок, В.І. Андрейцев, В.П. Ба-
л е з і н ,  Г. С .  Б а ш м а к о в ,  
Ю.О. Вовк, І.А. Дмитренко,  
Ю.Г. Жариков, І.О. Іконницька, 
О.С. Колбасов, М.І. Краснов, 
Н.І. Титова, М.В. Шульга [1-5; 8; 
10-12; 15;17] та ін. У їх працях 
досконало проаналізовані важ-
ливі земельно-правові аспекти, 
що мають неябияке теоретичне 
і практичне значення.

З е м л і  с і л ь с ь к о г о с п о -
дарського призначення не ви-
падково ставляться на перше 
місце серед закріплених у за-
конодавстві 9-ти категорій зе-
мельного фонду. На відміну від 
інших категорій земель, якими 
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користуються головним чином 
як просторово-операційний ба-
зисом, досліджувані нами зем-
лі використовуються для ви-
робництва продуктів харчуван-
ня, кормів для тварин і сирови-
ни для різноманітних галузей 
промисловості. Цей факт є го-
ловною особливістю зазначе-
ної категорії земель, для якої 
встановлено специфічний пра-
вовий режим, що характери-
зується таким їх використан-
ням, при якому забезпечується 
охорона цих земель, підвищен-
ня родючості грунтів, недопу-
щення їх виведення із сільсь-
когосподарського обороту.

Однією з головних власти-
востей земель сільськогоспо-
дарського призначення є їх 
грунтова характеристика. Грунт 
– це природне утворення, яке 
с к л а д ає т ь с я  з  г е н ет ич н о 
пов’язаних обріїв, що форму-
ються внаслідок перетворення 
поверхневих шарів та атмос-
фери під впливом води, повітря 
й живих організмів; і яке має 
родючість [15, c. 1048]. У цьому 
значенні земля і грунт – понят-
тя ідентичні. Різниця між ними 
полягає в тому, що землял – це 
більш загальне поняття, а грунт 
пов’язується з конкретною уя-
вою про якість землі та її при-
датність для експлуатації в 
сільському господарстві. 

Правове поняття розгляду-
ваних земель включає їх юри-

дичну структуру, або склад. 
Традиційно прийнято вважати, 
що в сільському господарстві 
земля функціонує у 2-х якостях: 
як територія і як основний засіб 
виробництва. У цьому аспекті 
землі сільськогосподарського 
призначення за юридично за-
кріпленими способами користу-
вання ними поділяються на 2 
види. По-перше, це сільсько-
господарські угіддя (рілля, ба-
гаторічні насадження, сіножаті, 
пасовища й перелоги), які згід-
но зі своїми природними влас-
тивостями, розташуванням і 
господарськими потребами ви-
користовуються для посівів 
сільськогосподарських культур 
і служать засобом виробництва 
в рослинництві. По-друге, це 
несільськогосподарські угіддя 
(господарські шляхи й прогони, 
полезахисні лісові смуги, інші 
захисні насадження, землі під 
господарськими будівлями та 
дворами, землі тимчасової кон-
сервації тощо), які є тільки те-
риторіальним базисом і які не-
обхідні для організації сільсь-
когосподарського виробництва 
й пов’язаних з ним видів діяль-
ності. У даному випадку йдеть-
ся про земельні площі нерос-
линницького призначення, які є 
землями для несільськогоспо-
дарського користування.

Безпосереднім об’єктом 
правового регулювання вико-
ристання земель сільськогос-
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подарс ько го  призначення 
виступає відповідна територія, 
що є просторовою сферою 
діяльності суб’єкта. На ній ос-
танній може займатися вироб-
ництвом сільськогосподарської 
продукції, зведенням будинків, 
споруд чи інших виробничих 
об’єктів, потрібних для обслу-
говування основної діяльності. 
Отже, для таких земель є при-
таманним користування ними 
не тільки як засобом виробниц-
тва (вирощування сільськогос-
подарської продукції), що, до 
речі, є відмінною рисою цієї ка-
тегорії земель, а й як просто-
рово-операційним базисом, що 
властиво всім категоріям зе-
мель.

У юридичній літературі іс-
нує думка, відповідно до якої 
землі сільськогосподарського 
призначення як об’єкт правово-
го регламенту мають потрійну 
правову характеристику: а) за-
гальний об’єкт (частина зе-
мельного фонду), на який по-
ширюється загальний право-
вий режим використання землі; 
б) родовий об’єкт (категорія зе-
мельного фонду), на який по-
ширюються правила особливо-
го правового режиму, призна-
чені для земель сільськогоспо-
дарського призначення; в) без-
посередній об’єкт (як сільсько-
господарське угіддя), на який 
поширюється дія норм земель-
ного,  фінанс ового,  госпо -

дарського та інших галузей 
права [9, c. 386].

Важливою характеристи-
кою земельних д ілянок як 
об’єктів правового регулюван-
ня є їх площа. При встанов-
ленні розмірів таких ділянок, 
наданих у власність і в ко-
ристування, органами влади 
враховуються природно-еко-
номічні, екологічні й соціальні 
умови й рекомендації, отри-
мані від науково-дослідних ус-
танов, про природно-сільсько-
господарське районування зе-
мель та їх нормування. Так, 
згідно ст. 121 Земельного ко-
дексу України (далі – ЗК) вста-
новлюються норми, за якими 
громадяни України мають пра-
во на безкоштовне одержання 
земельних ділянок у влас-
ність.

Мета використання конк-
ретної земельної ділянки при її 
наданні визначається органа-
ми місцевого самоврядування, 
про що вказується в докумен-
тах, які засвідчують права на 
землю, а також в документах 
державного земельного кадас-
тру й державної реєстрації. При 
цьому не повинна допускатися 
самовільна зміна дозволеного 
користування земельної ділян-
ки.

Уже саме поняття «землі 
сільськогосподарського при-
значення» пов’язано насампе-
ред з їх призначеністю для та-
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кої цілі, як виробництво сільсь-
когосподарської продукції (ст. 
22 ЗК України). А основним і 
першочерговим юридичним 
обов’язком власників земель-
них ділянок є «забезпечення 
використання їх за цільовим 
призначенням», що чітко за-
кріплено у ст. 91 п.1а ЗК України 
[14].

Визнання землі нерухомим 
майном і залучення її до цивіль-
ного обороту викликало потре-
бу  в  д е т а л ь н о м у  а н а л і з і 
взаємозв’язку правового режи-
му такої найважливішої кате-
горії земель, як землі сільсько-
господарського призначення, і 
правомочностей громадянина 
– власників даних земель, а як 
наслідок – до необхідності 
уточнення сфер застосування 
цивільного й земельного права 
в регулюванні відносин влас-
ності на такі землі.

Під терміном «режим» 
(франц. regime, від лат. regimen 
– управління) розуміється: 
встановлені законодавством 
порядок використання об’єкта, 
припустимі межі та способи 
розпорядження ним. Правовий 
режим забезпечується від-
повідними заходами впливу 
(заохочення) з боку органів де-
ржавної влади й органів місце-
вого с амоврядування [15, 
c. 1109].

Правовий режим різних зе-
мельних ділянок сільськогоспо-

дарського призначення неод-
норідний. Він зумовлений:  
(а) видами земель сільськогос-
подарського призначення; (б) їх  
економічними й екологічними 
властивостями; (в) юридичним 
статусом суб’єктів, які користу-
ються цими землями; (г) іншими 
об’єктивними обставинами. У 
земельному законодавстві 
виділяють загальний, особли-
вий і спеціальний правові ре-
жими земель сільськогоспо-
дарського призначення.

У правовій науковій літера-
турі відзначається, що право-
вий режим земель сільськогос-
подарського призначення спря-
мований на забезпечення 2-х 
головних завдань: забезпечен-
ня грунтової родючості земель, 
тобто охорони якості сільсько-
господарських угідь – якісний 
аспект, і забезпечення збере-
ження обсягу таких земель, за-
побігання зменшення площ 
сільськогосподарських угідь – 
кількісний аспект [13. c. 270].

Усі землі, придатні для 
сільськогосподарського вироб-
ництва мають пріоритетний ре-
жим використання. Це озна-
чає:

1) вони повинні надаватися 
насамперед для сільськогоспо-
дарського використання (ст. 23 
ЗК України);

2) земельним законодавс-
твом встановлені певні обме-
ження на угоди із земельними 
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ділянками, призначеними для 
сільськогосподарських цілей. 
Вимоги полягають перш за все 
в законодавчому переліку видів 
земель сільськогосподарського 
призначення, повністю виклю-
чених із цивільного обороту, 
тобто тих, які не можуть бути 
об’єк тами приватної влас -
ності;

3)  господарське  вико -
ристання цих земель не тільки 
не повинне погіршувати їх стан 
внаслідок виробничої діяль-
ності, а й має сприяти віднов-
ленню й поліпшенню родючості 
грунтів, їх корисних властиво-
стей;

4) при вилученні (викупі) 
земель сільськогосподарського 
призначення для потреб, не 
пов’язаних із сільськогоспо-
дарським виробництвом, при 
тимчасовому зайнятті сільсь-
когосподарських угідь для ін-
ших цілей, при обмеженні вико-
ристання або погіршення якості 
сільськогосподарських угідь 
тощо власникам землі й земле-
користувачам відшкодовують-
ся збитки і втрати сільськогос-
подарського виробництва. 

Отже, принцип пріоритет-
ності земель сільськогоспо-
дарського призначення – це за-
гальна вимога законодавства у 
вигляді спеціальних правил, 
скерованих на збереження цих 
земель як найбільш цінної ка-
тегорії.

З е м л і  с і л ь с ь к о г о с п о -
дарського призначення нада-
ються як громадянам, так і юри-
дичним особам. Громадянам 
земельні ділянки відводяться 
для задоволення їх соціальних, 
культурних, оздоровчих осо-
бистих потреб, своєї родини, 
відпочинку, дозвілля (для ве-
дення селянського господарс-
тва, садівництва, городництва, 
сінокосіння, випасу худоби, то-
варного сільськогосподарсько-
го виробництва). Для переліче-
них цілей громадяни можуть 
створювати садівничі чи город-
ницькі некомерційні об’єднання 
у формі товариства, споживчо-
го кооперативу тощо. З метою 
тов арн о г о  с і ль с ько г о с п о -
дарського виробництва земель-
ні ділянки надаються сільсько-
господарським підприємствам 
(юридичним особам): фер-
мерським господарствам, при-
ватним підприємствам, сільсь-
когосподарським виробничим 
кооперативам, господарським 
п ідприємствам.  Зазначен і 
суб’єкти ведуть товарне вироб-
ництво з метою реалізації про-
дукції й одержання прибутку.

Іноземні юридичні особи та 
іноземні держави не можуть 
бути суб’єктами права влас-
ності на землі сільськогоспо-
дарського призначення (ст. 22 
п.4 ЗК України).

Для дослідних і навчаль-
них цілей, пропаганди передо-
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вого досвіду ведення сільсько-
го господарства землі сільсь-
когосподарського призначення 
відводяться сільськогоспо-
дарським науково-дослідним 
установам і навчальним закла-
дам, сільським професійно-
технічним училищам і загаль-
ноосвітнім школам. Сільсько-
господарське виробництво ве-
дуть не тільки сільськогоспо-
дарські підприємства, а й деякі 
несільськогосподарські підпри-
ємства й організації, для чого 
їм теж надаються відповідні 
землі. У першу чергу це ті про-
мислові підприємства, які ма-
ють підсобні сільські госпо-
дарства, що вирощують про-
дукцію в основному для своїх 
працівників.

Деякі площі земель сільсь-
когосподарського призначення 
займають релігійні організації 
й об’єднання, яким теж можуть 
надаватися земельні ділянки 
для ведення підсобного сільсь-
кого господарства.

Таким чином, землі сільсь-
когосподарського призначення 
для ведення сільськогоспо-
дарського виробництва можуть 
надаватися тим юридичним 
особам, для яких ведення сіль-
ського господарства не є голо-
вною метою.

Усі суб’єкти, які користу-
ються сільськогосподарськими 
землями, не можуть керувати-
ся лише потребою одержання 

найбільшого доходу від них, 
але повинні дотримуватися 
правил їх посиленої правової 
охорони, що є складником по-
няття раціональності сільсько-
господарського землевико-
ристання. Під ним слід розумі-
ти не стільки максимальну еко-
номічну ефективність, скільки 
наукову обґрунтованість і най-
більшу доцільність використан-
ня цієї найціннішої категорії зе-
мель з одночасним дотриман-
ням екологічних правил їх охо-
рони.

Основну площу досліджу-
ваних земель займають підпри-
ємства й організації, які безпо-
середньо ведуть сільськогос-
подарське виробництво, – сіль-
ськогосподарські товаровироб-
ники. В аграрному секторі еко-
номіки України виникла при-
нципово нова система пра-
вовідносин, підвалини якої ста-
новлять відносини приватної 
власності на землі сільськогос-
подарського призначення [6]. 
Порядок створення, діяльності, 
реорганізації й ліквідації окре-
мих організаційно-правових 
форм суб’єктів сільськогоспо-
дарського виробництва визна-
чаються законодавством Украї-
ни. Підприємець має право ви-
бору організаційно-правової 
форми свого підприємства.

Таким чином, під право-
вим режимом земель сільсь-
когосподарського призначен-
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ня необхідно розуміти спе-
ціальний порядок використан-
ня земель, установлений за-

конодавством для найбільш 
цінної категорії земельного 
фонду України.
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Державний контроль у 
сфері економіки становить со-
бою сукупність дій по спосте-
реженню за функціонуванням 
відповідного об’єкта контролю 
з  м е т о ю  (а )  о т р и м а н н я 
об’єктивної й достовірної ін-
формації про стан справ на 
ньому, (б) застосування заходів 
з попередження правопору-
шень у царині економіки, (в) на-
дання допомоги підконтрольній 
структурі в дотриманні закон-
ності й дисципліни, (г) установ-
лення причин та умов, що спри-
яють порушенню вимог право-
вих норм, (д) вжиття заходів 
щодо притягнення до правової 
відповідальності винних осіб. 

Опрацювання основопо-
ложних концептуальних наста-
нов теми належить таким уче-
н и м ,  я к  В . Б .  А в е р ’я н о в ,  
А.П.  А льох ін,  Ю.П.  Битяк ,  
А.А. Кармолицький, В.К. Колпа-
ков, О.В. Кузьменко [Див.: 1, c. 157; 
2, c. 141; 3, c. 307; 5, c. 211]. 

Система державного конт-
ролю у сфері економіки скла-
дається з контролю законодав-
чого органу (Верховна Рада Ук-
раїни), органів виконавчої вла-

ди загальної компетенції (Кабі-
нет Міністрів України, місцеві 
державні адміністрації та ін.), 
спеціалізованих органів вико-
навчої влади (Рахункова пала-
та, Міністерство економіки Ук-
раїни, Державне казначейство 
України, Державна комісія з цін-
них паперів та фондового рин-
к у,  Державна контрольно -
ревізійна служба в Україні, Де-
ржавна податкова адміністра-
ція України та ін.).

Сутність контролю спе-
ціалізованих органів виконав-
чої влади полягає у його спе-
цифічному предметі, а також у 
відсутності відомчої заінтере-
сованості в його результатах, 
у тому, що він здійснюється ви-
сококваліфікованими спеціаліс-
тами, добре обізнаними з і 
слабкими сторонами підконт-
рольних їм структур.

Основними напрямками 
контролю спеціалізованих ор-
ганів виконавчої влади ними є 
перевірка: 

– додержання загально-
обов’язкових правил у царині 
економіки й господарського 
становища підприємств, зокре-

УДК 342  Л.П. Коваленко, канд. юрид. наук  
Національна юридична академія України  

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 
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ма, тих, які мають стратегічне 
значення для економіки й без-
пеки держави і є монополістами 
на загальнодержавному ринку 
товарів і послуг, формування 
цін та ціноутворення;

– дотримання умов реалі-
з а ц і ї  п р о г р а м  і  п р о е к т і в 
міжнародної технічної допомо-
ги, отримання кредитів, грантів, 
іноземних інвестицій; 

– стану економічної конку-
ренції на ринку; 

– державного оборонного 
замовлення; 

– норм і стандартів у сфері 
надання транспортних послуг, 
організації транспортних пере-
везень пасажирів, вантажів, 
багажу; 

– додержання власниками 
суден правил і норм, пов’язаних 
із забезпеченням їх безпечної 
експлуатації; 

– використання паливно-
енергетичних ресурсів; 

– розвитку зовнішньоеко-
номічних зв’язків, ефективності 
експортно-імпортних опера-
цій; 

– дотримання суб’єктами 
господарювання зобов’язань, 
що випливають із зовнішньо-
економічних договорів; 

– сплати суб’єктами госпо-
дарських відносин податків, 
зборів та інших обов’язкових 
платежів; 

– надходження і витрачан-
ня коштів, матеріальних ціннос-

тей, їх збереження, стан і до-
стовірність обліку та звітності; 

– охорони навколишнього 
природного середовища; 

– використання й охорони 
земель; 

– якості продукції, товарів, 
послуг; 

–  д о д е р ж а н н я  з а к о -
нодавства в регулюванні ви-
робництва та ін.

Контрольноревізійна 
служба України (а) проводить 
ревізії й перевірки в міністерс-
твах, відомствах інших органах 
державної виконавчої влади, в 
державних фондах, бюджетних 
установах, а також на підпри-
ємствах та в організаціях, що 
отримують кошти з Держбюд-
жету та з державних валютних 
фондів, і (б) здійснює контроль 
за усуненням недоліків і пору-
шень, виявлених попередніми 
ревізіями чи перевірками.

Головному контрольно
ревізійному управлінню та його 
підрозділам на місцях надаєть-
ся право: (а) безперешкодного 
дос т упу  на  п і дконтрольн і 
об’єкти для з’ясування питань, 
пов’язаних з ревізією або пере-
в іркою; (б)  припинення на 
розрахункових та інших рахун-
ках у банках, інших фінансово-
кредитних установах операцій 
у випадках, коли керівництво 
об’єкта, на якому необхідно 
провести ревізію або перевірку, 
перешкоджає працівникові  
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державної контрольно-ревізій-
ної служби виконувати свої 
обов’язки; (в) одержання від по-
садових і матеріально-відпові-
дальних осіб тих об’єктів, що 
ревізуються або перевіряють-
ся, письмові пояснення з пи-
тань, які виникають у перебігу 
ревізії й перевірки. 

Згідно з положенням про 
Державну митну службу Ук-
раїни основними її контроль-
н и м и  п о в н о в а же н н я м и  є :  
(а) забезпечення реалізації де-
ржавної політики у сфері мит-
ної справи; (б) захист еконо-
м ічни х  і н терес ів  Ук раїни;  
(в) контроль за додержанням 
законодавства України про 
митну справу; (г) використання 
засобів митно-тарифного й по-
затарифного регулювання при 
переміщенні через митний кор-
дон України товарів та інших 
предметів; (д) удосконалення 
митного контролю, митного 
оформлення товарів та інших 
предметів, що переміщуються 
через митний кордон України; 
(е) здійснення разом з Націо-
н а л ь н и м  б а н к о м  Ук р а їн и 
комплексного контролю за ва-
лютними операціями; (є) здій-
снення разом з іншими упов-
новаженими центральними ор-
ганами виконавчої влади за-
ходів щодо захисту інтересів 
споживачів товарів і дотриман-
ня учасниками зовнішньоеко-
номічних зв’язків державних 

інтересів на зовнішньому рин-
ку; (ж) боротьба з контрабан-
дою й порушеннями митних 
правил; (з) розвиток міжнарод-
ного співробітництва у сфері 
митної справи (Указ Президен-
та України «Питання Держав-
ної митної служби України» 
в і д  2 4  с е р п н я  2 0 0 0  р . , 
№ 1022/2000)[5].

Державна служба експор-
тного контролю України має 
такі контрольні повноваження: 
(а) бере участь у розробленні 
проектів законодавчих та інших 
нормативно-правових актів, 
пов’язаних з регулюванням 
діяльності в царині державного 
експортного контролю; (б) вжи-
ває в межах своєї компетенції 
заходи щодо розвитку спів-
робітництва з відповідними ор-
ганами іноземних держав та 
організаціями міжнародних ре-
жимів експортного контролю 
(Указ Президента України від 
17 квітня 2002 р., № 342/2002 
«Питання Державної служби 
експортного контролю Украї-
ни»)[5].

Д е р ж а в н а  п о д а т к о в а 
служба в Україні призначена 
для (а) виконання діяльності з 
реалізації державної політики 
у сфері здійснення контролю за 
дотриманням податкового за-
конодавства, за правильністю 
обчислення, повнотою і своє-
часністю сплати до бюджетів 
податків, зборів та інших пла-
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тежів і неподаткових доходів і 
внесків до державних цільових 
фондів, установлених законо-
давством України; (б) внесення 
пропозицій по вдосконаленню 
податкового законодавства та 
прийняття нормативно-право-
вих актів і рекомендацій з пи-
тань оподаткування, ведіння 
Державного реєстру фізичних 
осіб – платників податків та 
Єдиного банку платників по-
д атк і в  –  юри дични х  ос іб;  
(в) роз’яснення податкового за-
конодавства. Усе це – завдання 
органів державної податкової 
служби.

Державна інспекція Украї-
ни з контролю за цінами від-
повідно до покладених на неї 
завдань і наданих їй повнова-
жень, закріплених у Положенні 
про Державну інспекцію з кон-
тролю за цінами: (а) здійснює 
державний контроль за дотри-
манням установленого порядку 
затвердження й застосування 
цін і тарифів у міністерствах та 
відомствах, у державних, інших 
форм власності підприємствах, 
в організаціях та установах;  
(б) перевіряє обґрунтованість 
цін і тарифів, затверджених 
міністерствами й відомствами 
України, об’єднаннями, під-
приємствами й організаціями в 
межах їх компетенції незалеж-
но від форм власності й госпо-
дарювання, стан організації й 
ефективності роботи відомчого 

контролю за цінами; (в) коорди-
нує роботу єдиної системи ор-
ганів державного контролю за 
цінами з іншими контролю-
ючими органами та громад-
ськими об’єднаннями.

Із цією метою Державна 
інспекція України з контролю за 
цінами має право провадити в 
будь-яких суб’єктів підприєм-
ництва, розташованих на тери-
торії України, перевірки бухгал-
терських документів,  книг, 
звітів, калькуляцій та ін. 

Д е р ж а в н и й  к о м і т е т  
України з питань регулятор-
ної політики та підприємниц-
тва діє відповідно до Поло-
ження про Державний комітет 
України з питань регуляторної 
політики та підприємництва, 
затвердженого Указом Прези-
дента України від 25 травня 
2000 р. Для виконання покла-
дених на нього завдань і фун-
кцій Держпідприємництво має 
право: (а) залучати спеціалістів 
центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, підприємств, 
установ та організацій (за по-
годженням з їх керівниками) 
для розгляду питань, що нале-
жать до його компетенці ї;  
(б )  предс тав ляти  Каб інет 
Міністрів України за його дору-
ченням у міжнародних органі-
заціях і під час укладання між-
народних договорів України;  
(в) одержувати в установлено-
му законодавством порядку від 



11�2010/107

Проблеми адміністративного,  
господарського та фінансового права

центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, органів АРК, 
органів місцевого самовряду-
вання інформацію, документи 
й матеріали, необхідні для ви-
конання покладених на нього 
завдань; (г) скликати в уста-
новленому порядку наради з 
питань, що належать до його 
компетенції; (д) засновувати 
друковані видання для ви-

світлення в них питань єдиної 
державної регуляторної полі-
тики у сфері підприємництва, 
ліцензування підприємницької 
діяльності, державної реєстра-
ції підприємництва. Комітет у 
межах своїх повноважень, на 
основі й на виконання актів за-
конодавства видає накази і 
приймає рішення, організовує 
й контролює їх виконання. 
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имени Ярослава Мудрого, г. Харьков

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА ФИНАНСОВОГО ПРАВА

Институту субъекта фи-
нансового права в финансово-
правовой науке уделяется при-
стальное внимание. Такие учё-
н ы е  к а к  Д .В.  Ви н н и ц к и й ,  
Л.Н. Древаль, М.В. Карасёва, 
Ю.А. Крохина, Н.П. Кучерявен-
ко, Ю.Л. Смирникова, Н.И. Хи-
мичева [См.:1; 2; 4; 6; 8-10] и 

другие исследуют его понятие, 
сущность, виды, основы право-
вого статуса, правосубъект-
ности, механизмы взаимосвязи 
и взаимодействия друг с дру-
гом. В то же время следует при-
нимать во внимание вопрос об 
истории развития данного ин-
ститута, что позволит просле-
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дить эволюцию субъекта фи-
нансового права, глубже изу-
чить особенности его функци-
онирования на протяжении 
того или иного временного пе-
риода, а также извлечь уроки 
как позитивного, так и негатив-
ного исторического опыта для 
выработки рекомендаций в 
публичной финансово-право-
вой сфере на будущее. Как 
справедливо отметила Н.И. Хи-
мичева, «изучение историчес-
кого отечественного опыта 
обогатит обоснованность науч-
ных выводов» [10, с.23]. 

Субъект финансового пра-
ва развивался в рамках каждо-
го соответствующего периода 
истории Украины и на каждом 
из них ему были присущи свои 
особенности. Первым видом 
(представителем) субъекта фи-
нансового права надо назвать 
субъекта налогового права, что 
подтверждают исторические 
данные. Финансовая система 
Древней Руси начала склады-
ваться только с конца ІХ ст. – в 
период объединения древне-
русских племён и земель. Пер-
выми государственными обра-
зованиями были родовые об-
щины, с их натуральным спо-
собом ведения хозяйства, ко-
торое определяло и натураль-
ные формы налогов и повин-
ностей. Основными источника-
ми государственных доходов в 
тот период, как и на протяже-

нии следующих столетий, яв-
лялись налоги. Первоначаль-
ным из них была дань, которую 
князь собирал с подвластных 
ему земель. С укреплением 
княжеской власти, расширени-
ем границ государства появля-
ется необходимость увеличе-
ния поступлений в княжескую 
казну. Если на первой стадии 
образования Киевской Руси, 
когда все функции государства 
сводились к обороне границ, 
потребности князя ограничива-
лись расходами на содержание 
княжеского двора и дружины, 
то позднее возникает потреб-
ность в общественных пост-
ройках (городов, укреплений, 
церквей, дорог), содержании 
аппарата управления, подде-
ржании внутреннего порядка и 
т.д. Соответственно, усложня-
ются и формы налогов. 

Кроме дани в государс-
твенную казну взимались пош-
лины, штрафы и повинности, 
плательщиками которых явля-
лись содержатели корчем, куп-
цы, т.е. любые лица, имеющие 
соответствующие объекты об-
ложения данными платежами. 
Как подтверждают историчес-
кие факты, средства, поступа-
ющие от сбора дани и пошлин, 
являлись личным доходом кня-
зя. Распределение финансо-
вых средств между частными 
нуждами князей и обществен-
ными потребностями ничем не 
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регламентировалось [3, с.17, 
18]. На данном историческом 
этапе развития общества уже 
существовали такие виды на-
логоплательщиков, как ремес-
ленники, землевладельцы, 
купцы, иные физические лица, 
имеющие объекты налогообло-
жения. Их статус чётко не был 
определён в каких-либо право-
вых нормах, а потому отсутс-
твовали и какие-либо гарантии 
защиты их прав. Налоговые от-
ношения на тот момент опре-
делялись только велениями 
князя, который самостоятельно 
определял вид платежа, его 
размер, цели использования и 
не должен был ни перед кем 
отчитываться. В последующем, 
когда Киевская Русь распалась 
на 12 самостоятельных кня-
жеств, не могло быть и речи о 
единой налоговой системе, так 
как в пределах каждого фео-
дального княжества существо-
вали свои правила. 

В ХІІ ст. в результате ук-
репления власти Московского 
князя дань принимает форму 
подати. Всё население дели-
лось на тяглое и нетяглое. К 
нетяглому, т.е. обладавшему 
налоговым иммунитетом, отно-
сились первоначально духо-
венство, служилые люди всех 
чинов и купцы – как русские, 
так и иностранцы. К чёрным 
людям (тяглым) относились те, 
которые были занесены в по-

датные книги – очернённые. 
Для контроля за количеством 
поступающей в казну дани при-
близительно один раз в 17 лет 
проводилась перепись населе-
ния. Обратим внимание на по-
явление таких моментов, как 
классификация субъектов на-
логового права (хотя и не по 
справедливым основаниям), 
первые формы налогового учё-
та плательщиков. 

Хотя в целом чёткая сис-
тема управления финансами в 
Российском государстве от-
сутствовала довольно долго, 
(так как существовавшая была 
сложна и запутана), налоговые 
отношения на её фоне всё же 
отличались определённой кон-
кретностью и определённос-
тью. Всегда можно было выде-
лить таких субъектов налого-
вого права, как плательщики, 
контролирующие субъекты и 
государство. Уже в 1655 г. был 
создан Счётный приказ, веда-
ющий сбором податей, приход-
ными и расходными книгами, 
что позволило точно опреде-
лять суммы поступлений от на-
логов и сборов, т.е. наблюда-
ется развитие института нало-
гового контроля. 

Относительно единая фи-
нансовая и налоговая системы 
государства начали склады-
ваться при Петре І. Многочис-
ленные войны, большое стро-
ительство, крупномасштабные 
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государственные преобразова-
ния были связаны с постоянной 
нехваткой финансовых ресур-
сов. Для пополнения казны 
требовалось изыскивать средс-
тва. Для этого в казну вводятся 
всевозможные дополнитель-
ные налоги, а царь даже учре-
дил особую должность – при-
быльщиков, в обязанность ко-
торых входило «сидеть и чи-
нить государю прибыли», т.е. 
изобретать новые источники 
доходов. Плодом такого «нало-
готворчества» стали: гербовый 
сбор, подушный сбор с извоз-
чиков, налоги с постоялых дво-
ров, печей, плавных судов, ар-
бузов, орехов, продажи съест-
ного, ледокольный налог, «зна-
менитый» налог на усы и боро-
ды, а также на церковные ве-
рования (раскольники-старо-
веры были обязаны уплачивать 
двойную подать) [3, c. 23]. (Об-
ратим внимание, что в настоя-
щее время такой субъект нало-
гового права, как прибыльщи-
ки, в отдельном виде отсутс-
твует, но его функции, факти-
чески сводившиеся к усовер-
шенствованию налоговой сис-
темы (не только изобретению 
новых, но и разработке дейс-
твующих обязательных плате-
жей, иных вопросов, связанных 
с их уплатой), принадлежат 
Верховной Раде Украины как 
высшему законодательному 
органу власти). Таким образом, 

при Петре І значительно рас-
ширяется не только круг самих 
налогоплательщиков, а и как 
следствие – таких субъектов 
налогового права, как контро-
лирующие органы. Для контро-
ля за сбором податей и всей 
финансовой системой царь со-
здал центральные органы го-
сударственного управления – 
коллегии. 

За время правления Ека-
терины ІІ расходная часть го-
сударственного бюджета зна-
чительно увеличилась, что 
было обусловлено расточи-
тельностью царского двора, 
многочисленными войнами, 
разрастающимся штатом госу-
дарственных чиновников. Ха-
рактерной чертой финансов 
России того времени следует 
назвать полную бесконтроль-
ность расходования государс-
твенных средств, неупорядо-
ченность, дефицитность бюд-
жета, прогрессирующий рост 
государственного долга. В кон-
це ХІХ ст. основным источни-
ком доходной части бюджета 
оставались налоги, поступле-
ния от которых составляли 75% 
доходов бюджета. Налоговая 
система России тех времён ха-
рактеризовалась превалирова-
нием роли косвенного налого-
обложения в формировании 
доходной части бюджета (пи-
тейного, табачного, сахарного, 
нефтяного, спичечного плате-
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жей, таможенных пошлин), хотя 
прямые тоже составляли мно-
гочисленную группу платежей. 
При этом налогоплательщик 
иногда указывался уже в са-
мом названии налога (напри-
мер, подушные подати с евре-
ев-землевладельцев, подать 
со скота у киргизов Внутренней 
орды, ясак с кочевых и бродя-
чих инородцев и др.). Интерес-
ным представляется один из 
основных налоговых источни-
ков в тот период – питейный 
сбор, или винный откуп. Пос-
тупления от него составляли 
40 % доходной части государс-
твенного бюджета. Государс-
тво продавало право торговли 
алкогольной продукцией откуп-
щикам, которые после внесе-
ния определённой суммы в каз-
ну продавали водку по собс-
твенной цене, увеличенной в 
несколько раз. (В современном 
налоговом законодательстве 
субъект налогового права, ко-
торый в прошлом именовался 
«откупщик», представлен инс-
титутом юридического пла-
тельщика – по налогу на добав-
ленную стоимость, акцизному 
сбору, когда при механизме 
косвенного налогообложения 
имеет место деление платель-
щика на 2 вида – юридический, 
который юридически обязан 
уплачивать налог государству, 
и фактический, потребитель 
товара, работы, услуги, кото-

рый возвращает платёж юри-
дическому плательщику и не-
сёт тяготы такого налогообло-
жения).

Период с 1918 по 1920 г. 
характеризуется возникнове-
нием коллективных хозяйств. 
Налоговой системе этого вре-
мени присущи многократность 
обложения и множественность 
налогов, что объясняется пот-
ребностью в обложении раз-
личных сфер деятельности 
частного капитала и интереса-
ми государственного и мест-
ных бюджетов. В этот же пери-
од, как свидетельствуют исто-
рические факты, плательщики 
уплачивают налоги (со строе-
ний в городской местности; де-
нежный подворный в сельской 
местности; на домашнюю при-
слугу; квартирный, с городских 
и пригородных садов; на право 
охоты), сборы (с владельцев 
транспортных средств; с гру-
зов, привозимых и вывозимых 
по железнодорожным и водным 
путям сообщения; за пользова-
ние общественными весами; со 
скота, пригоняемого на рынок 
для продажи; с извозного про-
мысла; с отпускаемой на корню 
древесины; прописочный; гер-
бовый; канцелярский; нотари-
альный; консульский), судеб-
ные пошлины и др. [3, c. 25]. 

Но уже с 30-х годов ХХ 
ст. роль и значение налоговых 
доходов государственного 
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бюджета СССР резко уменьша-
ется и налоги начинают выпол-
нять несвойственные им фун-
кции. Они используются как 
орудие политической борьбы с 
кулаками и частными сельхоз-
производителями. Постепенно, 
в связи с изменением и ужес-
точением внутренней политики 
СССР, свёртывания нэпа, ин-
дустриализацией и коллекти-
визацией, система налогооб-
ложения заменяется изъятием 
прибыли предприятий адми-
нистративными методами и пе-
рераспределением финансо-
вых ресурсов через бюджет 
страны. В новых экономичес-
ких условиях гарантом ста-
бильных поступлений в бюд-
жет могла стать только отла-
женная система налогообло-
жения. 

24 января 1990 г. в системе 
союзного Министерства фи-
нансов была создана Государс-
твенная налоговая служба со 
своей территориальной струк-
турой. Её обязанности охваты-
вали регистрацию всех нало-
гоплательщиков, контроль за 
соблюдением налогового зако-
нодательства, взимание нало-
гов, недоимок и штрафов. Но 
положение осложнялось тем, 
что в стране, по сути, не было 
соответственного действующе-
го законодательства. После 
провозглашения независимос-
ти Украины начинает формиро-

ваться и действовать новая на-
логовая система, которая, без-
условно, не является совер-
шенной и окончательной в силу 
определённых политических и 
экономических причин. 

Рассмотрев историю раз-
вития субъекта налогового 
права, можем утверждать, что 
данный институт берёт свои 
корни  ещё с  д ревнейши х 
времён существования Украи-
ны (России), потому что его на-
личие является объективно не-
обходимым. Именно действия-
ми этих субъектов – как пла-
тельщиков, так и контролирую-
щей стороны – непосредствен-
но формировалась и функцио-
нировала налоговая система 
либо её первоначальные, зача-
точные формы на соответству-
ющем историческом этапе раз-
вития общества, что способс-
твовало экономическому, соци-
альному и иному решению его 
задач.

Субъект финансового пра-
ва получил своё историческое 
развитие и в качестве субъекта 
бюджетного права, хотя и зна-
чительно позднее, нежели 
субъект налогового права. 
Первые попытки составления 
сметы государственных дохо-
дов и расходов предпринима-
лись в ХVІІ – ХVІІІ ст., но реаль-
ное бюджетное хозяйство ут-
вердилось лишь в ХІХ ст. Имен-
но в это время в России было 
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положено начало системати-
ческому составлению росписи 
государственных доходов и 
расходов, т.е. составлению 
бюджета. Публичность русско-
го бюджета начинается только 
с 1862 г. с изданием бюджет-
ных правил. До этого роспись 
составляла строгую государс-
твенную тайну, известную толь-
ко финансовому комитету. 
«Первоначально бюджет носил 
на себе яркую печать част-
ноправового характера: в нём 
смешивались доходы госу-
дарства и личные доходы гла-
вы государства, а также расхо-
ды на общегосударственные 
потребности и на личные пот-
ребности монарха и его семьи. 
Бюджет подобного рода скорее 
походил на «домовую книгу», 
реестр. Первые попытки со-
ставления бюджетов для лич-
ных потребностей главы госу-
дарства восходят к глубокой 
старине. В русской финансовой 
истории известны такие бюд-
жеты – «табели», «табельные» 
и «сверхтабельные» доходы и 
расходы» [3, c. 59]. 

На наш взгляд, в такой си-
туации монарха или правителя 
нельзя считать субъектом бюд-
жетного права в полном смыс-
ле этого слова. Ведь если речь 
шла о смешении публичных и 
частных расходов в одном до-
кументе, представляющем го-
сударственную тайну, трудно в 

целом понимать его как бюд-
жет, а его составителя (монар-
ха) – как субъекта бюджетного 
права, при отсутствии бюджет-
ного законодательства вооб-
ще. Русские росписи ХVІІ – 
ХVІІІ ст. были весьма прими-
тивными и не давали полного 
представления о состоянии го-
сударственного хозяйства. Это 
были неполные и не соответс-
твующие действительности 
своды доходов и расходов без 
их объединения и какой-либо 
централизации. Финансовые 
затруднения побудили Петра І 
в 1708 г. образовать постоян-
ный совещательный орган – 
«боярскую консилию», имев-
шую 3 комитета – финансовый, 
военный и дипломатический. 
Образованный впоследствии 
Сенат (1711 г.) сосредоточил в 
себе функции финансового ко-
митета, в том числе и финан-
совую отчётность. Учреждён-
ный с 1722 г. при Сенате гене-
рал-прокурор играл, по сути, 
роль министра финансов. С 
этого же года камер-коллегия 
– прообраз министерства фи-
нансов – приступает к более 
рег улярному составлению 
бюджетов. При этом никаких 
определённых правил по со-
ставлению росписи не сущес-
твовало. 

После Петра І росписи 
были почти заброшены, так что 
о состоянии бюджета того вре-
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мени и вплоть до Екатерины ІІ 
имеются лишь довольно скуд-
ные сведения. В 1769 г. по тре-
бованию Екатерины ІІ состав-
ляется «окладная книга» для 
всего государства, сведения 
для которой (как и для после-
дующих окладных книг 1773-
1777 гг.) собирались по едино-
образным формам [3, c. 61]. 
Рассмотрев историю развития 
бюджета и субъекта бюджет-
ного права на данном истори-
ческом этапе, отметим, что он 
(бюджет) скорее составлялся 
монархами в личных целях, 
для собственного удобства. 
Публичного значения он прак-
тически не имел, так как офи-
циально нигде не обнародо-
вался, ни с кем не обсуждался 
и часто не отражал действи-
тельного финансового положе-
ния государства. Государствен-
ные органы власти (коллегии, 
консилии, министр финансов) 
также не принимали законода-
тельного участия в утвержде-
нии бюджета; их роль своди-
лась только к обеспечению ис-
полнения утверждённых свы-
ше росписей. Поэтому, несмот-
ря на то, что бюджет и предус-
матривал расходы публично-
правового характера, что, ес-
тественно, являлось объектив-
но необходимым, понимать его 
в целом как публичный финан-
с о в ы й  п л а н  г о с уд а р с т в а  
нельзя. В связи с этим слабо 

был очерчён и круг субъектов 
бюджетного права, которые на 
тот период были представлены 
в лице монарха (правителя) и 
подчинённых ему структур (ор-
ганов власти), ибо смешение 
личных финансов с государс-
твенными в одном документе 
не могло придать им такого 
статуса. 

Уже к 1893 г. весь бюджет-
ный процесс (сроки представ-
ления, рассмотрения и утверж-
дения смет, конкретные лица, 
ведомства и учреждения, от-
ветственные за тот или иной 
этап) был четко определён. 

Следовательно, с развити-
ем и упорядочением бюджет-
ного законодательства, кото-
рое стабилизировало и закре-
пило основные положения 
бюджетной деятельности госу-
дарства, с появлением принци-
пов плановости и публичности 
бюджета можно вести речь и о 
расширении круга субъектов 
бюджетного права и об опре-
делении их публично-правово-
го статуса. Несмотря на то, что 
зарождение и развитие субъ-
екта бюджетного права осу-
ществлялось более медленны-
ми темпами, чем субъекта на-
логового права, первый явля-
ется таким же неизбежным 
участником финансового пра-
ва, как и второй. В результате 
осуществления субъектами 
бюджетного права своих пол-
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номочий реализуются важней-
шие вопросы, связанные с раз-
витием всего общества в эко-
номической, социальной, пра-
вовой и иных сферах его жиз-
недеятельности.

Субъект финансового пра-
ва эволюционировал и в виде 
субъекта государственно-кре-
дитных правоотношений. Этот 
факт также выступает неиз-
бежным следствием развития 
общества, его финансовой сис-
темы. Как уже обращалось вни-
мание ранее (при анализе 
субъектов налогового и бюд-
жетного права), всё государс-
твенное (публичное) имущест-
во без каких-либо чётких огра-
ничений сливалось с частным 
имуществом верховного прави-
теля (князя, царя, императора). 
Поэтому и государственный 
кредит служил ему личным до-
ходом. И.Ю. Патлаевский в 
своё время обращал внимание 
на то, что на ранних стадиях 
исторического развития госу-
дарственный кредит является 
не чем иным, как личным кре-
дитом верховного правителя 
– государя [7, c. 224]. Значит, 
обязательным участником от-
ношений, складывающихся в 
сфере государственного кре-
дита, с глубоких времён высту-
пал властвующий субъект, на-
делённый властвующими пол-
номочиями и аппаратом при-
нуждения и в необходимых 

случаях использующий их.
В качестве кредиторов 

первоначально были купцы, 
ростовщики, иностранные бан-
киры, позднее – иностранные 
государства и международные 
организации. Эпоха царствова-
ния Екатерины ІІ и последую-
щие – включительно до конца 
правления Николая ІІ – харак-
теризовалась тем, что Россия 
постоянно выступала в роли 
участника государственно-кре-
дитных правоотношений как на 
внутреннем, так и на внешнем 
рынке. 

Как необходимое средство 
для разрешения финансовых 
проблем, государственный 
кредит использовался и в 1917 
– 1991 годах, и применяется на 
современном этапе функцио-
нирования финансовой систе-
мы Украины. При этом практика 
погашения займов могла иметь 
как натуральную, так и денеж-
ную форму и не всегда была 
добровольной.

Как видим, зарождение 
субъекта государственно-кре-
дитного права уходит в глубь 
веков – в древние времена су-
ществования общества, а раз-
вивается он как неизбежное 
следствие постоянных финан-
совых нуж д и проблем, не 
удовлетворявшихся только 
действиями субъектов налого-
вого права. Полномочия, выра-
женные в юридических правах 
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и обязанностях субъектов го-
сударственно-кредитного пра-
ва, относятся к добровольной 
стадии мобилизации публич-
ных денежных фондов и явля-
ются такими же необходимыми 
по своей сути, как и уплата на-
логов, относящихся к обяза-
тельной стадии аккумуляции 
таких централизованных фон-
дов.

В рамках науки финансо-
вого права сформировался и 
институт страхования. Приме-
ры обязательного государс-
твенного страхования давала 
уже Московская Русь. После 
свержения татаро-монгольско-
го владычества на русские ру-
бежи совершались нескончае-
мые набеги крымских и ногай-
ских татар, которые захватыва-
ли пленников и продавали их в 
рабство. Предотвратить такую 
продажу или освободить из 
рабства мог выкуп пленников. 
В целях сохранения людских 
поселений, а также военных и 
служилых людей на юге страны 
организация выкупа пленных 
была обеспечена специальной 
финансовой базой. Как отме-
чено в истории, предписания 
на этот счёт содержатся в гл. 
72 «Об искуплении пленных» 
(1551 г.), где предусматрива-
лось 3 формы выкупа. Во всех 
случаях последний финанси-
ровался из царской казны, но 
затрачиваемые ею средства 

возвращались в виде ежегод-
ной раскладки среди населе-
ния, которая строилась на 
уравнительных началах. Впос-
ледствии от системы последу-
ющей раскладки сумм, реально 
израсходованных на выкуп 
пленных, совершился переход 
к регулярным платежам, обра-
зующим специальный фонд 
для выкупа [3, c. 72]. 

Следует констатировать, 
что организация финансирова-
ния выкупа пленных, имела все 
существенные элементы госу-
дарственного обязательного 
страхования на случай плене-
ния, поскольку имели место и 
обязательные ежегодные (по 
твёрдым ставкам) страховые 
платежи, образующие специ-
альный страховой фонд, и вы-
даваемые из него твёрдые 
страховые суммы, и государс-
твенный страховой орган в 
лице Посольского приказа. Од-
нако, считаем, что это не даёт 
оснований выделять отде-
льный вид субъекта финансо-
вого права – субъекта, функци-
онирующего в правоотношени-
ях, складывающихся в сфере 
обязательного государствен-
ного страхования, потому что 
последний не имеет своих су-
щественных признаков, позво-
ляющих отличать его от субъ-
ектов налогового, бюджетного 
или государственно-кредитно-
го права. Там, где речь идёт о 
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временном или постоянном 
формировании специального 
страхового денежного фонда, 
функционируют налоговые 
правоотношения в широком 
смысле слова. Имеется в виду 
обязательная аккумуляция не 
только государственных фон-
дов с помощью исключительно 
налогов, но и различных сбо-
ров, пошлин, штрафов. В дан-
ной ситуации имеется в виду 
формирование специфическо-
го фонда – страхового, выпла-
ты из которого осуществляют-
ся в связи с наступлением 
страховых случаев. Он такой 
же, как и все остальные пуб-
личные фонды, так как образу-
ется и функционирует в таком 
же порядке, как и все осталь-
ные целевые фонды, истори-
чески как включаемые в состав 
бюджета, так и исключаемые 
из него: здесь порядок действу-
ет для всех одинаковый, ме-
няться могут только сроки вне-
сения платежей, размеры, 
виды плательщиков, цели. 

В современном бюджете 
Украины например, функциони-
руют Дорожный фонд, Фонд по 
защите материнства, Авиаци-
онный фонд, Резервный фонд 
и множество других, имеющих 
свою чётко определённую 
цель. Но ведь ни у кого не воз-
никает мысли в каждом из них 
выделять отдельных субъектов 
финансового права либо отде-

льные виды финансовых пра-
воотношений. Поэтому при воз-
никновении отношений, скла-
дывающихся в сфере обяза-
тельного государственного 
страхования, правильнее бу-
дет говорить о субъекте нало-
гового права, а то, что в резуль-
тате его действий формируют-
ся различные фонды (и стра-
ховые в том числе), лишь поз-
воляет детализировать виды 
такого субъекта. К примеру, 
субъектов налогового права 
(плательщиков) можно разде-
лить на такие виды, как: (а) пла-
тельщики налогов с владель-
цев транспортных средств, 
действиями которых формиру-
ется в определённой части До-
рожный фонд Украины; (б) пла-
тельщики сборов на общеобя-
зательное государственное 
пенсионное страхование, мо-
билизующие средства в Пенси-
онный фонд Украины; (в) пла-
тельщики налога за землю, ак-
кумулирующие средства мест-
ных публичных фондов, и т.д. 
В тех ситуациях, когда имеют 
место выплаты страховых 
сумм, речь идёт о субъекте 
бюджетного права, и то на ста-
дии определения направлений 
расходования этих сумм, т.е. в 
ходе бюджетного процесса. 
Конкретные же их выплаты осу-
ществляются уже в рамках тру-
довых правоотношений, где 
физические лица выступают 
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настоящими или бывшими 
субъектами трудового права, 
субъектами гражданского пра-
ва. 

Изучив историю развития 
субъекта финансового права, 
можем отметить следующее. 
Данный институт выступает 
объективно обусловленным и 
неизбежным в эволюции обще-
ства. Субъекты финансового 
права отражали финансово-
правовую действительность 
исторического периода, на про-
тяжении которого функциони-
ровали, вскрывали и проявля-
ли различные её стороны как 
позитивного, так и негативного 
характера. В ходе своего эво-
люционирования они вели пос-
тоянную политическую борьбу 
в сфере как публичных, так и 
частных финансов, в результа-
те которой сталкивались раз-
личные мировоззрения и инте-

ресы, одерживая, как правило, 
лишь временные победы.

На пути исследования ис-
тории развития субъекта фи-
нансового права человечеству 
представилась возможность 
обрести колоссальный опыт, 
зафиксированный наукой фи-
нансового права, относительно 
взаимосвязи таких объектив-
ных финансовых явлений как 
налоги, кредит, бюджет и про-
чие, и последствий их воздейс-
твия на поведение субъектов, 
участвующих в финансовых 
правоотношениях. Это позво-
лило выработать (и позволит 
это делать в дальнейшем) ос-
новные прогнозы позитивного 
направления на будущее в 
сфере функционирования пуб-
личных финансов, предосте-
речь от негативного опыта, 
имевшего место в историче-
ском прошлом.

Список литературы: 1. Винницкий Д.В. Субъекты налогового права. – М.: Нор-
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Проблема визначення 
обов’язку платників податків є 
однією з найважливіших у по-
датковому праві. Її досліджен-
ня зумовлено різноманіттям 
податків і змінами, що відбува-
ються в даний час у податково-
му законодавстві. Інтерес до 
даної проблеми пояснюється 
тим, що податковий обов’язок 
розглядається на прикладі кон-
кретного податку – податку на 
прибуток. У фінансово-пра-
вовій літературі існують різні 
трактування обов’язків платни-
ків податків [Див.:1; 4; 5]. Від-
значимо, що більшість учених 
тлумачать обов’язок платника 
податків як передбачену нор-
мою податкового права міру 
його належної поведінки. Це 
значить, що платник не вправі 
відмовлятися від виконання 
свого прямого обов’язку [6, 
c. 79].

Сплачування податків – го-
л о в н и й  к о н с т и т у ц і й н и й 
обов’язок осіб, які перебувають 
у податкових правовідносинах 
як платники податків. Особли-
ве значення вказаного обов’язку 

підтверджується його прямим 
закріпленням у Конституції Ук-
раїни (ст. 67). З урахуванням 
цього важливим фактом є те, 
що платник податків виступає 
перш за все зобов’язаною осо-
бою. Відповідно до цього по-
даткове законодавство й за-
кріплює перевагу обов’язку.

Окреслення кола обов’язків 
цих платників має практичне 
значення, оскільки застосуван-
ня мір відповідальності до ос-
танніх обумовлено саме пору-
шенням обов’язків, установле-
них податковим законодавс-
твом. 

Поруч з головним, консти-
туційним обов’язком існують 
також інші, які є податковими 
за своєю сутністю, бо виника-
ють з податкових правовідно-
син і закріплюються чинним по-
датковим законодавством. Це 
обов’язок (а) вести бухгал-
терський облік, складати звіти 
про фінансово-господарську 
діяльність і (б) надавати подат-
ковим органам пояснення з пи-
тань, виникаючих у перебігу пе-
ревірки, та ін. Безумовно, на-
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звані обов’язки стосовно голо-
вного мають похідний і забез-
печувальний характер, їх мож-
на розглядати як додаткові.

Деякі фахівці, розглядаючи 
питання виконання податково-
го обов’язку, виділяють широке 
й вузьке розуміння цього понят-
тя виходячи із законодавчо за-
кріпленої системи обов’язків. 
Так, категорія «виконання по-
даткового обов’язку» в широко-
му ї ї значенні є реалізацією 
всієї системи обов’язків плат-
ника податків, пов’язаних зі 
сплатою податку, що опосеред-
ковується діями з реєстрації 
платника податків, податкового 
обліку та ін. У вузькому ро-
зумінні вона означає своєчасну 
й повну сплату податку в по-
рядку, встановленому законо-
давством [6, c. 174]. Розгляне-
мо детальніше вузький аспект 
даного поняття.

У теорії податкового права 
податок вважається встанов-
леним тільки за наявності юри-
дичного факту податкового 
обов’язку, тобто коли в сукуп-
ності визначені платник подат-
ків і такі обов’язкові елементи 
оподаткування, як: (а) його 
о б ’є к т  і  с т а в к а  п о д а т к у ;  
(б) предмет, база й одиниця 
оподаткування; (в) податкова 
пільга; (г) методи, строки і спо-
соби сплати податків; (д) на-
прями надходження платежу. 
При цьому серед фахівців по-

даткового права немає одно-
стайної думки з приводу вклю-
чення тих чи інших елементів 
оподаткування до правового 
механізму податку. Розгорнену 
їх характеристику як сукупності 
елементів, що встановлюють 
обов’язок платника щодо спла-
ти податк у,  вперше надав  
С.Д. Ципкін [9, c. 21]. Значний 
внесок у розвиток поняття еле-
ментів закону про податок вніс 
С.Г. Пепеляєв. Він відзначив: 
«Податок повинен бути точно 
визначений ... Хоча кількість 
податків велика і структура їх 
різна, складники податкових 
формул – елементи закону про 
податок – мають універсальне 
значення» [7, c. 44].

Вирізнення у складі подат-
ку його елементів, за словами 
О. Козиріна, є «понятійним інс-
трументарієм», «анатомією по-
датку», його внутрішньою будо-
вою [5, c. 18]. Окремі вчені виді-
ляють вужче коло елементів 
оподаткування: платник, об’єкт, 
податкова база, податковий пе-
ріод, податкова ставка, поря-
док обчислення податку, поря-
док і строки його сплати [Див.: 
1; 4-6]. Хоча при розгляді по-
даткових елементів основний 
акцент зазвичай робиться на 
нормотворчості, проте останні 
зовсім не обмежуються тільки 
тими складниками, які перелі-
чені в Законі України «Про сис-
тему оподаткування».
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Найбільш зваженою, з на-
шого погляду, є точка зору, якої 
дотримується М.П. Кучерявен-
ко, виділяючи ширше коло еле-
ментів правового механізму по-
датку. Зокрема, до них нале-
жать: предмет податку, одини-
ця оподаткування, джерело 
сплати податку, методи його 
сплати й особливості податко-
вого режиму [6, c. 64-66]. Вихо-
дячи із цього розгляд виконан-
ня обов’язку по сплаті податку 
на прибуток визначатимемо 
е л емен тами  в к аз ан ої  с и -
стеми.

Податковий обов’язок по 
сплаті конкретного податку 
встановлюється законом, що 
містить податково-правові нор-
ми, що регулюють порядок стя-
гування даного податку. Вико-
нання такого обов’язку забез-
печується силою державного 
примусу. Вибір податку на при-
буток не є випадковим. Цей по-
даток є одним з основних у 
групі прямих податків податко-
вої системи України. Він нале-
жить до особистих прямих по-
датків, що сплачуються з дійс-
но отриманого прибутку й від-
бивають фактичну платос-
проможність платника.

Виникнення обов’язку спла-
ти податку на прибуток законо-
давець пов’язує з юридичним 
фактом виникнення у платника 
податків об’єкта оподаткування 
– прибутку. Останній розрахо-

вується шляхом зменшення 
суми скоригованого валового 
доходу звітного періоду, визна-
ченого згідно із Законом Украї-
ни «Про оподаткування прибут-
ку підприємств» (далі – Закон) 
на суму: (а) податкових витрат 
платника податків, визначених 
ст. 5 Закону, і (б) амортизацій-
них відрахувань, нарахованих 
згідно зі статтями 8 і 9 Закону. 
У цьому визначенні закріплені 
елементи податкового механіз-
му, пояснюючі й уточнюючі 
об’єкт оподаткування. Так, до 
об’єкта оподаткування тісно 
примикає його предмет. Сам по 
собі він не породжує податко-
вих наслідків, але певний юри-
дичний стан суб’єкта формує 
об’єкт оподаткування, який є 
підставою для виникнення від-
п о в і д н и х  п о д а т к о в и х 
зобов’язань. Так, предметом 
оподаткування з податку на 
прибуток виступають ефектив-
на господарська діяльність, на-
явність у підприємства активів 
у грошовій матеріальній і нема-
теріальній формах.

Наступним елементом, що 
уточнює об’єкт оподаткування, 
є база останнього, яка є кіль-
кісним вираженням об’єкта. Ін-
шими словами, це та натураль-
но-вартісна величина, до якої 
застосовується ставка по -
датку.

Якщо інше не передбачено 
законодавством, платник по-
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датків зобов’язаний самостійно 
виконати обов’язок по сплаті 
податку. Сплата здійснюється 
шляхом перерахування в уста-
новленому порядку суми по-
датку до відповідного бюджету. 
Відповідно до п. 16. ст. 16 За-
кону платник податку на прибу-
ток самостійно визначає суму 
податку, яку необхідно сплати-
ти. Цей його обов’язок реалі-
зується наданням декларації 
про прибуток у податковий ор-
ган у встановлені законом 
строки.

Обчислення суми податку 
безпосередньо пов’язано з по-
датковою ставкою. Із 1 січня 
2004 р. по податку на прибуток 
ставку було знижено з 30% до 
25% від об’єкта оподаткування. 
Таке зниження спричинило цілу 
низку обмежень: по формуван-
ню валових витрат, амортиза-
ції, пільгах і порядку сплати по-
датку на прибуток. Законом 
крім ставки базової встановлені 
також і спеціальні (пільгові): на-
приклад, (0%) нульова – при 
оподаткуванні доходів страхо-
виків-резидентів, що отримані 
внаслідок довгострокового 
страхування життя й пенсійно-
го страхування в межах неде-
ржавного пенсійного забезпе-
чення; (3%) тривідсоткова – при 
оподаткуванні прибутку страхо-
виків-резидентів від виконання 
інших видів страхування та ін. 
Звертаючи увагу на пільги по 

податках, необхідно відзначи-
ти, що вони є свого роду пере-
вагами, що надаються окремим 
категоріям платників податків 
порівняно з іншими. Податкові 
пільги включають можливість 
не сплачувати податки або 
сплачувати їх у меншому роз-
мірі. Для платника податку на 
прибуток характерна наявність 
у законі податкових пільг, без-
посередньо пов’язаних зі змен-
шенням оподаткованого при-
бутку. Окремі категорії платни-
ків податків взагалі звільняють-
ся від оподаткування.

До податкових пільг відно-
сять, наприклад, вирахування 
як пільгу, передбачену законо-
давством про податки і спря-
мовану на пільгове скорочення 
обсягу бази оподаткування. Її 
особливістю є те, що пільги та-
кого виду пов’язані вже не з до-
ходами, а з витратами фіскаль-
но-зобов’язаної особи. При-
міром, платникові податків на-
дається можливість зменшити 
прибуток, що підлягає оподат-
куванню, на суму понесених 
ним витрат особливого виду, 
перелік яких прямо встанов-
люється законодавцем. У За-
коні роз’яснюється порядок 
визначення меж, у яких платник 
податків може формувати свої 
валові витрати в частині доб-
родійності (п.п. 5.2.2 ст. 5; п.п. 
5.2.13 ст. 5).

Податкові вилучення теж 
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передбачені законодавством 
як податкова пільга. Для неї ха-
рактерним є звільнення від 
оподаткування окремих кате-
горій платників податку або 
видів (категорій) об’єктів опо-
даткування. Так, при оподатку-
ванні прибутку функціональ-
ною ознакою пільги такого виду 
є пряма вказівка Закону на ви-
лучення прибутку платника по-
датків від певних видів діяль-
ності зі складу оподаткованого 
прибутку або звільнення від 
оподаткування певних видів 
майна, тобто звільнення за 
складом об’єктним, а не по 
суб’єктним (п.п. 7.11.3; 7.12.1 
ст. 7).

На даному етапі щодо по-
даткових пільг простежується 
тенденція в бік істотного зву-
ження сфери їх застосування, 
або взагалі скасування. Для 
впорядковування процедури 
внесення платником податків 
податку на прибуток до бюдже-
ту встановлюється певний по-
рядок сплати податку. У пра-
вовій літературі виділяють 3 
основні способи такої сплати. 
Це сплата податку по деклара-
ції, із джерела виплати доходу 
й кадастровий спосіб його 
сплати.

При сплаті по декларації 
платники податку на прибуток 
у строки, визначені законом, 
подають у податковий орган 
податкову декларацію за звіт-

ний період. Подача останньої є 
юридичним фактом узгодження 
суми податкового зобов’язання, 
нарахованого платником само-
стійно. Ця декларація є основ-
ним розрахунковим докумен-
том податкової звітності.

Законом про прибуток ус-
тановлено, що податок спла-
чується за звітний період до 
відповідного бюджету в строк, 
визначений для квартального 
податкового періоду (п. 16.4 
ст. 16). При цьому за звітний 
квартал, півріччя і 3 квартали 
платники податку подають 
спрощену декларацію, а за на-
слідками звітного року – пов-
ну.

Як бачимо, законодавс-
т в о м  з а к р і п л е н о  п е р е л і к 
обов’язків платників податків, 
які повинні бути ними вико-
н а н і .  З м і с т  п о д а т к о в о г о 
обов’язку полягає в наявності 
у платника податків правового 
обов’язку сплатити законно 
встановлений і правильно об-
числений податок. З нашого 
погляду, необхідно погодитися 
з позицією тих науковців, які 
відзначають, що тільки за на-
явності повної сукупності еле-
ментів правового механізму 
податку обов’язок платника по 
сплаті податку може вважати-
ся виконаним у повному обсязі 
[Див.: 7, c. 63-66; 4, c. 3-5]. 
Якщо законодавець з якої-не-
будь причини не встановив 
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або не визначив хоча б один з 
елементів податку, то платник 
з в і л ь н я є т ь с я  в і д  с в о г о 
обов’язку по сплаті податків. У 

такому разі він має повне пра-
во не сплачувати податок або 
сплачувати його зручним для 
себе способом.

Список літератури: 1. Айзенберг A.M., Карева М.П. Правовые нормы и пра-
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Проблема об’єкта злочину 
є однією з основних у науці 
кримінального права, тому її 
правильне вирішення має над-
звичайно важливе теоретичне 
і практичне значення. Саме 
об’єкт дозволяє розкрити со-
ціальну сутність злочину, вста-
новити його суспільно небез-
печні наслідки, сприяє пра-
вильній кваліфікації діяння, а 
також відмежуванню його від 
суміжних суспільно небезпеч-
них посягань. Об’єкт відіграє 
істотну роль і для визначення 
самого поняття злочину, знач-
ною мірою впливає на зміст 
його об’єктивних і суб’єктивних 
ознак, є вихідним при кваліфі-
кації злочинів і побудові систе-
ми Особливої частини КК [3, 
c. 101], лежить в основі кримі-
налізації й декриміналізації 
суспільно небезпечних діянь, 
визначення їх тяжкості, відме-
жування злочинів від інших 
правопорушень, впливає на 
формування санкцій статей КК 
й на міру покарання, яка при-
значається винному [11, c. 71]. 

Ураховуючи надзвичайну 
важливість, складність і фун-

даментальн іс ть  проблеми 
об’єкта злочину, відомі кримі-
налісти минулого й сучасності 
присвятили їй чимало наукових 
статей, монографій, дисерта-
ційних досліджень. У межах цієї 
статті важко встановити, яка з 
існуючих точок зору найточні-
ше відбиває сутність об’єкта 
злочину, бо для цього необхід-
но провести повноцінне комп-
лексне дослідження проблеми 
об’єкта. Однак, на нашу думку, 
найбільш обґрунтованою є по-
зиція, згідно з якою об’єктом 
злочину є суспільні відносини, 
охоронювані законом про кримі-
нальну відповідальність, тобто 
певні зв’язки між суб’єктами 
відносин, які складаються в 
процесі їх матеріальної й ду-
ховної діяльності [15, c. 14]. 
Таке розуміння сутності об’єкта 
злочину покладено в основу 
дослідження кримінальної від-
повідальності за порушення 
встановленого законом поряд-
ку трансплантації органів або 
тканин людини. 

Об’єкт незаконної транс-
плантації поглиблено вивчали 
В.О. Глушков, А.В. Мусієнко,  

УДК 343.6  С.В. Гринчак, канд. юрид. наук  
   Національна юридична академія України  
   імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ОБ’ЄКТ НЕЗАКОННОЇ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ
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О.О. Пунда, Г.В. Чеботарьова 
[Див.: 9, c. 101; 7, с.103; 13, 
c. 90; 17, c. 77] та інші науковці, 
але це питання з огляду на його 
новизну, ще не знайшло свого 
остаточного вирішення в до-
ктрині кримінального права. 
Метою запропонованої статті є 
дослідження об’єкта цього зло-
чину і сформулювання від-
повідних висновків.

Сьогодні існує декілька 
підходів до розуміння об’єкта 
кримінально караної транс-
плантації, які, з нашого погля-
ду, можна об’єднати в 3 основ-
ні групи. До першої слід віднес-
ти позиції тих науковців, які 
вважають основним безпосе-
реднім об’єктом злочину, пере-
дбаченого ч. 1 ст. 143 КК Украї-
ни, встановлений законом по-
рядок трансплантації органів 
або тканин людини, а додатко-
вим – її життя і здоров’я. Другу 
групу складають точки зору тих 
криміналістів, які основним 
безпосереднім об’єктом визна-
ють життя і здоров’я (або лише 
здоров’я) донора або реципієн-
та, а додатковим – порядок 
проведення трансплантації ор-
ганів або тканин людини. Третю 
групу утворюють погляди вче-
них, які переконують, що життя 
і здоров’я особи – це єдиний 
об’єкт кримінально караної 
трансплантації. 

Наприклад, В.О. Глушков 
безпосереднім об’єктом цього 

злочину називає відносини 
щодо порядку трансплантації 
органів або тканин людини, а 
додатковим – її здоров’я й жит-
тя [9, c. 101]. М.І. Хавронюк виз-
начає здоров’я особи основним 
безпосереднім об’єктом неза-
конної трансплантації, а додат-
ковим обов’язковим – порядок 
проведення трансплантації її 
органів чи тканин [10, c. 307]. 
Схожу позицію займає Г.В. Че-
ботарьова, яка основним без-
посереднім об’єктом визнає 
життя і здоров’я донора й реци-
пієнта, а додатковим – установ-
лений в Україні й заснований 
на міжнародних конвенціях та 
внутрішньодержавному зако-
нодавстві порядок трансплан-
тації органів або тканин люди-
ни [17, c. 77]. 

Існують точки зору, які пев-
ним чином досить складно кла-
сифікувати. Приміром, С. Рома-
нов та О. Мислива об’єктом не-
законної трансплантації вважа-
ють життя і здоров’я людини і в 
той же час зазначають, що зло-
чини у сфері трансплантології 
посягають на найважливіші 
конституційні блага й соціальні 
ц інності:  людину, ї ї  життя, 
здоров’я, тілесну недоторкан-
ність тощо. До таких діянь ці 
вчені відносять: а) убивство 
для вилучення трансплантата; 
б) заподіяння тілесного ушкод-
ження з метою чи внаслідок ви-
лучення трансплантата; в) зло-



1��2010/107

Проблеми боротьби зі злочинністю
вживання професійними знан-
нями; г) використання або спот-
ворення тіла померлої людини 
(трупа) для взяття анатомічних 
матеріалів для трансплантації; 
д) виготовлення біоімплантан-
тів для продажу; е) пошкоджен-
ня трансплантата [14, c. 101, 
102]. В іншій роботі, розгляда-
ючи підстави криміналізації 
злочинів у сфері транспланто-
логії за проектом КК України, О. 
Мислива вказує, що суспільна 
небезпека таких діянь полягає 
в тому, що вони посягають на 
людину, її життя і здоров’я, гід-
ність і тілесну недоторканність. 
Способами заподіяння шкоди 
цьому об’єкту вона вважає:  
(а) позбавлення життя людини; 
(б) тілесні ушкодження; (в) пог-
рози вбивством; (г) фізичне чи 
психічне насильство; (д) проти-
законні аборти й продаж дітей 
для вилучення в них анатоміч-
них матеріалів [6, c. 37, 38]. Та-
кий підхід до визначення об’єкта 
не дає змоги зрозуміти, про які 
конкретно злочини йдеться.

Аналіз досліджуваної про-
блеми дає підстави стверджу-
вати,  що б ільшість кримі -
налістів вважають порушення 
порядку трансплантації органів 
або тканин людини двооб’єктним 
злочином. У зв’язку із цим ви-
никає запитання: чи обґрунто-
вано такий підхід? Більшість 
злочинів мають один безпосе-
редній об’єкт, і необхідність 

класифікації таких об’єктів по 
«горизонталі» виникає, лише 
коли злочин одночасно завдає 
шкоди декільком суспільним 
відносинам, основному (голо-
вному) об’єкту й додатковому. 
Додатковий об’єкт складають 
ті суспільні відносини, які не 
входять у структуру родового, 
але передбачені іншими роз-
ділами Особливої частини КК 
[Див.: 11, c. 69, 70; 15, c. 100, 
101]. Тому додатковим безпо-
середнім об’єктом злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 143 КК, не 
можна визнати ані порядок 
трансплантаці ї, ані життя і 
здоров’я людини. Адже в пер-
шому випадку порядок транс-
плантації органів або тканин 
людини хоч і не входить до 
структури родового об’єкта, 
але він і не передбачений са-
мостійним об’єктом злочину в 
інших розділах Особливої час-
тини КК, а в другому випадку 
життя і здоров’я людини повніс-
тю охоп лю є ть с я  р о довим 
об’єктом розд. ІІ Особливої 
частини КК, який існує саме для 
захисту цих благ, тому й немає 
потреби виділяти останні як до-
датковий об’єкт незаконної 
трансплантац і ї.  От же,  ми 
дійшли висновку, що ч. 1 ст. 143 
КК встановлює відповідаль-
ність за посягання на один без-
посередній об’єкт.

Беручи до уваги, що безпо-
середнім об’єктом злочину є 
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суспільні відносини, які законо-
давець поставив під охорону, 
приймаючи кримінально-пра-
вову норму [15, c. 100], важко 
погодитися з тим, що такими 
відносинами в ч. 1 ст. 143 КК є 
порядок трансплантації. Дока-
зами такого заперечення мо-
жуть бути наступні аргументи: 
по-перше, як уже зазначалось, 
порядок трансплантації не вхо-
дить у структуру родового 
об’єкта розд. ІІ КК «Злочини 
проти життя та здоров’я осо-
би», що суперечить загально-
визнаному правилу, що безпо-
середній об’єкт завжди лежить 
у площині родового [11, c. 69]; 
по-друге, порядок трансплан-
тації анатомічних матеріалів 
створений саме для належного 
захисту життя і здоров’я па-
цієнтів (донора й реципієнта), 
бо метою трансплантації як ме-
тоду лікування перш за все є 
рятування хворих від смерті й 
тяжких захворювань. Тому ч. 1 
ст. 143 КК охороняє не порядок 
трансплантації, а передусім 
такі блага, як життя і здоров’я 
людини.

Також недостатньо визна-
ти основним безпосереднім 
об’єктом незаконної трансплан-
тації лише здоров’я людини, бо 
чимало порушень порядку 
трансплантації можуть спричи-
нити шкоду не тільки здоров’ю, 
а й життю донора або реципієн-
та. Наприклад, вилучення нир-

ки в донора без належного вис-
новку консиліуму лікарів про 
придатність особи за станом 
здоров’я до такого оперативно-
го втручання цілком може спри-
чинити його смерть. 

Таким чином, найбільш пе-
реконливими є точки зору, при-
хильники яких визнають безпо-
середнім об’єктом незаконної 
трансплантації життя і здоров’я 
особи. На їх користь указує й 
розташування ч. 1 ст. 143 КК 
саме в розділі злочинів проти 
життя і здоров’я людини. Але й 
цей підхід не можна визнати 
бездоганним, оскільки він міс-
тить у собі серйозне протиріч-
чя, яке, на нашу думку, найдо-
цільніше проілюструвати на 
прикладі концепції об’єкта не-
законної трансплантації, опи-
саної Г.В. Чеботарьовою. Дій-
шовши висновку, що основним 
безпосереднім об’єктом злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 143 
КК, є життя і здоров’я донора й 
реципієнта, в подальшому при 
аналізі об’єктивної сторони 
цього складу злочину дослід-
ниця пише, що його об’єктивну 
сторону може утворювати ви-
лучення органів або тканин у 
трупа при порушенні практично 
будь-якої вимоги Закону про 
трансплантацію або інструкцій 
(приміром, вилучення органів 
або тканин у трупа без згоди 
самої особи, наданої нею за 
життя, або без згоди одного з 
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подружжя чи родичів, які про-
живали з померлим до його 
смерті, або без згоди законних 
представників померлих непов-
нолітніх, обмежено дієздатних 
чи недієздатних) [17, c. 77, 158, 
161]. Суперечливість цієї теорії 
полягає в наступному. Коли 
безпосереднім об’єктом неза-
конної трансплантаці ї  виз-
нається життя і здоров’я люди-
ни, випадки незаконного пос-
мертного донорства не можуть 
охоплюватися ч. 1 ст. 143 КК, 
тому що вони, без сумніву, ні-
коли не можуть заподіяти шко-
ду життю і здоров’ю особи. 
Подібної помилки припускають-
ся й інші криміналісти, які виз-
нають безпосереднім об’єктом 
незаконної трансплантації жит-
тя і здоров’я людини [7, c. 103; 
13, c. 90].

Аналіз Закону про транс-
плантацію вказує на те, що пос-
мертне донорство є органічною 
складовою частиною порядку 
трансплантації органів або тка-
нин людини, і при діючій редак-
ції ч. 1 ст. 143 КК порушення у 
сфері посмертного донорства, 
вчинені з метою подальшої 
трансплантації, повністю охоп-
люються даним складом зло-
чину. Такий підхід підтримують 
більшість науковців, зокрема 
В.І. Касинюк, М.І. Хавронюк 
[Див.: 4, c. 404-406; 10, c. 307, 
308]. Отже, можна зробити ви-
сновок,  що безпосередній 

об’єкт незаконної транспланта-
ції охороняє не тільки життя і 
здоров’я людини. 

З нашого погляду, об’єктом 
злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 143 КК України, слід визнати 
суспільні відносини, що забез-
печують життя і здоров’я доно-
ра й реципієнта, а також тілес-
ну недоторканність особи у 
сфері трансплантації її органів 
або тканин.

 Зг ідно з Конституцією  
України людина визнається 
найвищою соціальною цінніс-
тю, а це означає, що вона є та-
кою не тільки сама для себе, а 
й для всього суспільства, для 
соціуму. Оскільки ця цінність є 
найвищою, жодне інше явище 
не може оцінюватися суспільс-
твом вище, аніж людина. Вихід-
ною передумовою життєдіяль-
ності людини є забезпечення 
їй права на життя, здоров’я й 
особисту недоторканність різ-
номанітними правовими ме-
ханізмами, у тому числі і шля-
хом установлення криміналь-
ної відповідальності за пося-
гання на ці блага. 

Серед природних, невідчу-
жуваних прав людини найваж-
ливіше місце за своєю суттю 
займає право на життя, яке є 
невід’ємним правом кожного. 
Без нього всі інші блага, права 
та свободи втрачають для лю-
дини свій сенс. Цим правом за-
свідчується, що людина ні пе-
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р е д  к и м  н е  є  ю р и д и ч н о 
зобов’язаною своїм народжен-
ням і життям, що порушення її 
фізичної цілісності не може 
бути зумовленим ні суспільни-
ми, ні державними, ні етичними 
або релігійними цілями чи інте-
ресами. Охорона життя ство-
рює передумови для дотриман-
ня інших основних прав і сво-
бод. Життя людини виступає 
першим складником об’єкта не-
законної трансплантації ор-
ганів або тканин людини. 

Крім життя ч. 1 ст. 143 КК 
охороняє і здоров’я людини. 
Статут Всесвітньої організації 
охорони здоров’я визначає його 
як стан повного фізичного, ду-
шевного й соціального благо-
получчя, а не тільки відсутність 
хвороб і фізичних дефектів. 
Дане визначення взято за ос-
нову й національним законо-
давцем. По-різному поняття 
«здоров’я» тлумачать кримі-
налісти. Так, М.І. Загородніков 
вважає, що це стан людського 
організму, при якому нормаль-
но функціонують усі його час-
тини, органи й системи [2, 
c. 16]. Як тілесну цілісність і 
нормальне функціонування ор-
ганів людського тіла характе-
ризував здоров’я А.А. Піонт-
ковський [5, c. 83]. На підставі 
того, що в результаті вчинення 
злочинів у сфері транспланта-
ції й донорства стан здоров’я 
донора найчастіше погіршуєть-

ся, а реципієнта залишається 
попереднім, хоча він міг і пови-
нен був покращатись, Г.В. Че-
ботарьова вважає, що понят-
тям «здоров’я» як компонента 
об’єкта таких злочинів повинно 
охоплюватись і його можливе 
поліпшення [17, c. 67, 68]. 

Наведені вище формулю-
вання не враховують, що закон 
однаково охороняє життя і 
здоров’я будь-якої людини не-
залежно від стану останнього, 
її моральних якостей, віку, со-
ціального статусу в суспільстві 
тощо. На цій підставі більшої 
уваги, вважаємо, заслуговують 
підходи, які за основу беруть 
реальний, фактичний стан 
здоров’я індивіда. Найбільш 
придатним для кримінального 
права  ви д ає тьс я  понят тя 
«здоров’я людини», сформу-
льоване В.О. Навроцьким, під 
яким він розуміє суспільні від-
носини, які складаються з при-
воду забезпечення недотор-
канності від стороннього впли-
ву фактичного, існуючого на 
момент посягання стану ор-
ганізму, який забезпечує пра-
цездатність, соціальну актив-
ність, усю життєдіяльність ін-
дивіда [8, c. 18]. 

Об’єктом незаконної транс-
плантації є також тілесна недо-
торканність особи. У Конститу-
ції України право на особисту 
недоторканність закріплено в 
найбільш загальному вигляді, 
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що дає підстави для його ре-
алізації в різних сферах со-
ціального життя людини й кон-
центрує в собі весь комплекс 
різноманітних гарантій від не-
правомірного втручання (забо-
рона тортур, тілесних пока-
рань, нелюдського або приниз-
ливого поводження, втручання 
в тілесну цілісність тощо). Зок-
рема, право тілесної недотор-
канності особи в біолого-фізіо-
лог ічному розумінні  поши-
рюється й на царину транс-
плантації органів або тканин 
людини. Так, згідно із Законом 
про трансплантацію вилучення 
анатомічних матеріалів у живо-
го донора й пересадка їх реци-
пієнтові можливі лише за наяв-
ності згоди цих осіб [12]. Право 
живої людини бути донором 
крові, її компонентів, а також 
органів або інших анатомічних 
матеріалів чи репродуктивних 
клітин закріплено й в інших 
нормативних актах [16]. 

Загальновизнано, що тілес-
на недоторканність фізичної 
особи охороняється довічно. 
Протягом її життя вона не пот-
ребує окремого виділення в 
об’єкті злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 143 КК, адже вона вхо-
дить складовою частиною до 
поняття життя і здоров’я. У той 
же час в теорії права майже не 
досліджено питання про те, чи 
охороняється тілесна недотор-
канність особи після її смерті. 

Закон про трансплантацію на-
дає людині право за життя за-
явити згоду або незгоду стати 
донором у разі своєї смерті. 
Якщо такої заяви немає, анато-
мічні матеріали в померлої осо-
би можуть бути вилучені за зго-
дою одного з подружжя, роди-
чів або інших законних пред-
ставників [12]. Схожі положення 
закріпив і Цивільний кодекс Ук-
раїни. Зокрема, в статтях 289 і 
290 ЦК, які регулюють право 
людини на особисту недотор-
канність і донорство, зазначе-
но, що фізична особа вправі 
розпорядитися щодо передачі 
після її смерті органів чи інших 
анатомічних матеріалів її тіла 
науковим, медичним або нав-
чальним закладам. Вилучення 
органів та інших анатомічних 
матеріалів з тіла померлої лю-
дини не допускається, крім ви-
падків і в порядку, встановле-
них законом. Фізична особа 
може дати письмову згоду на 
донорство її органів та інших 
анатомічних матеріалів на ви-
падок своєї смерті або заборо-
нити його. Така законодавча 
позиція дає підстави стверджу-
вати, що людині належить 
виключне право самостійно 
визначати подальшу долю сво-
го тіла на випадок смерті і пра-
во на його тілесну недоторкан-
ність не тільки протягом життя, 
а й після ї ї смерті. Кожному 
праву кореспондує обов’язок 
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інших осіб утримуватись від 
його порушення й обов’язок де-
ржави охороняти це право. Од-
ним зі способів захисту недо-
торканності тіла померлої осо-
би є встановлення криміналь-
ної відповідальності за ч. 1 
ст. 143 КК.

Необхідно визнати той 
факт, що законодавець, уста-
новивши в ч. 1 ст. 143 КК від-
повідальність за посягання на 
тілесну недоторканність по-
мерлої особи поряд з охороною 
життя й здоров’я донора чи ре-
ципієнта, порушив існуюче пра-
вило, згідно з яким безпосеред-
ній об’єкт повинен бути в пло-
щині родового, адже посягання 
на тілесну недоторканність по-
мерлого не може спричини 
шкоду життю і здоров’ю люди-
ни, які є родовим об’єктом зло-
чинів, розташованих в розд. ІІ 
Особливої частини КК. Ця не-
відповідність викликана, як 
вбачається, органічною єдніс-

тю прижиттєвого й посмертно-
го донорства у сфері транс-
плантації органів або тканин 
людини, які охороняються од-
нією кримінально-правовою 
нормою. 

Підсумовуючи викладене, 
можемо зробити висновок, що 
безпосереднім об’єктом неза-
конної трансплантації є сус-
пільні відносини, які забезпечу-
ють життя і здоров’я донора 
й реципієнта, а також тілесну 
недоторканн ість особи у 
сфері трансплантації органів 
або тканин людини, шкода 
яким заподіюється шляхом по-
рушення встановленого зако-
ном порядку трансплантації 
органів або тканин людини.

Запропоноване розуміння 
об’єкта характерне для злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 143 
КК, бо об’єкт злочинів, перед-
бачених в інших частинах цієї 
статті, має свої особливості, які 
потребують окремого аналізу.
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Я-КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТОСТІ  
КОРИСЛИВОГО НАСИЛЬНИЦЬКОГО ЗЛОЧИНЦЯ

Я-концепція – психологічна 
категорія, яка майже не вико-
ристовується в кримінологічній 
доктрині при дослідженні осо-
бистості злочинця. Водночас її 
гносеологічний потенціал є до-
сить суттєвим, а тому має бути 
сповна використаний у дослід-
ницьких інтересах кримінології, 
яка традиційно претендує на 
роль комплексної науки. У пси-
хології поняття «Я-концепція» 
тлумачиться як відносно стійка 
система уявлень особистості 
про себе, що ґрунтується на ус-
відомленні й оцінюванні своїх 
фізичних, характерологічних та 
інших властивостей. Це інтег-

рований образ власного Я, на 
підставі якого людина формує 
свої відносини з іншими [6, 
c. 398]. Звідси випливає, що  
Я-концепція – доволі складне 
онтолог ічне утворення, що 
включає Я-образ, ставлення до 
себе, пошуки сенсу життя, ро-
зуміння свого призначення в 
суспільстві. Можна сказати й 
так: якщо ціннісні орієнтації ви-
ражають зміст моральної сфе-
ри особистості, то Я-концепція 
– духовної. Узагальнююча ха-
рактеристика моральної й ду-
ховної царини свідчить про 
міру соціальної зрілості осо-
бистості корисливого насиль-
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ницького злочинця, а також 
вказує, так би мовити, на доб-
рояк існість чи дефектність 
саме особистісного складника 
цієї людини, тим самим викри-
ває ймовірні причини її корис-
ливої спрямованості, реалізо-
ваної в насильницьких засобах 
дії.

Я-концепція – своєрідний 
засіб соціальної адаптації й ра-
ціоналізації власної поведінки 
особи через систему дихото-
мічних оціночних установлень 
«Я» і «не-Я». Взагалі-то Я-об-
раз дволикий, оскільки включає 
«Я-бажане» і «Я-реальне», або 
« Я - д е к л а р а т и в н е »  т а  
«Я-справжнє». У соціалізова-
них осіб із цілісним світогля-
дом, просоціальною спрямо-
ваністю особистості, стійкими 
моральними й правовими пози-
ціями «Я-бажане» і «Я-реаль-
не» гармонійно узгоджуються, 
перебувають у консонансі (за 
Л. Фестингером [8, с.16, 17]). 
Натомість в осіб з дефектами 
соціалізації, які мають супере-
чливий світогляд, антисоціаль-
ну спрямованість особистості, 
нестійкі моральні й правові по-
зиції, подвійні стандарти жит-
тєдіяльності «Я-бажане» та 
«Я-реальне» суперечать між 
собою, дисонансують [8, с.16, 
17]. У будь-якому разі обидва 
лики особистості порівнюються 
ціннісними еталонами, соціаль-
ними ролями, поведінковими 

стандартами, що визнаються 
нормою, усвідомлюється ха-
рактер відповідності їм. Подіб-
на неузгодженість впливає на 
рівень самооцінки й самопова-
ги особи. Щоб зменшити дисо-
нанс, вони вдаються до само-
виправдовування, свідомого чи 
неусвідомленого викривлення 
інформації про себе, створю-
ють хибний Я-образ і подають 
його оточуючим. Як слушно за-
значив Т. Шибутані, кожного 
разу, коли радикально змі-
нюється соціальний статус 
особи, змінюється і її Я-концеп-
ція [10, c. 207]. 

Ураховуючи твердження 
вченого, почнемо з досліджен-
ня аспекту презентації Яоб-
разу оточуючим. Усвідомлення 
особами, засудженими за вчи-
нення корисливих насильниць-
ких злочинів, свого відмінного 
від усіх громадян статусу «зло-
чинець», а тим паче «засудже-
ний, який відбуває покарання в 
місцях позбавлення волі», пре-
зюмує не тільки осуд з боку де-
ржави, а й негативне ставлення 
до них оточуючих після звіль-
нення, наперед визначає інше 
соціальне становище «раніше 
судимого», що відрізняє його 
від решти добропорядних гро-
мадян. Незважаючи на дефор-
маці ї ціннісно-нормативної 
структури особистості, корис-
ливі насильницькі злочинці 
були, є й будуть членами сус-
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пільства, а значить, орієнтува-
тимуться в оцінках і самооцін-
ках на суспільні еталони, за-
гальноприйнятні ролі, цінності 
й норми, усталений порядок со-
ціалізації, бажані з огляду на 
престижність і загальне виз-
нання соціальні статуси. 

Із власного досвіду спілку-
вання з корисливими насиль-
ницькими злочинцями в ко-
лоніях склалося враження, що 
ці особи все ж таки усвідомлю-
ють власну соц іальну не -
спроможність, низьку соціаль-
ну якість своєї особистості і що 
більшість із них, спілкуючись з 
дослідником наодинці, непуб-
лічно визнають, що в соціально 
прийнятному розумінні вони не 
реалізувались, не виправдали 
сподівань рідних і близьких, не 
здійснили власні прагнення со-
ціального сходження й визнан-
ня, а зараз розчаровані своїм 
незавидним становищем у сус-
пільстві. Щоправда, побідне 
визнання рідко звучить публіч-
но, бо воно загрожує так звано-
му діючому статусу злочинця, 
йде врозріз із субкультурними 
нормами поведінки й цінностя-
ми, задекларованими у кримі-
нальних колах. І саме в такому 
роздвоєнні особистості, ймовір-
но, криється причина глибокого 
когнітивного дисонансу, конф-
лікту між «Я-бажаним» і «Я-ре-
альним», між знанням і діями, 
між тим, як має бути, і тим, що 

фактично зроблено. Когнітив-
ний дисонанс негативно позна-
чається по самоповазі, почутті 
власної гідності, стимулює са-
мовиправдовування, нарікання 
на соціальну несправедливість, 
бажання подати свою персону 
(Я-образ) у кращому світлі з ме-
тою шт учного поновлення 
втраченого статусу добропо-
рядного члена суспільства. 

Ставлення до себе  як 
один із ракурсів Яконцепції до-
сить складно вивчати. Із цього 
приводу Т. Шибутані відмічав, 
що рідко хто з людей ставить 
собі запитання, хто він є і чого 
насправді вартий [10, с.182]. 
Можливо, й так, бо, на перший 
погляд, для цього дійсно пот-
рібно мати навички самоаналі-
зу, філософський склад мис-
лення, цілісну картину світос-
прийняття, а найголовніше – 
необхідно усвідомлювати від-
повідальність за обраний жит-
тєвий шлях, не шукати крайніх 
у негараздах соціального сход-
ження. Почуття відповідаль-
ності притаманніше соціально 
зрілим особистостям, чого бра-
кує основній масі корисливих 
насильницьких злочинців. Біль-
шою мірою формування став-
лення до себе залежить від са-
мозадоволення, наявності під-
став пишатися власними со-
ціальними досягненнями, зай-
нятим положенням у суспільс-
тві й соціальних групах, належ-
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ністю до когорти успішних лю-
дей. За браком таких підстав 
для самозадоволеності й само-
піднесення особи намагаються 
злитися із сірою безликою люд-
ською масою, виправдовую-
чись на зразок: «живемо, як 
усі», «крадемо, як усі», «пиячи-
мо і вживаємо наркотики не 
більше від усіх», «у молодості 
всі вчиняють помилки» та ін. У 
будь-якому разі кожен має 
більш- менш адекватну само-
оцінку, а що стосується корис-
ливих насильницьких злочин-
ців, то психологами завищення 
самооцінок видається доведе-
ним фактом. Джерелом зави-
щених самооцінок насправді 
може бути незадоволеність со-
бою, також це є свідченням 
низької адаптованості до цін-
нісно-нормативних середовищ-
них вимог. Непереконливі со-
ціальні звершення в корисли-
вих насильницьких злочинців 
компенсуються перекладанням 
відповідальності за неуспіх со-
ціалізації на оточуючих. При 
цьому достатня для самопова-
ги самооцінка забезпечується 
узагальненим твердженням на 
зразок: «не гірший від інших», 
«спроможний мати більше, ніж 
маю зараз», «потрібно бути рі-
шучішим, щоб одразу взяти си-
лою все необхідне для життє-
вого успіху й матеріального 
благополуччя» та ін.

Буттєвий ракурс Якон-

цепції полягає в усвідомленні 
своєї самобутності, рефлексії 
індивідуальності, в осмисленні 
життєвого шляху й пошуку сен-
су життя. Ю.М. Антонян зазна-
чає, що навіть найжорстокіші 
насильницькі дії, завжди мають 
свій внутрішній смисл, особа їх 
учиняє заради чогось, якоїсь 
вигоди, психологічного вигра-
шу, нехай і не завжди чітко зро-
зумілого для оточуючих і самої 
себе. Через це прояви агресив-
н о с т і  й  ж о р с т о к о с т і  і з 
суб’єктивної, особистісної сто-
рони ніколи не бувають без-
глуздими [1, c. 13]. Ми перейня-
лися твердженням відомого 
кримінолога і спробували емпі-
ричним шляхом знайти від-
повідь на запитання: все ж таки 
заради чого злочинець обирає 
насильницький спосіб заво-
лодіння майном, чи дійсно в ць-
ому є особистісний смисл, чи, 
можливо, такі дії породжені 
прагматичною логікою повсяк-
денності? Т. Шибутані говорив, 
що не всі люди розуміють сенс 
свого існування, виразно відчу-
вають себе індивідуальністю, 
здатні у виборі ставати над об-
ставинами, контролювати пе-
ребіг власного життя, будувати 
життєві перспективи тощо [10, 
c. 184]. Продовжуючи логіку 
цих суджень, припустимо, що 
для окремих категорій людей 
не має особливого значення 
здатність бути індивідуальніс-
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тю (за Е.Фроммом), нести від-
повідальність за власну долю, 
відчувати спроможність долати 
складнощі соціального сход-
ження, досягати життєвих цілей 
легальними способами. Екзис-
тенційний вакуум заповнюєть-
ся рутиною повсякденності, 
примітивним споживанням, жа-
гою володіння матеріальними 
благами засобами, вільними 
від законних обмежень, пере-
дусім насильством, застосу-
вання якого одночасно компен-
сує смисловтрату й дає змогу 
утвердити своє Я. 

В. Франкл вважав, що смисл 
перв іс но  за дано ін див і ду 
об’єктивною дійсністю, а тому 
самореалізація свідомості від-
бувається шляхом його пошуків. 
Люди, які не змогли його знай-
ти, перебувають в екзистенцій-
ному вакуумі, який і породжує 
їх агресивність [9, c. 32-43]. Ми 
спробували експериментально-
діагностичним шляхом досліди-
ти особливості смисло-життє-
вих орієнтацій корисливих на-
сильницьких злочинців і порів-
няти їх з корисливими нена-
сильницькими. Методичним під-
грунтям цього процесу стало 
тестування групи засуджених за 
допомогою методики «Смисло-
життєві  орієнтаці ї» (СЖО), 
розробленої і  адаптованої  
Д.О. Леонтьєвим в 90-х роках 
ХХ ст. на базі методики Дж. 
Крамбо і Л. Махоліка [3]. Вона 

дозволяє виміряти силу моти-
ваційної тенденції до пошуків 
смислу життя. Тестування про-
водилось у 3-х кримінально-ви-
конавчих установах середнього 
рівня безпеки Державного де-
партаменту з питань виконання 
покарань у Харківській області. 
У тестуванні взяли участь 100 
засуджених, які були поділені 
на 2 групи (по 50 чоловік кожна) 
– а) основну (корисливі насиль-
ницькі злочинці – грабіжники, 
розбійники, вимагачі, бандити, 
корисливі убивці) і б) контроль-
ну корисливі злочинці-крадії. 
Респондентові пропонувалось 
вибрати найхарактернішу для 
нього (із 7-ми) градацій й озна-
чити цифру, що їй відповідає. 
Обробка результатів зводилась 
до сумування числових значень 
для всіх 20 шкал і переведення 
сумарного бала в стандартні 
значення [3, c. 3]. Субшкали 
тестового матеріалу охоплюва-
лись шістьма факторами: (1) 6 
пунктів, об’єднані загальною на-
звою «життєві цілі», тобто наяв-
ність покликань, життєвих цілей, 
намірів; (2) 2 пункти умовно 
можна назвати «вірність хибно-
му шляху»: йдеться про надмір-
не почуття обов’язку навіть у 
випадках внутрішнього протес-
ту проти покладених на себе 
зовов’язань; (3) 6 пунктів під за-
гальною назвою «інтерес та 
емоційна насиченість життя»; 
(4) 5 пунктів відповідають за са-
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мореалізацію, виражають по-
чуття особистісного успіху в 
повсякденному житті; (5) 4 пун-
кти під кодовою назвою «Я – 
господар життя» показує усві-
домлення особою можливості 
впливати на перебіг життя; (6) 
5 пунктів, загальна назва «ке-
рованість життя», демонстру-
ють упевненість людини в при-
нциповій можливості самостій-

ного здійснення життєвого виб-
ору [3, c. 11, 12]. На підставі 
факторного аналізу Д.О. Леон-
тьєв виділяє 5 субшкал, які 
включають локус контроль і за-
гальний показник. Обробка ре-
зультатів тестування за мето-
дикою СЖО провадилася згідно 
із запропонованим ключем. Ре-
зультати дослідження наведені 
в таблиці 1. 

Таблиця 1
Поділ результатів тестування корисливих насильницьких 

злочинців за методикою «СЖО» (Д.О. Леонтьева)
 

Шкали

Бали
Норма-
тивне 

значення
Основна група 

(корисливі 
насильницькі  

злочинці)

Контрольна група 
(корисливі  

ненасильницькі 
злочинці)

1. Цілі в житті 22,46 26,86 32,90

2. Процес життя 32,16 29,14 31,09

3. Результативність 
життя

18,24 22,68 25,46

4. Локус-контроль Я 21,14 20,68 21,13

5. Керованість життям 28,68 24,46 30,14

6. Загальний показник 96,14 97,10 103,10

Аналіз шкали 1 – «цілі в 
житті» – показує, що за цим по-
казником основна група посту-
пається контрольній: 22,46 
балів проти 26,86. Проте обидві 
вони далекі від нормативного 
значення 32,90. Наведені ре-
зультати говорять про загальну 
тенденцію розмитості майбут-

нього у злочинців, про невиз-
наченість життєвих планів, за-
цикленість на поточних подіях 
і низьку осмисленість свого іс-
нування, що особливо прита-
манно корисливим насильни-
цьким злочинцям. У більшості 
з них смислова регуляція по-
ведінки відбувається на рівні 
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задоволення повсякденних ві-
тальних потреб і примітивних 
життєвих інтересів, які фактич-
но набувають самостійного 
статусу індивідуальних ціннос-
тей. Той факт, що у злодіїв біль-
ше життєвого оптимізму, свід-
чить про їх кращу соціальну 
адаптованість. Вони знають, 
що коли на волі не складеться 
нове життя, то за рахунок 
крадіжок вони завжди зможуть 
прожити. У корисливих насиль-
ницьких злочинців ситуація 
дещо інша. Колонія забере 
силу, молодість, часову перс-
пективу, а якщо зважити на 
брак належної освіти й про-
фесії, побутову й сімейну не-
влаштованість, то майбутнє 
таки лякає. Представники ос-
новної групи більше перейма-
ються нинішнім станом справ, 
намагаються вижати максимум 
з подій поточного моменту. Про 
це свідчать найвищі бали за 
шкалою «процес життя», або 
його інтерес та емоційна наси-
ченість (32,16), жити потрібно 
щомиті, заради себе і брати від 
життя якомога більше вигоди й 
задоволень. 

Д.О. Леонтьєв указує, що 
високі бали за цією шкалою 
порівняно з іншими характери-
зують гедоніста (курсив авто-
ра – Б.Г.), який живе сьогоден-
ням [3, с.13] Видається, що до 
гедоністично-розважального й 
престижно-споживацького спо-

собу життя в них не згасає ін-
терес, бо це своєрідна компен-
сація смислодефектності в за-
гальносоціальному значенні. 
Соціальна й моральна не-
з р і л і с т ь ,  н е р о з в и н е н і с т ь 
смислової сфери, фіксація на 
миттєвих бажаннях і примхах 
гранично примітивізують моти-
ваційний процес. Цілепокла-
дання має локальний характер, 
а ціледосягання ставиться в 
залежність від сприятливого 
розвитку ситуації або пошуків 
слушної нагоди для реалізації 
злочинних намірів. 

На відміну від основної гру-
пи, у представників контроль-
ної менший інтерес до процесу 
життя (29,14 балів). Вони зна-
ють, що їх навички з роками 
л и ш е  в д о с к о н а л ю ю т ь с я , 
з’являються досвід, потрібні 
зв’язки у злочинному світі, вит-
римка й розсудливість, заго-
стрюється відчуття небезпеки, 
що вкупі відкривають непогані 
можливості забезпечити еле-
ментарні потреби за рахунок 
крадіжок. До того ж представ-
ництво крадіїв у місцях позбав-
лення волі є найчисельнішим, 
традиції усталеними, інтереси 
корпоративними, строки пока-
рань нетривалими, що дозво-
ляє легше переносити тягар 
неволі, обмінюватися злочин-
ним досвідом і впевнено очіку-
вати звільнення.

Шкала 3 – «результатив-
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ність життя» – відбиває задо-
волення самореалізацією, про-
дуктивністю пройденого життє-
вого шляху. За цією шкалою 
бали в обох групах (18,24 і 
22,68 відповідно) не досягають 
нормативного значення 25,46. 
Корисливі насильницькі зло-
чинці порівняно більше незадо-
волені прожитим життям, ос-
кільки не вважають себе успіш-
ними, відчувають низьку само-
реалізованість, непідкріплення 
життєвих домагань трудовою 
наполегливістю і статусними 
звершеннями, про що вже не-
одноразово йшлося. Драма 
життєздійснення розгортається 
не за тим сценарієм, якого в 
ідеалі прагнули ці особи. Від-
чуття незадоволення собою 
руйнує життєві плани, дезор-
ганізує життєвий уклад, заго-
стрює увагу на важливості сьо-
годення. Звідси беруть витоки 
особистої капітуляції перед 
драмою життєздійснення, не-
спроможністю оволодіти невиз-
наченістю майбуття.

Шкала 4 «Локус-контроль 
Я» демонструє самооцінку, уяв-
лення про себе як упевнену в 
своїх силах особистість, наді-
лену достатньою свободою ви-
бору шляху життєздійснення, 
саморозвитку. Показники по ос-
новній групі (21,14 балів) навіть 
перевищують нормативне зна-
чення 21,13, що зайвий раз під-
креслює завищену самооцінку 

в корисливих насильницьких 
злочинців. Контрольна група 
несуттєво відстає – 20,68. От-
римані результати показують, 
що корисливі насильницькі зло-
чинці позиціонують себе з во-
льовими натурами, які усвідом-
люють обраний ними шлях со-
ціального сходження. 

Аналіз показників 5 шкали 
– «керованість життям» – від-
дзеркалює здатність злочинців 
виробляти стратегічні життєві 
плани, підкріплені особистою 
ініціативою, трудовими зусил-
лями й індивідуальною відпові-
дальністю. Ідеться про світог-
лядну позицію бути господарем 
власної долі, відповідати за 
свій життєвий вибір, приймати 
загальносуспільні цінності, 
формувати чітку картину світо-
устрою. Показово, що ні основ-
на (28,68 балів), ні контрольна 
групи (24,46) такими себе не 
вважають (нормативне значен-
ня – 30,14). Даний факт іде 
врозріз щойно відміченим за-
вищеним самооцінкам, уда-
ваній самостійності й публічній 
упевненості у правильності об-
раного ними шляху. Насправді 
низькі показники «керованості 
життям» обумовленні низькою 
соціальною адаптацією, ге-
доністичною схильністю плисти 
за життєвою течією й отриму-
вати насолоду від «тут і зараз 
будь-що», скептичною позицією 
про марність змін на краще, бо 
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останні мало залежать від ін-
дивідуальних життєздатних зу-
силь.

За загальним показником 
осмисленості життя обидві гру-
пи не досягають рівня норма-
тивних одиниць (103,10): оскіль-
ки основна група складає 96,14, 
а контрольна – 97,10. Заниже-
ний показник свідчить про те, 
що корисливі насильницькі зло-
чинці не знаходять себе в жит-
ті, погано уявляють своє при-
значення в суспільстві. Певною 
мірою це пояснюється світог-
лядною позицією утриматися 
«на плаву», закріпитися в наяв-
ному статусі, мати за мету 
виключно особисті інтереси, ні-
кому не довіряти й ні у що не 
вірити. За словами А. Камю, 
якщо ні у що не віриш, ні в чому 
не бачиш смислу, не маєш чіт-
ких життєвих пріоритетів – все 
дозволено, й нічого не має зна-
чення [2, c. 63]. А. Маслоу за-
уважував також, що люди, які 
перебувають у стані безціль-
ності існування, не вірять ні в 
які цінності та смисли, переко-
нані в тому, що вони не в змозі 
змінити світ на краще, а тому 
обмежуються безглуздими 
витівками й деструктивним 
протестом [4, c. 206]. Щоб на-
дати своєму життю бодай най-
меншого сенсу, ці особи знахо-
дять у злочинах джерело про-
тестної свободи й особистого 
смислу самоутвердження [7, 

c. 106]. 
Отже, дослідження смисло-

життєвих орієнтацій корисли-
вих насильницьких злочинців 
показало, що регуляція ними 
своєї поведінки відбувається 
на нижчому рівні прагматично-
го життєвого сенсу. Статусу са-
мостійних цінностей фактично 
набуває повсякденна життєва 
практика, обмежена гедонісь-
кими інтересами й вітальними 
потребами з низькою побуто-
вою культурою споживання ма-
теріальних благ. Низькі показ-
ники осмисленості життя під-
тверджують раніше висловлені 
припущення про низьку со-
ціальну адаптованість цих зло-
ч и н ц і в ,  н е с ф о р м о в а н і с т ь 
смислової функції мотивації. 
Психологічний досвід дово-
дить, що ці особи мають дифуз-
ний світогляд, розуміють без-
змістовність життєвого шляху, 
виявляють незадоволення со-
бою, складно опановують не-
визначеність майбутнього, на-
магаються заповнити пустоти 
часткової смисловтрати про-
тистоянням нормативним ви-
могам суспільства у сфері ви-
робництва і споживання ма-
теріальних благ. Звідси – боліс-
не сприйняття соціальної низь-
костатусності, дефектного са-
моздійснення, нарочите само-
піднесення в колі найближчого 
оточення, складно поєднані 
прагнення компенсувати свої 
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нереалізовані соціальні мож-
ливості в досягненні високих 
матеріальних стандартів з од-
ночасним намаганням покара-
ти успішніших членів суспільс-
тва, яким це вдалося, щоб у 
такий спосіб самовиразитися, 
підняти самооцінку, додати 
значущості власній особис-
тості, утвердити соціальне бут-
тя, надати йому смислу.

С.Г. Московичов поясню-
вав недосконалу осмисленість 
життя молоддю певної кате-
горії дією механізму «ефекту 
неадекватності, що породжує 
прагнення до самостверджен-
ня» [5, c. 89-93]. Неадекватні 
реакції на неуспіх у досягненні 
життєво важливих цінностей-
цілей виявляються в розумінні 
власного соціального й емоцій-
ного неблагополуччя, впертому 
ігноруванні невдач, надмірній 
наполегливості, небажанні зни-
жувати життєві запити. Усе це 
призводить до специфічного 
стану свідомості, при якому за-
перечується думка щодо осо-
бистої першопричини невдач, 
актуалізується прагнення пере-
класти провину на інших, вип-
равдатися через посилання на 
об’єктивні обставини, внаслі-
док чого виникає стійке почуття 
образи й переконаність у не-
справедливості ставлення ото-
чуючих. Ефект неадекватності 
– своєрідна захисна реакція, 
що відгороджує особу від не-

приємної реальності невдач 
соціального сходження й допо-
магає зберегти належну само-
оцінку за обставин, що вимага-
ють перегляду ставлення до 
себе. Отже, коли завищені до-
магання й висока самооцінка 
суперечать незначним статус-
ним досягненням, виникає не-
вдоволення собою, яке компен-
сується прагненням до само-
ствердження шляхом порушен-
ня нормативних приписів і 
кримінально-правових заборон 
[5, c. 91-93]. 

Напевно, досить складно 
дати однозначну відповідь на 
первісно поставлені запитан-
ня: заради чого досліджувана 
категорія злочинців обирає на-
сильницький спосіб заволодін-
ня майном і чи є в цьому дійсно 
буттєвий смисл? Судячи із 
встановлених низьких показни-
ків осмисленості життя, яки-
хось чітких ідейних засад жит-
тєздійснення, окреслених пер-
спектив майбутнього в них не 
спостерігається. Але основна 
маса корисливих насильниць-
ких злочинців прагне забезпе-
чення безмежного споживання 
матеріальних благ, задоволень 
і беззмістовного дозвілля. Не-
достатня усвідомленість ними 
сенсу життя зовсім не означає 
відсутність останнього як тако-
го. Якщо узагальнити смисло-
творчі модуси світогляду осо-
бистості розглядуваних зло-
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чинців, вимальовується цент-
ральна вісь орієнтирів їх ду-
ховного розвитку – насильни-
цька експансія матеріальних 
благ, яка будучи смисловим 
концептом смисловий концеп-
том особистості такого злочин-
ця, має певний екзистенційний 
зміст. За усим вищезазначеним 
так чи інакше стоїть матеріаль-
не утвердження себе в потоці 
драми життєздійснення, значу-
щості свого Я в суспільстві й 
соціальних групах, намагання 
заявити про себе в такий 
спосіб, а також прагнення до-
мінувати й повелівати оточую-
чими, відбирати силою те, що 
по праву належить іншим. На-
сильницька експанс ія  ма -
теріальних благ – це форма 

буття ціннісних орієнтацій, що 
становлять зміст світогляду як 
ключової одиниці спрямова-
ності корисливих насильниць-
ких злочинців. Засобами ко-
рисливого насильства ця кате-
горія злочинців прагне не тіль-
ки незаконно збагатитись, а й 
якнайшвидше досягти стану 
емоційного благополуччя, ні-
велювати негативну оцінку з 
боку суспільства і оточуючих, 
додати значущості своїй осо-
бистості при соціальній взає-
модії з іншими людьми. Як ре-
зультат усього цього – фіксація 
на щомиттєвих подіях особис-
того розвитку, з яких можна от-
римати максимальну користь 
для себе ергономічними засо-
бами фізичної переваги.
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Актуальність даної теми 
зумовлена деякими міркуван-
нями. Вбачається, що розробка 
даної проблеми може мати не 
тільки теоретичний, а й прак-
тичний інтерес. Питання про 
методи конкретних досліджень 
злочинності неповнолітніх, 
особливо у великому місті, є 
одним з найважливіших, ос-
кільки від наукової обґрунтова-
ності відповідних методів, їх 
адекватності цілям, предмету 
й об’єкту дослідження, від умін-
ня дослідника користуватися 
ними, власне кажучи, залежать 
надійність і вірогідність одер-
жуваних даних, що, безумовно, 
сприятиме розробці програми 
розвитку особистості на де-
ржавному (в загальній і со-
ціальній політиці держави), фа-
ховому (зусиллями спеціалістів) 
та індивідуальному рівнях (зу-
силлями самих неповнолітніх), 
а також профілактиці даного 
явища.  

Метою статті є аналіз мож-
ливостей соціологічних методів 
у вивченні злочинності непов-
нолітніх у великому місті. Особ-

лива увага зосереджена на ме-
тодиці дослідження проблеми, 
пов′язаної з особою непов-
нолітнього злочинця, оскільки 
без цього не можна успішно ви-
рішувати такі питання, як ха-
рактер соціальних причин зло-
чинності, механізм їх дії, шляхи 
попередження останньої. Уже 
сама по собі специфічність 
розв′язання цих завдань диктує 
застосування відповідних ме-
тодів.

Загальнотеоретичні аспек-
ти порушеної проблеми висвіт-
лювались у працях таких уче-
них, як А.Б. Блага, В.В. Голіна, 
А.І. Долгова, В.Д. Єрмаков, 
О.М. Савінкова, Л.С. Сабліна, 
В.І. Шакун [Див.: 1-6, 9, 11] та ін. 
У центрі уваги їх напрацювань 
– характеристика методів вив-
чення особистості неповноліт-
ніх злочинців, причин їх злочин-
ної поведінки, заходів їх запобі-
гання. 

Кожне конкретне дослід-
ження вимагає насамперед 
виділення проблеми, уточнен-
ня того невідомого, про що пот-
рібно буде довідатись, а це, у 
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свою чергу, припускає поперед-
ні дії: ознайомлення з необхід-
ною літературою, результата-
ми наукових доробок, що рані-
ше провадилися, існуючою со-
ціальною практикою, аналіз по-
ложень, які висловлювались у 
джерелах, їх доведеності, а та-
кож оцінку теоретичної і прак-
тичної значущості питання. Іс-
тотну роль відіграє теоретична 
частина програми, розроблен-
ня операціональних дефініцій, 
робочих гіпотез, вибір предме-
та й об’єкта вивчення. 

Методика дослід ження 
розробляється в такий спосіб, 
щоб зібрана інформація місти-
л а  в  с о б і  в і д о м о с т і  я к 
об’єктивного, так і суб’єктивного 
характеру. Поєднання цих по-
к а з н и к і в  ( о б ’ є к т и в н о -
суб’єктивний комплекс) є од-
нією з тих неодмінних умов, що 
забезпечують одержання до-
стовірних результатів. Йдеться 
про методи як отримання ос-
танніх, так і оброблення ма-
теріалу. Обробка – самостійний 
етап у цьому процесі, а методи, 
застосовувані при цьому, по-
винні братись до уваги вже на 
перших етапах дослідження. З 
їх урахуванням належить кори-
гувати методи одержання пер-
винної інформації, самі мето-
дичні документи – анкети, про-
грами інтерв’ю тощо. Їх варто 
оформляти так, щоб вони були 
готові до відповідного опрацю-

вання.
Аналіз документів є одним 

із методів збору інформації про 
злочинність неповнолітніх. До-
кументами служать матеріали 
правозастосовної діяльності. 
Але існують моменти, які уск-
ладнюють використання даної 
групи документів як джерела 
інформації. Наприклад, при 
аналізі злочинності дані кримі-
нальної статистики не завжди 
відповідають поставленим за-
вданням. Деякі важливі для до-
слідника факти не фіксуються 
у звітах, групування матеріалу 
може не співпадати з принци-
пами класифікації. У таких си-
туаціях джерелом первинної 
інформації можуть служити 
тільки самі кримінальні спра-
ви. 

Важливим джерелом ін-
формації є узагальнення судо-
вої практики, використовуючи 
які варто акцентувати увагу не 
на проблемах законодавства 
чи на якості норм (нормозасто-
совні факти), а на діяльності 
суду як соціального інституту. 
Ознайомлення з практикою 
розгляду справ певних кате-
горій дозволить досягти цілей 
дослідження злочинності, при-
чин та умов, які сприяють учи-
ненню злочинів, аналізу окре-
мих контингентів злочинців.

При вивченні особистості 
неповнолітнього злочинця 
можна використовувати порів-
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няльний аналіз особистісних 
характеристик правопорушни-
ків і законослухняних підлітків, 
який охоплює: а) соціально-де-
мографічні й освітньо-культур-
ні показники; б) потреби й інте-
реси неповнолітніх; в) їх емо-
ційно-вольову сферу; г) етико-
правові погляди й переконання; 
д) мотиви їх поведінки.

У процесі дослідження за-
значеної проблеми використо-
вуються статистичні докумен-
ти, які містять відомості й суд-
ження в кількісній (чисельній) 
формі, систематизовані і зве-
дені в таблиці, графіки, схеми 
тощо. Статистичні спостере-
ження здійснюються постійно 
й детально фіксують суспільне 
життя з багатьох боків протя-
гом тривалого часу. Це дає 
змогу аналізувати, порівнюва-
ти й прогнозувати розвиток 
об’єктів, провадити кількісний і 
якісний аналіз. Статистичний 
облік характеризується висо-
ким рівнем наукової обгрунто-
ваності, оперативністю й конк-
ретністю. Тому правова статис-
тика дає дослідникові надійний 
фактологічний матеріал. Бага-
то фактів можна одержати й з 
інших галузей статистики (еко-
номічної, демографічної, ме-
дичної). Особливу цінність ма-
ють матеріали перепису насе-
лення, а також результати пе-
репису тих, хто відбуває пока-
рання. Однак розгляд статис-

тичних даних за окремими 
складами злочинів буде непов-
ним без урахування прихованої 
(латентної) злочинності. 

Аналізуючи дані статис-
тичних карток на засуджених 
підлітків, можемо простежити, 
наприклад, певну залежність 
між їх віком і структурою вчи-
нених ними злочинів (з віком 
зростає кількість злочинів, учи-
нених у стані сп’яніння); відмін-
ності у злочинності залежно від 
статі, освітнього рівня (порів-
няно з контрольною групою від-
значається низький освітній рі-
вень неповнолітніх правопо-
рушників). Виявляється певний 
зв’язок між характером злочину 
і родом їх занять. 

Про стан психіки підлітків 
можна судити як з актів судово-
психіатричних експертиз, так і 
з матеріалів дитячих поліклінік, 
психоневрологічних диспан-
серів, інших методичних доку-
ментів. Організація ж спеціаль-
ного вивчення зазвичай викли-
кає складнощі, оскільки на таке 
обстеження потрібна згода ди-
тини і його батьків (піклуваль-
ників).

Інформацію про мотивацій-
ну сферу, моральні й правові 
уявлення неповнолітніх зло-
чинців можна одержати шля-
хом застосування таких ме-
тодів дослідження, як спосте-
реження, індивідуальні бесіди 
з правопорушниками, їх бать-
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ками, працівниками криміналь-
ної міліції у справах непов-
нолітніх, персоналом спеціаль-
них навчально-виховних уста-
нов для дітей і підлітків, вихов-
них трудових колоній, а також 
анкетування, вивчення особис-
тих справ ув′язнених та інших 
документів.

Можна також використову-
вати аналіз творів життєвих іс-
торій підлітків з виховних уста-
нов. Виходячи з того, як вони 
пишуть про членів своєї роди-
ни, про сімейні стосунки, можна 
скласти приблизний соціаль-
ний портрет середовища, в яко-
му вони зростали. Із цих текстів 
можна одержати інформацію 
про їх особистісні риси, особ-
ливості, в тому числі і власну 
оцінку ними життєвих пріори-
тетів і благ. Усе це може допо-
могти у педагогічній роботі з 
дітьми, які знаходяться у спе-
ціальних виховних установах, 
загальноосвітніх школах, цен-
трах професійної підготовки, 
соціальної реабілітації тощо. 

Варто також ознайомлюва-
тися з автобіографіями непов-
нолітн іх  правопорушник ів.  
Л.С. Сабліна вирізняє наступні 
види автобіографій: а) як доку-
мент зізнання дезорганізованої 
або страждаючої комплексом 
неповноцінності особистості, 
яка в інтимних поясненнях шу-
кає виходу з конфлікту, що її 
мучить, і шляхом роз’яснення 

обставин намагається повер-
нутися в суспільство; б) як до-
кумент, який має характер вип-
равдання за ту чи іншу поведін-
ку; в) як документ наукового 
х а р а к т е ру,  т о б т о  с п р о б а 
об’єктивно викласти й про-
аналізувати переживання і 
вчинки; г) як наївний документ, 
складений особою, яка не ро-
зуміється в складних умовах і 
досить примітивно висловлює 
свої думки [9, c. 205-206].

На думку фахівців авто-
біографії таких дітей освітлю-
ють соціальні ситуації в їх чер-
говості і зв’язку, малюють кар-
тину психічного образу їх авто-
рів, нарешті, показують їх у 
тому контексті соціального се-
редовища, в якому вони живуть 
і діють. Таких матеріалів для 
аналізу не можуть дати ані лис-
ти, ані інші документи, що по-
казують лише якийсь відрізок 
життя автора. Подібні докумен-
ти можуть бути корисними при 
вивченні правосвідомості пра-
вопорушника, ролі мікросере-
довища в формуванні антисус-
пільної спрямованості особис-
тості. 

Одержання цінного авто-
біографічного матеріалу від не-
повнолітніх під час відбування 
ними покарання з позбавлен-
ням волі породжує великі труд-
нощі, викликані психічним опо-
ром досл ід ж уваних перед 
пред’явленням своїх інтимних 
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переживань в умовах в’язничної 
ізоляції. Засуджений повинен 
відчути, що відомості про себе 
самого, які він передає дослід-
никові, – це не задоволення до-
питливості останнього. Вони не 
можуть бути використані як об-
тяжливий матеріал на автора, 
а збираються з метою окрес-
лення належного напрямку 
його долі на період знаходжен-
ня у виправно-трудових уста-
новах, а якщо виникне необхід-
ність, то й надання йому допо-
моги після визволення.

При таких обстеженнях не-
повнолітній може отримувати 
схему, використовуючи яку він 
описує ті моменти своєї по-
ведінки й розвитку, які цікав-
лять дослідника. За відомих 
умов цей метод провокованих 
автобіографій може дати над-
звичайно цінні результати. От-
риманий автобіографічний ма-
теріал тим і різниться від усіх 
інших інформацій про засудже-
ного, що він написаний ним при 
використанні власних слів, зво-
ротів своєї мови, а не є пере-
фразуванням висловлювань 
«питання – відповіді».

Для характеристики зло-
чинності підлітків використову-
ють також нормативний ма-
теріал як джерело фактів про 
економічні, політичні й соціаль-
ні процеси, що відбуваються в 
суспільстві, архіви державні, 
установ, наукові публікації, 

особисті документи, різні довід-
ники, навчально-педагогічна й 
художня література. Джерелом 
документальної інформації є 
преса, матеріали якої стають у 
нагоді при вивченні громадсь-
кої думки про право, правове 
виховання, пропаганду тощо. 
При поглибленому розгляді 
проблеми злочинності непов-
нолітніх оперують методом 
контент-аналізу преси, зважа-
ючи на його плідність при до-
слідженні великих обсягів тек-
сту. Контент-аналіз – це якісно-
кількісний метод ознайомлення 
з документами, який характе-
ризується об’єктивністю вис-
новків, суворістю процедури й 
полягає у квантифікаційній об-
робці тексту з подальшою ін-
терпретацією результатів. Його 
сутність, завдання – знайти такі 
ознаки, риси, властивості доку-
мента (наприклад, частота 
уживання певних термінів), які 
легко рахуються і відбивають 
певні суттєві сторони змісту 
[Див.: 7, c. 216; 10]. 

За допомогою спеціально 
розробленої методики можна 
отримати відповіді на наступні 
запитання: (а) чи привертають 
засоби масової інформації ува-
гу до даної проблеми, (б) яким 
саме чином це робиться, (в) до 
яких фактів переважно привер-
тається увага, (г) яке до них 
ставлення (позитивне, негатив-
не чи нейтральне), (д) наскіль-
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ки часто журналісти звертають-
ся у своїх публікаціях до про-
блеми злочинності неповноліт-
ніх та ін. Щоб отримати до-
стовірні відомості, обов′язково 
треба звертати увагу на спосіб 
викладення інформації – опис 
подій та їх оцінку. Потенційно 
більш об′єктивним є викладен-
ня фактів, аніж оцінки й думки 
авторів аналізованого тексту. 
Крім того, потрібно встановити, 
з якою метою був він написа-
ний, за яких обставин складав-
ся, чи не було інформацію 
викривлено. Метод контент-
аналізу може допомогти при 
дослідженні проблеми насиль-
ства в родині стосовно непов-
нолітніх [1]. 

Досліджуючи злочинність 
неповнолітніх, за джерело ін-
формації беруть також осо-
бисті документи – листи, щоде-
нники. Наприклад, дівочі руко-
писні любовні розповіді, щоде-
нники можуть виступати важ-
ливим і доволі достовірним 
д жерелом інформац і ї  про 
структуру дівочої девіантної 
поведінки. 

Художня література теж 
може дати багатий матеріал 
для висновків про соціально-
психологічну й моральну ат-
мосферу суспільства, його пра-
вову культуру. 

Кіно, телебачення й радіо, 
як джерело інформації, чинить 
вагомий вплив на суб`єктів пра-

вової інформації, а вивчення 
системи правової пропаганди 
неможливе без аналізу можли-
востей даних засобів масової 
комунікації. Розкриття означе-
ної проблематики вимагає ус-
відомлення ролі кіно й телеба-
чення у правовому вихованні, 
їх впливу на поведінку молоді, 
включаючи й протиправну. Такі 
дослідження потребують аналі-
зу змісту фільмів, оцінки кіно-
репертуару, кліпів тощо.

Найпоширенішим методом 
збирання інформації про зло-
чинність неповнолітніх є опиту-
вання. При вивченні, напри-
клад, особистості злочинця не-
обхідно брати до уваги спе-
цифіку його положення на цей 
момент, його психологічний і 
психічний стан. Перебування в 
умовах спеціальної виховної 
установи є додатковим чинни-
ком, що вимагає врахування. З 
одного боку, підлітки в таких 
установах випробовують на 
собі інтенсивний цілеспрямо-
ваний вплив вихователів, з дру-
гого, – знаходяться разом з ін-
шими правопорушниками. На-
решті, має значення й сам факт 
знаходження в ізоляції. При 
опитуванні підлітка у виховних 
колоніях і спеціальних вихов-
них установах доводиться пос-
тійно мати на увазі, що будь-
яку зустріч з новими людьми він 
розглядає під кутом зору при-
скорення свого звільнення й 
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тому нерідко хоче показати 
себе у вигіднішому світлі. Це 
вимагає застосування додатко-
вих методичних прийомів. У 
всякому разі, в процесі дослід-
ження й при обробці його ре-
зультатів варто розмежовувати 
тих, хто опитувався на волі, і 
тих, з ким вели бесіду в умовах 
закритих установ.

Відомості про правопоруш-
ників можна збирати також 
шляхом опитувань працівників 
правоохоронних органів, уста-
нов, підприємств, громадських 
організацій та інших громадян. 
Ці усні інтерв’ю мають ті пере-
ваги, що вони дозволяють ста-
вити нові питання за тими пун-
ктами й розділами програми, 
що залишаються недостатньо 
з’ясованими, отже, дозволяють 
суттєво доповнити вже наявну 
інформацію. 

Становить інтерес у випад-
ку можливості свого здійснення 
також організація спостережен-
ня за підлітками, приміром, за 
проведенням ними вільного 
часу, за поведінкою в громад-
ських місцях тощо.

Використання перелічених 
методів збирання первинної ін-
формації потребує спеціально 
розробленого комплексу мето-
дичних документів – досьє [5, 
c. 97], яке може включати такі 
програми: а) вивчення кримі-
нальної справи; б) формалізо-
ване інтерв’ю з неповнолітнім 

злочинцем, його батьками, ви-
хователями (педагогами), дру-
зями; в) вивчення особистої 
справи ув’язненого; а також  
г) анкету, що дозволяє виявити 
криміногенну «зараженість» 
мікросередовища обстежува-
ного підлітка (дані про безкар-
но вчинені злочини, про осіб, 
які залучалися до караної від-
повідальності з числа рідних, 
сусідів, друзів та інших знайо-
мих); план автобіографії. Крім 
того, досьє може містити під-
сумкові дані за результатами 
вивчення особистості непов-
нолітнього правопорушника. Ці 
відомості можуть узагальнюва-
тися в спеціальній «Карті ком-
плексного вивчення особис-
тості неповнолітнього злочин-
ця і соціальної ситуації її роз-
витку», яка становить собою 
підсумковий документ (далі – 
Карта ). Усі отримані дані за-
знають статистичної обробки із 
застосуванням різних угрупо-
вань. Досвід показує, що поря-
док вивчення зазвичай уста-
новлюється дослідниками з ог-
ляду на конкретні обставини. 
Указана Карта була розробле-
на й кількаразово апробува-
лась  колек тивом автор ів:  
А.І. Долгова, Н.А. Дрьомова, 
В.Д. Єрмаков, Н.В. Бєляєва. 
Останній її варіант містить 748 
формалізованих показників, го-
тових до кодування й матема-
тичної обробки. До неї входять 
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3 розділи і 13 параграфів:

Розділ 1. Злочин і ситуація 
його вчинення.

Розділ П. Особистість зло-
чинця (§ 1. Соціально-демогра-
фічні дані. § 2. Протиправна 
поведінка й аморальні вчинки. 
§ 3. Особистість і виконання її 
основних обов’язків. § 4. Етико-
п р а в о в а  х а р а к те р и с т и к а .  
§ 5. Життєві плани і прагнення).

Розділ III. Умови форму-
вання особистості (§ 1. Opгані-
заційні і матеріальні умови.  
§ 2. Дані про батьків. § 3. Не-
формальна група і неформаль-
ні зв’язки. § 4. Школа. § 5. Про-
фесійно-технічне училище.  
§ 6. Трудовий колектив. § 7. Під-
ключення до каналів засобів 
масової комунікації. § 8. Право-
ва практика і правові погляди 
підлітка) [5, c. 101-102].

Розділи і параграфи побу-
довані в такий спосіб, що вони 
можуть розглядатися як само-
стійні методичні документи, 
придатні для кримінологічних 
досліджень більш приватних 
проблем (родини злочинця, 
профілактичної ролі школи, ви-
робництва тощо).

Карта заповнюється до-
слідником тільки після завер-
шення всієї роботи з первин-
ним матеріалом і документами, 
уже зібраними в досьє під-
літка.

В основному найповніші ві-
домості для необхідного аналі-

зу дають вивчення криміналь-
них справ і бесіди із засудже-
ними. Важливо, щоб дослід-
ження охоплювало весь період 
розвитку неповнолітнього, ста-
новлення його особистості, 
особливо час, який передує ос-
танньому злочину, а також коли 
підліток знаходився в слідчому 
ізоляторі й колонії. Основну 
увагу, як показує досвід, варто 
приділяти збиранню, фіксуван-
ню й аналізу в Карті даних:  
а) про мікроумови формування 
й життя підлітка; б) що харак-
теризують неповнолітнього з 
боку реальної соціальної по-
ведінки (попередньої здійснен-
ню злочину, у слідчому ізоля-
торі й на процесі, у спеціальних 
виховних установах); в) про 
злочин й ситуацію його вчинен-
ня, що безпосередньо пов′язано 
з особистісною характеристи-
кою суб’єкта злочину.

Усі ці відомості дослідни-
кові належить фіксувати в їх ге-
незисі, динаміці, висвітлювати 
процес взаємодії особистості, 
ситуації й мікросередовища. 
Крім того, пропонована мето-
дика дозволяє досить повно 
виявити й зафіксувати ознаки, 
що складають coцiально-де-
мографічний портрет непов-
нолітнього злочинця, його 
батьків або осіб, їх що заміню-
ють.

Методичні документи вар-
то складати так, щоб вони доз-
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воляли одержати такі об’єктивні 
показники про підлітка, які мог-
ли б не тільки характеризувати 
його поведінку як аморальну, 
протиправну або невідповідну 
якимось іншим певним соціаль-
ним вимогам суспільства, а й 
відзначати її зразковість у со-
ціальному й морально-право-
вому відношенні. 

Заповнюючи Карту й підво-
дячи підсумки за всіма отрима-
ними об’єктивними показника-
ми, дослідник одночасно дає 
оцінку неповнолітньому право-
порушникові з урахуванням:  
а) його поведінки як системи 
вчинків; б) зв’язку останнього 
злочину з попередньою по-
ведінкою; в) ступеня деформа-
ції його мікросередовища.

Зрозуміло, що в анкети, 
формалізовані інтерв’ю та інші 
методичні документи вклю-

чається багато питань ідентич-
ного змісту. Це дає можливість 
порівняти одержувані результа-
ти й дозволяє легко їх узагаль-
нити при заповненні основного 
підсумкового документа Карти 
й надати отриманим даним 
кількісне відбиття.

Таким чином, кінцевим ре-
зультатом дослідження треба 
вважати не узагальнені ре-
зультати опитувань, аналіз до-
кументів тощо, які подаються 
часто як таблиці з короткими ко-
ментарями, а наукову доповідь 
з викладенням теоретичних 
висновків про підтвердження 
або спростування висунутих гі-
потез про стан наукової пробле-
ми після її емпіричного вивчен-
ня, наукової обґрунтованості 
застосовуваних методів і реко-
мендацій з їх удосконалення й 
подальшого застосування.
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Національна юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ 
ЗАСУДЖЕНИХ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ 

УСТАНОВАХ

Конституція України вста-
новлює непорушні соціальні й 
економічні права для своїх гро-
мадян. Засуджені зберігають 
статус громадян України і тому 
користуються відповідними 
правами з урахуванням обме-
жень, що випливають з вироку 
суду. 

Указані положення закону 
та їх можливі обмеження, як 
правило, не зачіпають основ-
них економічних і соціальних 
прав засуджених. Отже, якщо 
засуджений має певні спе-
цифічні характеристики й наді-
лений особливим статусом (на-
приклад, чорнобильця, пенсіо-
нера ін.) він зберігає його й під 
час відбування покарання. І це 

зрозуміло, оскільки покарання 
поширюється на конкретний 
злочин, має чітко окреслені 
межі і не повинно стосуватися 
правовідносин, не пов’язаних з 
конкретним злочином. Це по-
винно бути втіленням певної 
гарантії, за якою відповідаль-
ність настає лише за злочин і 
вичерпується його параметра-
ми. 

Але практика виконання 
покарань свідчить про інше. За-
суджені фактично не мають 
змоги користуватися тими пре-
ференціями, які надає той чи 
інший статус, за браком ме-
ханізму його реалізації в умо-
вах позбавлення волі. Напри-
клад, в’язень не може отриму-
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вати виплати, які йому нале-
жать як чорнобильцю, тому що 
кримінально-виконавчі устано-
ви (далі – КВУ) не співпрацю-
ють з відповідними органами 
соціального забезпечення. 
Подібна ситуація існує і щодо 
оформлення пенсій за віком. 
Навіть така, здавалося б, авто-
матична процедура, не реалі-
зовується в умовах позбавлен-
ня волі. Державний департа-
мент України з питань виконан-
ня покарань (далі – Департа-
мент) не є платником зборів до 
Пенсійного фонду та інших 
фондів соціального страхуван-
ня, отже, засуджені, які мають 
право на пенсійне забезпечен-
ня, не можуть цим правом ско-
ристатися, бо за браком відра-
хувань до таких фондів вони 
набувають статусу застрахова-
ної особи.

За законами України, пра-
во на соціальне забезпечення 
(у тому числі й на одержання 
пенсій), яке надається засуд-
женому, фактично є дискримі-
наційним. Відповідно до поло-
жень частин 3 та 4 ст. 122 КВК 
України, які повинні сформулю-
вати алгоритм призначення 
пенсії, час роботи засуджених 
у період відбування ними пока-
рання у виді позбавлення волі 
зараховується у стаж роботи 
для призначення трудової 
пенсії після звільнення за умо-
ви сплати ними страхових вне-

сків до Пенсійного фонду Украї-
ни в порядку й розмірах, пере-
дбачених законодавством. За-
суджені, які втратили працез-
датність під час відбування по-
карання, після звільнення ма-
ють право на пенсію й на ком-
пенсацію шкоди у випадках і у 
порядку, встановлених законо-
давством України. Інакше кажу-
чи, після звільнення від відбу-
вання покарання засуджений 
за наявності відповідних умов 
може звертатися за призначен-
ням пенсії в органи Пенсійного 
фонду. Причому закон встанов-
лює правило, згідно з яким за-
суджений, який досяг пенсійно-
го віку (або з’явились інші під-
стави для отримання пенсії), 
зможе звернутися за отриман-
ням пенсії лише після звільнен-
ня. 

Зазначені положення КВК 
вбачаються непослідовними, 
дискримінаційними, вони пору-
шують право особи на пенсійне 
забезпечення. Якщо засудже-
ний має право на пенсійне за-
безпечення на загальних під-
ставах, то чому реальна мож-
ливість його отримання ста-
виться в залежність від факту 
звільнення особи? Незрозумі-
ло, чому законодавець відмо-
вляє засудженому пенсійного 
віку в отриманні пенсії, прирі-
каючи його таким чином на жит-
тя в борг під час перебування 
в установі виконання покарань. 
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Таке становище штовхає цих 
людей на пошуки інших засобів 
до існування в колонії (тим 
більше, якщо засуджений не в 
змозі працювати або в нього 
немає родичів), ускладнює 
оформлення й отримання пенсії 
й після звільнення. Зважаємо, 
що адміністрація колонії повин-
на збирати необхідні докумен-
ти на таких осіб і надсилати їх 
у відповідні підрозділи Пенсій-
ного фонду з метою реалізації 
права засудженого на отриман-
ня пенсії.

З немалими труднощами 
зіштовхуються особи й після 
звільнення від відбування по-
карання. Якщо засуджений під 
час відбування покарання пра-
цював, а колонія не сплачувала 
внесків до Пенсійного фонду, 
він не набуває права на отри-
мання пенсії.

Однією з основних тез між-
народних нормативно-право-
вих актів щодо праці засудже-
них є те, що остання не повин-
на бути рабською, не містити в 
собі ознак покарання й прини-
ження й має оплачуватись.

Кримінально-виконавче 
законодавство залишає дуже 
широкий простір для зловжи-
вань з боку адміністрації КВУ 
стосовно прав засуджених на 
працю й на гідний рівень її оп-
лати. Практика виконання по-
карань, на жаль, підтверджує 
цю тезу. У колоніях непоодинокі 

випадки незаконного маніпулю-
вання працею засуджених. 
Прикладом можуть бути випад-
ки, коли документальне офор-
млення праці цих осіб не від-
повідає реальним обставинам. 
Така ситуація складається, 
коли на роботу виводиться 
бригада з 50 засуджених, а на-
ряди на її виконання оформлю-
ються щодо 5 осіб. Фактично це 
означає, що 45 людей викону-
вали примусову неоплачувану 
роботу, яка взагалі має ознаки 
рабської. А для засудженого це 
значить, що йому не нарахо-
вується заробітна плата, його 
трудовий стаж також може бути 
поставлений під сумнів, оскіль-
ки відрахування у фонди со-
ціального страхування не роб-
ляться. Юридично це означає, 
що засуджений не є застрахо-
ваною особою, і що в його стаж, 
необхідний для призначення 
пенсі ї, не буде зараховано 
строк перебування в КВУ.

При цьому праця зали-
шається одним з основних за-
собів впливу на засудженого. Її 
важливість пояснюється тим, 
що в місцях позбавлення волі 
вона розглядається як позитив-
ний елемент виправлення, про-
фесійної підготовки й управлін-
ня установою. Загальновизна-
ною є думка про те, що праця 
в колоніях є вагомим і сильним 
засобом впливу на людину, її 
свідомість і спосіб життя. Тому 
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нормативні акти передбачають 
необхідність залучення засуд-
жених до праці. Вважається, 
що за її допомогою та в інший 
спосіб можна досягти певних 
позитивних змін в їх особис-
тості, що праця сприяє свідо-
мому відновленню соціального 
статусу засудженого, його ба-
жанню повернутися до само-
стійного соціально-норматив-
ного життя в суспільстві. Праця 
повинна бути забезпечена в 
обсягах, достатніх для того, 
щоб такі особи були активно 
зайняті впродовж нормального 
робочого дня. Крім того, вона 
виконує функцію самозабезпе-
чення, тобто працюючи засуд-
жений, забезпечує своє існу-
вання в установі й оплачує пос-
луги, які йому надаються.

Міжнародні стандарти по-
водження із засудженими ви-
магають також, щоб доручена 
ув’язненим праця сприяла під-
триманню або підвищенню їх 
здатності забезпечувати собі 
засоби для нормального існу-
вання після звільнення. Усі за-
ходи й гарантії щодо виконання 
трудових обов’язків засуджени-
ми мають відповідати аналогіч-
ним заходам, установленим 
для осіб, які знаходяться на 
волі.

КВК України містить низку 
положень, що стосуються пра-
ці засуджених, у яких, на нашу 
думку, зустрічаються деякі су-

перечності й непослідовність. 
За своїми характеристиками 
праця засуджених є різновидом 
суспільної праці взагалі. Ос-
новні відмінності полягають у 
її підпорядкуванні меті кримі-
нально-виконавчого законо-
давства, у наявності специфіки 
деяких правовідносин та в ор-
ганізації праці осіб, позбавле-
них волі.

Щодо суперечностей. Зі 
змісту законодавства немож-
ливо зробити однозначний ви-
сновок про правову сутність 
залучення ув’язнених до праці. 
Що це – його обов’язок чи пра-
во? Якщо обов’язок, то виникає 
питання про невідповідність 
останнього міжнародним ак-
там, що забороняють покаран-
ня працею. Якщо це право, то 
незрозуміло, чому відмова від 
неї розглядається криміналь-
но-виконавчим законодавс-
твом як порушення вимог режи-
му. Очевидно, законодавець 
усвідомлював цю колізію, коли 
приймав КВК України саме в тій 
редакції, яка й призвела до та-
кого становища. Але це не ска-
совує того факту, що концепту-
альне положення про працю 
ув’язнених суперечить вимогам 
міжнародних стандартів. Ос-
танні містять правило, за яким 
засудженим за їх працю нара-
ховується справедлива вина-
города. У цій частині норми 
кримінально-виконавчого пра-
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ва України містять положення, 
що характеризуються складніс-
тю, плутаниною, дають змогу 
тлумачити їх досить довільно і 
маніпулювати заробітком за-
судженого.

У міжнародних стандартах 
правило щодо винагороди 
сформульоване дуже одно-
значно й чітко. Пункт 76.1. ус-
тановлює, що необхідно запро-
вадити систему справедливої 
винагороди за роботу в’язнів. 
Кримінально-виконавчим зако-
нодавством передбачено виня-
ток щодо можливості залучен-
ня засуджених до праці без її 
оплати: це коли вони працюють 
на роботах з благоустрою КВУ 
і прилеглих територій, а також 
з метою поліпшення своїх жит-
лово-побутових умов або на 
допоміжних роботах із забез-
печення колонії продовольс-
твом. До цих робіт в’язні залу-
чаються в порядку черговості, 
в неробочий час і не більше як 
2 години на день. Таке поло-
ження вітчизняного законо-
давства порушує вимоги між-
народних актів і дозволяє поз-
бавляти засудженого вільного 
часу взагалі, оскільки робота з 
благоустрою можлива у віль-
ний від основної роботи час, а 
ї ї тривалість дорівнює саме 
максимально можливій трива-
лості його вільного часу.

Існують додаткові обме-
ження щодо прав засуджених 

на відпочинок і соціальний за-
хист.  Наприк ла д,  чергова 
щорічна відпустка їм не на-
дається. Крім того, низка ста-
тей передбачає використання 
праці засуджених як покарання 
(статті 68, 82, 132, 145 КВК), що 
прямо суперечить міжнарод-
ним стандартам, оскільки таке 
стягнення, як «призначення на 
позачергове чергування по 
прибиранню приміщень і тери-
торії колонії» порушує вимогу 
п. 34.1. Мінімальних стандарт-
них правил поводження із за-
судженими, за яким останніх не 
слід карати в дисциплінарному 
порядку роботою з обслугову-
вання самої установи.

Нині практика залучення 
засуджених до праці, на жаль, 
зовсім не орієнтована на те, 
щоб вони сприймали її пози-
тивно, а винагорода за працю 
не поставлена в залежність від 
економічних таких показників, 
як кількість і якість вироблено-
го. А тому праця й не має того 
виправного ефекту, який на неї 
пок ладається законодавс -
твом.

Наступним комплексом со-
ціально-економічних прав за-
суджених є медичне й соціаль-
но-побутове забезпечення. Ці 
інститути регламентовані зако-
ном доволі скупо, що дозволяє 
практичним працівникам КВУ 
без будь-яких зусиль залиша-
тися в межах закону й у той же 
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час не забезпечувати цим лю-
дям навіть мінімуму, необхід-
ного для тримання їх в умовах 
фізичної ізоляції. 

Положення кримінально-
виконавчого законодавства 
про медичне забезпечення 
в’язнів безпосередньо корелю-
ються з правами засуджених на 
охорону здоров’я. Це право є 
безумовним, оск ільки воно 
встановлено Конституцією й 
випливає зі статусу громадяни-
на України її положення в сус-
пільстві. Право на охорону 
здоров’я – одне з найважливі-
ших у національній криміналь-
но -виконавчій системі,  що 
викликає найбільшу негативну 
реакцію міжнародного Комітету 
із запобігання катуванням (далі 
– Комітет). Декларації, сформу-
льовані в законі, стверджують, 
що охорона здоров’я засудже-
них забезпечується системою 
медико-санітарних та оздоро-
вчо-профілактичних заходів, 
поєднанням безоплатних і 
платних форм медичної допо-
моги. Але в дійсності вони не 
мають свого втілення в життя. 
Фактично ж охорона здоров’я 
ув’язнених зводиться до мало-
ефективних періодичних ме-
дичних оглядів і констатації де-
яких захворювань. Про нена-
лежний стан медичного обслу-
говування в КВУ свідчить те, що 
рівень захворювань серед за-
суджених на психічні й сома-

тичні хвороби дуже високий. 
Особу, яка відбувала покаран-
ня в місцях позбавлення волі, 
завжди можна впізнати по від-
сутності зубів, хворобливому 
кольору шкіри та ін.

При вивченні медико-пра-
вових аспектів туберкульозу у 
КВУ, зокрема, Львівської облас-
ті, встановлено: переважно він 
с п о с т е р і г а є т ь с я  с е р е д 
ув’язнених віком 20-39 років 
(73%); серед засуджених упер-
ше ця хвороба виявлена у 14%; 
у тих, хто має дві-три судимості 
– у 39%; чотири й більше – у 
47%. У КВУ сьогодні перебуває 
у с ім разів більше хворих,  
аніж на волі. Такі невтішні фак-
ти висв ітлен і  в  репорта ж і  
Л. Миць [3].

Отже, встановлені законо-
давством вимоги не виконують-
ся та й не можуть бути вико-
нані. Редакція всіх статей і пун-
ктів, щодо охорони здоров’я за-
суджених є надто диспозитив-
ною та не передбачає проце-
дури медичного обслуговуван-
ня останніх, його обов’язковості, 
періодичності й обсягу. Крім 
того, кримінально-виконавче 
законодавство не містить по-
ложень стосовно відповідаль-
ності посадовців КВУ за нена-
лежне медичне обслуговуван-
ня ув’язнених і за заподіяння 
шкоди їх здоров’ю.

Вважаємо за доцільне вве-
дення суворої відповідальності 
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за смерть засуджених через 
неналежні умови їх тримання, 
оскільки в більшості випадків 
саме вони є причиною серйоз-
них захворювань. Іншими при-
чинами є неефективні медичні 
огляди, недостатнє лікування 
в’язнів. До речі, засуджений, 
який не пройшов повного курсу 
лікування від хвороб, що загро-
жують оточуючим, обмежуєть-
ся в деяких правах і не отри-
мує, наприклад, можливості 
бути переведеним до дільниці 
соціальної реабілітації. Що сто-
сується посадовців КВУ, то 
вони не несуть ніякої відпові-
дальності за незабезпечення 
належного медичного обслуго-
вування цих осіб.

Якщо право на охорону 
здоров’я є правом засудженого, 
т о  ц ь о м у  п р а ву  к о р е л ю є 
обов’язок адміністрації забез-
печити можливість його реалі-
зації. Саме про це йдеться у 
ст. 102 КВК України, яка вказує, 
що режим в КВУ повинен забез-
печувати дотримання прав за-
суджених.

Отже, положення норма-
тивних актів, що регулюють 
сферу охорони здоров’я, не від-
повідають вимогам міжнарод-
них стандартів. Пояснюється 
це ще й тим, що кримінально-
виконавче законодавство Ук-
раїни не передбачає механіз-
мів реалізації цього права, а 
також відповідальності поса-

довців КВУ, які не забезпечують 
його засудженому. Водночас, 
ч. 2 ст. 9 КВК України, яка міс-
т и т ь  о с н о в н і  о б о в ’я з к и 
ув’язнених, указує, що невико-
нання останніми своїх обов’язків 
тягне за собою відповідаль-
ність, передбачену чинним за-
конодавством України. Ці поло-
ження кодексу підкреслюють 
нерівність суб’єктів криміналь-
но-виконавчих правовідносин, 
зокрема, щодо їх відповідаль-
ності.

Є й інші проблеми в царині 
забезпечення права засудже-
ного на медичне обслуговуван-
ня. Працівники КВУ назвали го-
ловною з них туберкульоз і під-
креслювали, що в останні роки 
істотно збільшилось число хво-
рих на нього насамперед через 
переповнення в’язниць і брак 
належних санітарних умов, 
щоб контролювати захворю-
ваність. Також було наголоше-
но, що ліки проти туберкульозу 
зараз на ринку дорогі, а асор-
тимент доступних весь час 
вужчає. До того ж в українських 
пен і тенц іарних ус танова х 
зростає к ільк ість випадк ів 
полірезистентності до лік ів 
проти туберкульозу (хоча в 
службі охорони здоров’я пені-
тенціарної системи бракує точ-
них даних щодо масштабів цієї 
тенденції). За оцінкою лікарів 
близько 20 % зареєстрованих 
в КВУ, хворих на туберкульоз 
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в’язнів, мають важку його фор-
му, спричинену, зокрема, зви-
канням до антибіотиків.

Відзначимо, що правові по-
ложення, які стосуються ме-
дичного обслуговування засуд-
жених, сформульовані дуже 
нечітко й неконкретно. Наве-
дені приклади з КВК України з 
точки зору юридичної техніки, 
сформульовані як диспозитив-
ні положення. Інакше кажучи, 
вони не надають в’язням від-
повідних прав, а викликаний 
ними обов’язок адміністрації 
КВУ не забезпечує засуджених 
медичним обслуговуванням 
належної якості, в певному об-
сязі й з відповідною періодич-
ністю. Указані норми лише да-
ють можливість адміністрації 
на свій розсуд дозволити або 
не дозволити ув’язненому от-
римувати медичну допомогу 
або користуватися додаткови-
ми медичними послугами.

Основне протиріччя між 
національними й міжнародни-
ми стандартами медичного об-
слуговування засуджених по-
лягає в тому, що медичне об-
слуговування в КВУ України 
знаходиться на дуже низькому 
рівні, бракує відповідних ре-
сурс ів,  обла днання,  л і к ів, 
кваліфікованого персоналу. Це 
все суперечить правилу, що ре-
жим у КВУ повинен зводити до 
мінімуму різницю між волею і 
триманням в установах, а та-

кож Мінімальним стандартам 
поводження із засудженими, які 
зобов’язують адміністрацію ус-
танови докладати належних зу-
силь, щоб рівень медичного об-
слуговування ув’язнених від-
повідав місцевому регіональ-
ному рівню медичного обслуго-
вування вільного населення.

Залишається відкритою 
проблема можливості реалізу-
вати положення, сформульо-
вані в кримінально-виконавчо-
му законодавстві. Засуджений 
не має відповідних важелів, за 
допомогою яких він мав би змо-
гу отримувати доступ до ме-
дичного працівника й медичних 
послуг. Потрібно звернути ува-
гу на те, що спільний наказ від 
18 січня 2000 р., № 3/6 «Про за-
твердження нормативно-пра-
вових актів з питань медико-
санітарного забезпечення осіб, 
які утримуються в слідчих ізо-
ляторах та виправно-трудових 
установах Державного депар-
таменту України з питань вико-
нання покарань» містить чима-
ло норм (близько 1/3), спрямо-
ваних на організацію системи 
звітності медичної частини 
СІЗО. Це означає, що робота 
медичної частини слідчих ізо-
ляторів значною мірою бюрок-
ратизована.

Ще однією проблемою є 
фінансування КВУ, точніше, 
брак фінансування, який є при-
чиною неукомлектування їх ме-
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дичних частин необхідним об-
ладнанням, ліками, технікою і 
кваліфікованим персоналом.

Необхідно враховувати й 
те, що на сьогодні медична 
служба, яка працює в КВУ знач-
ною мірою залежить від цієї 
системи. Її працівники фактич-
но підпорядковані адміністра-
ціям КВУ. Їх діяльність коорди-
нується посадовими і службо-
вими особами КВУ, тому медич-
не обслуговування стає нее-
фективним, оскільки ним також 
маніпулюють з метою досяг-
нення конкретних цілей. Воно 
втрачає функцію надання ме-
дичної допомоги засудженим і 
функцію лікування захворю-
вань, набуває номенклатурно-
го, ідеологічного й адміністра-
тивного забарвлення. Отже, 
настав час створити медичну 
службу, яка не була б підпоряд-
кованою адміністрації КВУ і на-
лежним чином здійснювала б 
планові й позапланові спосте-
реження за здоров’ям засудже-
них та їх регулярні повні огля-
ди.  Висновки й  л і к ування 
ув’язнених незалежною медич-
ною службою мають підпоряд-
ковуватися лише меті віднов-
лення здоров’я особам, які за-
хворіли. Медичні працівники не 
повинні бути включеними в 
процес виконання-відбування 
покарання. Єдина вимога до 
медичних працівників – це до-
тримання ними тих режимних 

умов, які поширюються на кон-
кретного засудженого.

На сьогодні право засуд-
жених на оскарження дій та рі-
шень Державного департамен-
ту, інших органів та установ 
кримінально-виконавчої систе-
ми (далі – КВС) передбачено 
декількома нормами чинного 
кримінально-виконавчого зако-
нодавства, але чіткої процеду-
ри, на жаль, немає. Законода-
вець, правда, визначає поря-
док оскарження рішень регіо-
нальних комісій щодо розподі-
лу засуджених, але він настіль-
ки непослідовний і нечіткий, 
має низку обмежень, що оскар-
жити таке рішення комісії фак-
тично неможливо. Що стосуєть-
ся інших рішень органів КВС, то 
їх оскарження взагалі є дуже 
сумнівним, оскільки механізм 
його реалізації надзвичайно ус-
кладнений. 

З прийняттям КАС України 
ця категорія справ розгля-
дається саме адміністративни-
ми судами, проте на сьогодні 
такої судової практики немає й 
питання про підсудності справ 
за скаргами засуджених на дії 
органів та установ КВС зали-
шається відкритим.

Кримінально-виконавче 
законодавство згадує про пра-
во засудженого на подання 
пропозицій, заяв і скарг до ад-
міністрації органів та установ 
виконання покарань, їх ви-
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щестоящих органів, а також до 
Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини, 
Європейського суду з прав лю-
дини, а також інших відповідних 
органів міжнародних організа-
цій, членом або учасником яких 
є Україна, до уповноважених 
осіб останніх, до суду, органів 
прокуратури чи інших органів 
державної влади, органів міс-
цевого самоврядування та 
об’єднань громадян. Таке пра-
во встановлено й регламенто-
вано статтями 8, 107 і 113 КВК 
України.

У своїй П’ятій періодичній 
доповіді про заходи, спрямо-
вані на виконання Конвенції 
ООН проти катувань Україна 
стверджувала, що з часу виве-
дення Державного департамен-
ту з підлеглості МВС, звернен-
ня і скарги засуджених про жор-
стоке поводження з ними в КВУ 
є винятками, що ретельно пе-
ревіряються, а в разі виявлен-
ня порушень, які можуть приз-
вести до проявів негуманного 
ставлення, застосовуються всі 
необхідні заходи до їх усунення 
[1, c. 163].

Мінімальні стандартні пра-
вила містять положення, згідно 
з якими ув’язненим треба за-
безпечити право: а) звертатися 
з проханнями та скаргами до 
адміністрації установи, де вони 
тримаються; б) подавати скар-
ги й заяви за відсутності на-

чальника КВУ особам, які інс-
пектують установи; в) подавати 
скарги й заяви у вищий орган 
КВС, у судові та інші відповідні 
органи в конфіденційному по-
рядку. Звернення засуджених 
мають розглядатися негайно 
[2, c. 34].

Здавалося б, можливість 
в’язнів в такий спосіб звертати-
ся з указаними документами до 
компетентних органів, установ 
та організацій передбачена й 
регламентована законодавс-
твом. Однак існує важливий не-
долік, який полягає перш за все 
в тому, що не надається ніяка 
допомога у складанні звер-
нень, заяв чи скарг. Часто з їх 
змісту не можна дійти одно-
значного висновку, чого ж саме 
бажає ув’язнений, не завжди ця 
особа може бути обізнана в 
тому, кому необхідно адресу-
вати своє звернення, заяву або 
скаргу. Усе це призводить до 
того, що звернення засуджено-
го або не розглядається (на 
нього надійде відписка), або не 
надходить до потрібного адре-
сата, або пропускається його 
строки до відповідного ор-
гану. 

З огляду на те, що в умовах 
волі для складання подібних 
документів людина може ско-
ристатися допомогою юриста 
або іншого фахівця, для запобі-
гання дискримінації ув’язнених 
і забезпечення принципу рів-
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ності перед законом пропонує-
мо на законодавчому рівні пе-
редбачити обов’язок посадов-
ців КВУ надавати цим особам 
необхідну допомогу при скла-
данні звернень, заяв і скарг. Та-
кий порядок, до речі, допоможе 
вирішити й питання про пере-
гляд кореспонденції засудже-
них, який є теж неабиякою про-
блемою останніх.

Однією із суттєвих ознак 
реалізації права в’язнів на по-
дання звернень, заяв та скарг 
міжнародні стандарти назива-
ю т ь  ї х  к о н ф і д е н ц і й н і с т ь , 
щоправда без наведення ї ї 
меж. Усупереч міжнародним 
нормам і власній Конституції, в 
якій міститься заборона будь-
якої цензури, вітчизняне зако-
нодавство вводить таке понят-
тя, як перегляд кореспонденції 
засуджених, обсяг якого не виз-
начається, що не дає змоги 
вести мову про забезпечення 
права цих осіб на листування 
й можливість його порушення, 
оскільки не можна встановити, 
чи є такий перегляд порушен-
ням умов листування, чи ні. 
Розділ 4 Інструкції з організації 
перегляду кореспонденції осіб, 
які тримаються в КВУ, дозволяє 
констатувати, що кореспонден-
ція в’язнів осіб підлягає цен-
зурі, яка, зрозуміло, не перед-
бачає жодних можливостей 
для конфіденційності листу-
вання. Таке становище, звичай-

но, є порушенням вимог міжна-
родних нормативних актів.

Взагалі система подання 
засудженими клопотань побу-
дована так, що через перегляд 
їх будь-який лист може бути не 
відправлений адресату, йому 
або дадуть хід або ні, залежно 
від того, загрожує він посадов-
цям КВУ чи ні.

З огляду на висловлене 
можемо стверджувати, що чин-
не законодавство України не 
забезпечує ув’язненим можли-
вості подання звернень, заяв 
чи скарг компетентним орга-
нам, установам, організаціям, 
посадовим або службовим осо-
бам, оскільки врегулювання 
цього питання має ознаки дис-
кримінації і браку ефективного 
механізму реалізації цього пра-
ва. Крім того, як відзначає  
М.М. Мінаєв, глибоким недолі-
ком чинного кримінально-вико-
навчого законодавства, яким 
регулюються права засудже-
них, є майже повна немож-
ливість використання судового 
захисту [4, c. 153].

Доступ до правосуддя цим 
особам забезпечується лише в 
частині застосування до цих 
осіб процесуальних заходів і 
покарання, – через інститут су-
дового оскарження рішень ор-
ганів дізнання, слідства й суду, 
а також вироків суду першої ін-
станції. Можливість звернення 
ув’язненого до суду щодо нена-
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лежного поводження з нею з 
боку персоналу КВУ випливає 
зі ст. 55 Конституції як норми 
прямої дії. Однак порядок тако-
го звернення безпосередньо не 
передбачено жодним законом 
чи підзаконним нормативно-
правовим актом.

Ще одним недоліком є про-
цедура оскарження рішення 
Комісії з питань розподілу, на-
правлення й переведення для 
відбування покарання осіб, за-
суджених до позбавлення волі 
(далі – Комісія) стосовно виз-
начення їм виду установи. Ця 
процедура регламентована 
Положенням про Апеляційну 
комісію Держдепартаменту Ук-
раїни. Законодавець, визнача-
ючи зазначену процедуру ос-
карження, обмежився лише 
вказівкою на те, що подання 
скарги та ї ї  розгляд здійс-
нюється в порядку, передбаче-
ному Законом України «Про 
звернення громадян» [5]. Таке 
положення фактично зводить 
скаргу на рішення Комісії до 

рівня звернення. Це, у свою 
чергу, тягне за собою такі на-
слідки, як дуже повільний строк 
розгляду скарги-звернення (30 
днів), форма реагування – від-
повідь на неї, ї ї подання не 
призупиняє дії оскаржуваного 
акта. А найголовніше – це те, 
що таке звернення й процеду-
ра його розгляду роблять скар-
гу непроцесуальним докумен-
том, надаючи йому іншого пра-
вового статусу, що в кінцевому 
підсумку виводить його з-під 
юрисдикції адміністративного 
суду, в якому можна оскаржу-
вати акти органів влади як 
суб’єктів владних повнова-
жень. Інакше кажучи, така про-
цедура – це не оскарження, а 
скоріше звичайний лист засуд-
женого. До речі, Положення 
про Апеляційну комісію містить 
посилання на ст. 113 КВК, на 
підставі якої ув’язнені оскаржу-
ють її рішення, а ця стаття є 
законом, що регламентує по-
рядок направлення листів та-
кими особами.
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Правосуддя – найбільш 
надійний та ефективний спосіб 
розв’язання спорів, захисту 
прав і свобод громадян, закон-
них інтересів юридичних осіб, 
суспільства й держави. Право 
на справедливий, безсторонній 
судовий розгляд незалежним 
судом визнається за кожною 
людиною і громадянином як на 
рівні міжнародних стандартів, 
так і в конституціях держав. 
Ідея здійснення правосуддя 
саме таким судом є одним з 
наріжних каменів, що станов-
лять фундамент демократичної 
правової держави, у якій права 
людини є фундаментом її за-
конів, у як ій завжди можна 
знайти захист від сваволі [6, 
c. 20]. Тому кожна держава, що 
вважає себе демократичною і 
правовою, повинна забезпечу-
вати гарантії незалежності су-
дової системи. 

Вагомий внесок у розробку 
цієї проблеми зробили сучасні 
вітчизняні й російські вчені, 
зокрема, О.Б. Абросимова,  
В.Б. Алексєєв, Л.Б. Алексєєва, 

В . П .  Б о ж ь є в ,  В .Ф.  Б о й к о ,  
О.Д. Бойков, В.Д. Бринцев,  
Ю.М. Грошевий, П.А. Лупин-
ська, В.Т. Маляренко, І.Є. Ма-
р о ч к і н ,  О.Р.  М и х а й л е н к о ,  
М.М. Михеєнко, В.С. Стефанюк, 
Ю.І. Стецовський, М.С. Строго-
вич, Н.В. Сібільова, В.І. Шишкін 
та ін.

Визнаючи значну цінність 
принципу незалежності судової 
системи, узагальнивши поло-
ження національних конститу-
цій і практику їх застосування, 
різні міжнародні організації 
прийняли низку актів із цього 
питання. До їх числа слід від-
нести, зокрема, Основні при-
нципи незалежності судових 
органів, прийняті VII Конгресом 
ООН з попередження злочин-
ності 26 серпня – 6 вересня 
1985 р. в Мілані і схвалені ре-
золюціями Генеральної асамб-
леї ООН 40/32 від 29 листопада 
1985 р. та 40/146 від 13 грудня 
1985 р. [12, c. 121-126]. Пункт 2 
цього документа закріплює, що 
«судові органи вирішують пе-
редані їм справи неупередже-

УДК 347.97/.99 (477) Л.М. Москвич, канд. юрид. наук, 
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но, на підставі фактів і відповід-
но до закону, без яких-небудь 
обмежень, неправомірного 
впливу, спонукання, тиску, пог-
роз або втручання, прямого або 
непрямого із чиєї б не було сто-
рони із яких би не було при-
чин». Інакше кажучи, принцип 
незалежності судових органів 
дає судовим органам певні пра-
ва й натомість очікує отримати 
ефективну систему справедли-
вого судочинства. 

Підтримуючи актуальність 
питань створення незалежної 
системи правосуддя в держа-
вах, Консультативна Рада єв-
ропейських суддів (далі – КРЄС) 
23 листопада 2001 р. у Страс-
бурзі прийняла висновок № 1 
(2001) з питання стандартів, що 
стосуються цього принципу. 
Обґрунтовуючи потребу суво-
рого дотримання останнього, 
КРЄС акцентує увагу на тому, 
що він є необхідною вимогою 
для забезпечення верховенс-
тва закону й гарантією спра-
ведливого судового процесу. 
Судді відповідальні за життя, 
свободи, права, обов’язки й 
власність громадян. Їх неза-
лежність не є привілеєм в їх 
особистих інтересах, а в інте-
ресах верховенства закону і 
тих, хто очікує справедливого 
рішення суду. Вона має існува-
ти не лише щодо суспільства й 
будь-якої сторони при розгляді 
судом будь-якої справи. Судо-

ва влада є однією з 3-х рівних 
засад сучасної демократичної 
держави. Вона відіграє значиму 
роль, виконує важливі функції 
стосовно 2-х інших гілок влади, 
сприяє відповідальності урядів 
та адміністрації за свої дії, ре-
алізації законів на практиці і 
стежить за тим, щоб вони від-
повідали вимогам конституції 
або законам вищої інстанції 
(приміром, законам Європейсь-
кого Союзу). Щоб бути здатною 
виконувати всі перелічені вище 
завдання, судовій владі нале-
жить бути незалежною від ін-
ших гілок влади, що забезпечує 
її свободу від небажаних кон-
тактів і впливу з їх боку, а це, у 
свою чергу, служить свого роду 
гарантом справедливості. Це 
стосується практично вс іх 
стадій кар’єри судді: від стажу-
вання до призначення й підви-
щення [17]. 

Виходячи з аналізу вище-
наведених норм, можемо за-
значити, що розглядуваний 
принцип судової системи необ-
хідно трактувати як сукупність 
2-х двох основних елементів – 
інституціонального і функціо-
нального. 

Зміст інституціональної не-
залежності полягає в тому, що 
суди не повинні підкорюватись 
ні законодавчій, ні виконавчій 
г ілкам влади й мають бути 
наділені ознаками перш за все 
безпристрасності. Іншими сло-
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вами, інституціональна неза-
лежність судової системи озна-
чає відмежованість, непідпо-
рядкованість, відокремленість 
останньої та її інститутів в ор-
ганізаційному плані від інших 
гілок державної влади. Процес 
же їх взаємодії є досить склад-
ним. Його суть визначається 
можливостями впливу однієї 
гілки влади на іншу, підставами 
діяльності кожної з них, межа-
ми цього взаємовпливу. Як 
влучно зазначила О.Б. Аброси-
мова, відособлення суду від 
системи законодавчих і вико-
навчих органів, придбання 
ними інституціональної й ор-
ганізаційної незалежності має 
місце лише в державах, що виз-
нають фундаментальною осно-
вою конституційного устрою 
або порядку принцип поділу 
влади. Власне кажучи, з мо-
менту такого відособлення 
можна вести мову про судову 
владу, а не про суд [1, c. 102]. 
Для досягнення ефективного 
функціонування судова влада 
в державі не може бути підпо-
рядкована будь-яким владним 
структурам. Їй належить мати 
самостійні механізми впливу на 
суспільні відносини й державне 
регулювання у сфері як право-
вої регламентації в цілому, так 
і організації й діяльності самої 
судової системи. Уточнимо, що 
це не означає підміну законо-
давця судом, а лише «під-

креслює можливість суду оці-
нювати, виправляти й допов-
нювати державне регулювання 
з позицій права» [11, c. 24]. 

Викладене свідчить, що 
вирішення проблеми незалеж-
ності судової системи вимагає 
комплексного підходу й не 
може обмежуватися тільки від-
повідними законами, які врахо-
вували б цю важливу умову її 
існування. 

Другий складник незалеж-
ності судової системи – функ-
ціональний – забезпечується 
владною силою держави і ста-
новить собою такий статус кож-
ного з інститутів судової влади 
та її в цілому, що дозволяє ос-
танній робити судження про 
право (розв’язувати конкретний 
спір) – виносити судове рішен-
ня лише на підставі права й за-
кону. Цей складовий елемент 
прямо залежить від незалеж-
ності безпосередніх носіїв да-
ної системи – суддів, тобто 
осіб, які виносять судові рішен-
ня, розв’язують правовий спір. 
Принцип незалежності суддів і 
підпорядкування їх лише зако-
ну має ключове значення для 
належного функціонування де-
мократичної правової держави. 
Залежність судді від кого-не-
будь і підпорядкування його 
лише закону альтернативні. 
Якщо є перше, немає другого, 
і навпаки. Отже, там, де судді 
залежні, по суті, немає судової 
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влади [4, c. 25]. 
Найповніше досліджува-

ний принцип сформульовано в 
Основних принципах незалеж-
ності судових органів, схвале-
них Генеральною Асамблеєю 
ООН у 1985 р. [12, c. 121-126], в 
Процедурах ефективного за-
провадження Основних при-
нципів незалежності судової 
влади, прийнятих ЕКОСОС у 
1989 р. [12, c. 127-130], Євро-
пейській хартії про статус суд-
дів, прийнятій у 1998 р. у Страс-
бурзі [12, c. 113-117]. У націо-
нальному законодавстві він 
знайшов відбиття в ст. 12 Зако-
ну України «Про статус суддів» 
[5; 1993. – № 8. – Ст.56], яка 
містить положення про недо-
пустимість втручання в про-
фесійну діяльність судді. Будь-
яке не передбачене законом 
втручання в діяльність судді 
переслідується законом. Суддя 
не зобов’язаний давати жодних 
пояснень з приводу розгляну-
тих справ або тих, що ще зна-
ходяться в його провадженні, 
чи надавати їх будь-кому для 
ознайомлення, інакше як у ви-
падках і в порядку, передбаче-
них законом. 

Стаття 376 КК України пе-
редбачає кримінальну відпові-
дальність за втручання в будь-
якій формі в діяльність судді з 
метою перешкодити виконанню 
с уд д е ю  с в о ї х  с л у ж б о в и х 
обов’язків чи домогтися вине-

сення неправосудного рішення. 
Тим самим гарантується свобо-
да волевиявлення суддів у про-
цесі винесення рішення. 

Гарантією права судді на 
незалежність і самостійність 
при прийнятті рішень є також 
установлений процесуальний 
порядок прийняття судових рі-
шень. Згідно зі ст. 322 КПК Ук-
раїни рішення й вирок вино-
сяться й ухвалюються судом у 
дорадчій кімнаті, де під час на-
ради можуть знаходитися тіль-
ки судді, які входять до складу 
суду по даній справі. Присут-
ність інших осіб не допускаєть-
ся. Судді не мають права роз-
голошувати судження, що були 
висловлені в дорадчій кімнаті. 
Установлений порядок припи-
нення повноважень судді – теж 
важлива гарантія здійснення 
ним свого права на самостій-
ність і незалежність в ухвален-
ні судового рішення. 

З метою створення об’єктив-
них умов дотримання принципу 
незалежності суддів, законода-
вець обмежив громадянські 
права суддів, зокрема, щодо їх 
права брати участь у політич-
ному житті й вільного вибору 
додаткової  д іяльност і .  Це 
обґрунтовується тим, що жодні 
політичні пристрасті чи вподо-
бання судді не повинні вплива-
ти на справедливість винесе-
ного ним рішення. Оскільки го-
ловним принципом діяльності 
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судді є його незалежність, не-
упередженість, то належність 
судді до якої-небудь політичної 
партії, на думку законодавця, 
створює цьому загрозу. Судові 
рішення мають ґрунтуватися 
виключно на законі, праві, за-
безпечуючи тим самим підтри-
мання існуючого в державі ре-
жиму законності. 

Запровадження такого об-
меження стосовно політичних 
прав суддів обумовлюються іс-
торичним досвідом становлен-
ня держави, традиціями, коли 
одержати посаду судді і збере-
гти ї ї без партійного квитка 
було майже неможливо. Оціню-
ючи реалії того часу, російсь-
кий учений Ю.І. Стецовський 
справедливо підкреслює, що 
суддя з партійним квитком (не-
важливо, якої партії) завжди є 
небезпечним, його політична 
заангажованість перешкоджає 
неупередженості, змушує керу-
ватися не Конституцією і зако-
ном, а політичними ідеалами 
тієї чи іншої партії або руху на-
віть незалежно від формально-
го зв’язку з ними [14, c. 94]. Але, 
з нашого погляду, існуюче фор-
мулювання правової норми є 
надто категоричним. Суддя не 
може бути позбавлений права 
участі у виборчому процесі при 
формуванні органів законодав-
чої влади й органів місцевого 
самоврядування. Тим більше 
неможливо контролювати його 

особистісні вподобання щодо 
ідей і програм тієї чи іншої пар-
тії (особливо в умовах багато-
партійності) або політичного 
діяча, адже ці процеси вже ле-
жать у внутрішній, емоційній 
сфері людини. Крім того, поло-
ження п. 2 ст. 60 Закону «Про 
судоустрій України» гарантує, 
що політичні погляди кандида-
та в судді не можуть бути при-
чиною для відмови в зайнятті 
цієї посади [5; 2002. – № 27-28. 
– Ст. 180]. Однак важко уявити 
собі політично заангажованого 
кандидата, який відразу після 
призначення на посаду судді 
став би політично нейтраль-
ним. Тому ми поділяємо точку 
зору тих науковців, які акценту-
ють увагу саме на суб’єктивній 
неупередженості суддів, тобто 
на їх нейтральності при роз-
гляді конкретної справи. Адже 
вони не пов’язані прихильністю 
будь-яким ідеям, членством у 
будь-яких організаціях, особис-
тими або сімейними симпатія-
ми [Див.: 1, c. 98-100; 15, c. 237-
240].

Прагнення до реальної де-
політизації суддів вимагає нор-
мативного закріплення вичер-
пного переліку дій, які можуть 
бути розцінені як політична 
діяльність і які несумісні з їх 
професійною діяльністю. Як 
вбачається, доцільно в націо-
нальному законодавстві чітко 
окреслити ті дії судді, які мо-
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жуть свідчити про брак його 
політичної нейтральності (на-
приклад, участь у зборах, мі-
тингах, пікетуваннях, виступи у 
пресі з матеріалами політично-
го характеру, агітація за канди-
датів у депутати, матеріальна 
підтримка якоїсь партії та інша 
активна політична діяльність). 

Цікаво, що таке категорич-
не ставлення до обмеження 
політичних прав суддів закріп-
лено лише в Конституції Іспанії 
(ст. 127) [7, c. 173-214]. Законо-
давство ж більшості зарубіж-
них країн містить диференцій-
ований підхід до визначення 
меж участі суддів у політичній 
або громадянській діяльності. 
Так, у законодавстві Австрії 
встановлено, що участь у полі-
тичних партіях чи в політичній 
діяльності не перешкоджає 
зайняттю посади судді. Водно-
час § 9 Закону про судоустрій 
цієї країни проголошує, що жод-
ні політичні переваги не повин-
ні знаходити прояв у практичній 
роботі судді [4, c. 271]. У Німеч-
чині суддям не забороняється 
займатися політичною діяль-
ністю, а висувається лише ви-
мога неприпустимості поведін-
ки, яка ставить під сумнів їх не-
залежність як при виконанні 
службових повноважень, так і 
поза службою (§ 39 Закону про 
суддів) [8]. В Англії хоча фор-
мально й визнається, що пар-
тійна належність не може бути 

перешкодою для призначення 
суддею, на практиці особа з 
будь-якими крайніми погляда-
ми (приміром, занадто поблаж-
ливі до злочинів) має менше 
шансів бути призначеною на цю 
посаду, як і особи з особливо 
ліберальними чи консерватив-
ними політичними поглядами, 
які теж навряд чи можуть споді-
ватися одержати суддівське 
місце [16]. У США у 12 штатах 
суддів обирає населення на 
підставі партійних списків. При 
цьому законодавством країни 
встановлено, що судді не вправі 
проголошувати політичних про-
мов і брати участь у висуненні 
кандидатів на державні посади 
чи засновувати фонди на їх під-
тримку [9, c. 160]. 

У деяких інших зарубіжних 
країнах суддям хоча прямо й не 
заборонено займатися політич-
ною діяльністю, але до них ви-
сувається вимога лояльності 
до існуючого державного режи-
му. Так, в Угорщині від суддів 
вимагається додержання вір-
ності Республіці, ї ї народу й 
Конституції (§ 52 Закону про 
суди) [16]. У Франції Органічний 
закон про статус магістратури 
встановлює недопустимість з 
боку особи, яка займає посаду 
судді, «будь-якого прояву воро-
жості до принципів і форми 
правління Республіки» (Ордо-
нанс № 58 – 1270) [16]. Законо-
давство Німеччини вимагає від 
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суддів зберігати лояльність до 
існуючого режиму, принципів і 
форми правління [8, c. 45]. 

За сучасних умов існує 
спроба виключити можливість 
інших форм соціального впли-
ву на суддю. Наприклад, Закон 
Польщі про судоустрій загаль-
них судів (ст. 62) передбачає 
немож лив іс ть  виконувати 
обов’язки судді, якщо особа, з 
якої він одружений, займається 
адвокатською діяльністю [16]. 
Законодавство Франції (ст. 9 
Органічного закону про статус 
магістратури) встановлює не-
можливість збігу (повного або 
часткового) суддівського округу 
й департаменту, в якому особа, 
з якою одружений суддя, обра-
на депутатом або сенатором 
[16]. Російський правознавець 
М.І. Клеандров висловлює про-
позицію щодо обмеження пра-
ва обіймати суддівську посаду 
особами нетрадиційної сексу-
альної орієнтації або прихиль-
никами будь -яких  крайн іх 
релігійних поглядів [13, c. 87]. 
На думку вченого, такі ситуації 
в більшості випадків пов’язані 
із психічними відхиленнями, 
отже, треба порушувати питан-
ня про здоров’я судді та про 
припинення його повнова-
жень. 

Ми відстоюємо наведену 
вище думку, що існуючі обме-
ження конституційних прав суд-
ді є тимчасовим явищем, яке за 

умов функціонування правової 
держави і громадянського сус-
пільства повинно зійти нані-
вець. Однак це не виключає не-
обхідності вдосконалення про-
цедури відводу судді для за-
безпечення умов вільного й не-
упередженого прийняття ним 
рішення виключно на підставі 
закону. Крім того, до зазначе-
них умов слід також віднести 
дійове й надійне законодавче 
закріплення незалежності суд-
дів, високий рівень їх професій-
ної правосвідомості, внутрішнє 
сприйняття кожним правил 
змагальності судового про-
цесу. 

Інший складник обмеження 
прав суддів пов’язано з правом 
вибору додаткової (іншої тру-
дової) діяльності. Стаття 5 За-
кону України «Про статус суд-
дів» проголошує, що суддя має 
право займатися у вільний від 
основної роботи час лише доз-
воленим видом додаткової тру-
дової діяльності, а саме викла-
дацькою, науковою або твор-
чою. Заборонити цій особі цим 
займатися практично неможли-
во. Проте ми підтримуємо точ-
ку зору тих дослідників, які вва-
жають, що належить установи-
ти певні межі такої діяльності. 
Зокрема, М. Савенко пропонує 
визначити критерії додаткової 
трудової діяльності судді. По-
перше, вона повинна бути дру-
горядною й не заважати вико-
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нанню функцій судді; по-друге, 
вона не може бути пов’язана із 
зайняттям посади в науковому 
чи навчальному закладі, мати 
характер постійної роботи в ме-
жах загальновизначеного ро-
бочого часу; по-третє, вона не 
повинна впливати на незалеж-
ність і неупередженість судді 
[10, c. 78]. Отже, критеріями 
оцінки допустимості додаткової 
трудової діяльності судді є те, 
що остання містить ознаки пе-
редбаченої вказаним Законом 
викладацької, наукової або 
творчої діяльності й не переш-
коджати виконанню ним основ-
них службових обов’язків носія 
судової влади.

Зазначимо, що подібні об-
меження існують і в законо-
давстві про статус суддів інших 
країн світу. Так, у Бельгії, Бол-
гарії, Іспанії, Румунії, Туреч-
чині, Хорватії носіям судової 
влади взагалі забороняється 
займатися будь-якою іншою 
діяльністю на професійній ос-
нові. У Португалії судді вправі 
викладати й провадити юри-
дичні дослідження, але тільки 
безоплатно. У Німеччині та 
Грузії їм дозволяється лише 
викладати право в університе-
тах. Викладацькою і творчою 
діяльністю можуть займатися 
судді Литви, викладацькою й 
науковою – Молдавії, науко-
вою, творчою й літературною 
– Словаччини. У Словенії вони 

можуть займатися викладаць-
кою, видавничою, науково-до-
слідницькою або схожою діяль-
ністю у сфері юриспруденції за 
умови, що вона не заважає ви-
конанню ним своїх прямих 
обов’язків. При цьому суддя не 
має права працювати за най-
мом. У законодавстві Франції 
закр іплено,  що виконання 
обов’язків судді несумісне з 
мандатом члена парламенту, 
асамблеї Європейського Сою-
зу, Економічної й Соціальної 
Ради. Маг істрати Італі ї  не 
вправі обіймати державні поса-
ди; винятки встановлено тільки 
щодо обрання судді сенатором 
або членом Палати депутатів. 
Їм не дозволяється також обій-
мати посади на приватних під-
приємствах, за винятком неоп-
лачуваної посади керуючого 
благодійною установою. Феде-
ральним суддям США суворо 
забороняється займатися ад-
вокатською практикою. Судді 
Греції не мають права викону-
вати будь-яку іншу професійну 
роботу або надавати оплачу-
вані послуги чи входити до 
складу уряду [16]. 

Як бачимо, законодавство 
більшості держав обмежує 
можливість суддів займатися 
дод атковою пр о ф ес ійн ою 
діяльністю, чим підкреслюєть-
ся винятковість їх статусу. Але 
при цьому творча, викладацька 
чи наукова діяльність сприяє 
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підвищенню їх професіональ-
ного рівня, збагаченню знань, 

утвердженню статусу як фахів-
ців найвищої категорії.
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УДК 347.9 О.Б. Прокопенко, суддя Верховного Суду України

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗУМНОГО СТРОКУ 
РОЗГЛЯДУ СПРАВ СУДАМИ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

Право на справедливий су-
довий розгляд гарантовано 
ст. 6 Конвенції про захист прав 
та основоположних свобод лю-
дини 1950 р. (далі – Конвенція), 

де передбачено, що кожен при 
вирішенні справи про його 
цивільні права й обов’язки або 
при встановленні обґрунтова-
ності будь-якого кримінального 
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обвинувачення, висунутого 
проти нього, має право на спра-
ведливий і відкритий розгляд 
упродовж встановленого зако-
ном розумного строку неза-
лежним і безстороннім судом. 

У  Конс тит уц і ї  Ук раїни 
(1996 р.) закріплено, що права 
та свободи людини і громадя-
нина захищаються судом. Кож-
ному гарантується право на ос-
карження в суді рішень, дій чи 
бездіяльності органів держав-
ної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і 
службових осіб (частини 1 і 2 
ст. 55). Закон «Про судоустрій 
України» проголошує право 
особи на судовий захист (ст. 6). 
Указується, що всім суб’єктам 
правовідносин гарантується 
захист їх прав, свобод і закон-
них інтересів незалежним і не-
упередженим судом, утворе-
ним відповідно до закону. У 
Концепції вдосконалення судів-
ництва для утвердження спра-
ведливого суду в Україні від-
повідно до європейських стан-
дартів, схваленої Указом Пре-
зидента України від 10 травня 
2006 р., зазначено, що подаль-
ший розвиток судівництва має 
бути спрямований на забезпе-
чення права особи на справед-
ливий суд. 

Незважаючи на те, що ок-
ремі аспекти імплементації 
міжнародних стандартів спра-
ведливого судочинства вже 

були предметом вивчення вче-
них і практиків [Див.: 13; 15], де-
які питання залишаються неви-
рішеними. Отже, актуальність 
теми дослідження зумовлена 
потребою гармонізації націо-
нального законодавства з між-
народними стандартами у 
сфері судоустрою й необхідніс-
тю окреслення шляхів удоско-
налення законодавства, яке за-
безпечує право особи на спра-
ведливий суд. 

Справи про цивільні права 
й обов’язки осіб, про криміналь-
не обвинувачення за вимогами 
Конвенції мають бути розгля-
нуті в суді впродовж розумного 
строку. Це зумовлено тим, що 
будь-який правовий спір для 
його сторін супроводжується 
невизначеністю у правовідно-
синах, яка усувається ухвален-
ням остаточного рішення у 
справі та його виконанням. Для 
констатування того, чи була 
тривалість певного строку ро-
зумною, Європейський суд з 
прав людини (далі – Євросуд) 
установлює початок цього 
строку та його закінчення [3, 
c. 273-279].

Перебіг строку в справах 
про цивільні права й обов’язки 
відраховується з моменту від-
криття провадження, в окремих 
випадках – з виникнення права 
на подання позову до суду, а в 
справах про кримінальне обви-
нувачення – від моменту його 
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пред’явлення. Про поняття 
«пред’явлення кримінального 
обвинувачення» у розумінні 
Конвенції та Євросуду йтиметь-
ся при розгляді вимог Конвенції 
до кримінального судочинства, 
але наперед зауважимо, що це 
поняття суттєво відрізняється 
від того, яке вживається в ук-
раїнському кримінальному про-
цесуальному законодавстві.

Різними є й моменти закін-
чення розглядуваного строку. 
У справах про цивільні права й 
обов’язки цим моментом Євро-
суд найчастіше визнає ухва-
лення остаточного рішення 
суду або навіть повне виконан-
ня судового рішення. У справах 
про кримінальне обвинувачен-
ня перебіг строку розгляду 
справи закінчується ухвален-
ням остаточного рішення у 
справі [4, c. 336-372].

Для встановлення розум-
ності строку розгляду конкрет-
ної справи в національних су-
дових органах Євросуд у своїй 
практиці виробив дек ілька 
взаємопов’язаних критеріїв:  
а) складність справи; б) по-
ведінка заявника – особи, яка 
звернулася до суду; в) поведін-
ка судових та інших державних 
органів; г) важливість предмета 
розгляду для заявника [1, c. 89]. 
Довга тривалість розгляду 
справи може бути визнана ро-
зумною, якщо сама справа є 
складною як з фактичної, так і 

з правової точок зору.
Дотриманн я  р о зу мни х 

строків розгляду справи цілком 
лежить на суддях, які здійсню-
ють відповідне провадження. 
Найчастішими прикладами не-
дотримання належних строків 
у справах громадян України 
проти держави Україна є: (1) не-
одноразові направлення судом 
апеляційної інстанції справ на 
новий розгляд (4 рази направ-
лена справа до суду першої ін-
станції – рішення у справі Мухін 
проти України від 19 жовтня 
2006 р.; тричі направлена спра-
ва апеляційним судом і двічі су-
дом першої інстанції – рішення 
у справі Теліга та інші проти Ук-
раїни від 21 грудня 2006 р. 
тощо). Повторні направлення 
на новий розгляд протягом од-
ного такого провадження роз-
кривають серйозні недоліки су-
дової системи; (2) непроведен-
ня судових засідань протягом 
тривалого періоду (4 судових 
засідання протягом 6-ти років 
– рішення у справі Єфименко 
проти України від 18 липня 
2006 р.); (3) незастосування за-
ходів примусу до осіб, які не 
з’являються на призначене за-
сідання (прийняття рішення 
про привід відповідача тільки 
через 2,5 роки після початку 
провадження – рішення у справі 
Смирнова проти України від 8 
листопада 2005 р.) [2, c. 37].

Варто здійснити аналіз 
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чинного українського процесу-
ального законодавства щодо 
нормативно встановлених 
строків розгляду справ. Так, за 
ст. 69 ГПК судовий спір має 
бути вирішено господарським 
судом у строк, не більший 2-х 
місяців з моменту отримання 
позовної заяви. ЦПК теж уста-
новлює розумний строк розгля-
ду справ, який не має переви-
щувати 2-х місяців з дня від-
криття провадження у справі 
(ст. 157 ЦПК), а справ про по-
новлення на роботі, про стяг-
нення аліментів – одного міся-
ця. Призначення справи до 
апеляційного розгляду має від-
бутися в розумний строк, але 
не пізніше 15 днів після закін-
чення дій з підготовки справи 
до розгляду (ч. 2 ст. 302 ЦПК). 
Правило про розгляд справ у 
розумний строк (але не більше 
2-х місяців) міститься також у 
ч. 1 ст. 122 КАС. Крім того, про 
розумний строк ідеться також 
у правилах про підготовку ад-
міністративної справи до роз-
гляду (ч. 2 ст. 110) та проведен-
ня попереднього судового за-
сідання (ч. 1 ст. 111). У КАС 
вперше здійснено спробу на за-
конодавчому рівні визначити 
поняття «розумний строк». 
Згідно з п. 11 ст. 3 КАС розум-
ний строк – це найкоротший 
строк розгляду й вирішення ад-
міністративної справи, достат-
ній для надання своєчасного 

(без невиправданих зволікань) 
судового захисту порушених 
прав, свобод та інтересів у пуб-
лічно-правових відносинах.

У кримінальному судочинс-
тві ситуація ускладнюється 
тим, що судовий розгляд спра-
ви не є початковою стадією 
процесу. Гранична тривалість 
досудового слідства становить 
6 місяців (ст. 120 КПК). Відлік 
строку розгляду справи за ло-
гікою Євросуду починає спли-
вати з моменту пред’явлення 
обвинувачення. На нашу думку, 
таким моментом має вважатись 
оголошення обвинуваченому 
про зак інчення сл ідства і 
пред’явлення йому матеріалів 
справи (ст. 218 КПК), після чого 
слідчий складає обвинуваль-
ний вирок і направляє його про-
куророві. Конституційний Суд 
України тлумачить поняття «ро-
зумний строк» у контексті досу-
дового слідства в рішенні по 
справі про розгляд судом окре-
мих постанов слідчого і проку-
рора: «Поняття «розумний 
строк досудового слідства» є 
оціночним, тобто таким, що виз-
начається у кожному конкрет-
ному випадку з огляду на сукуп-
ність усіх обставин вчинення і 
розслідування злочину (зло-
чинів). Визначення розумного 
строку досудового слідства за-
лежить від багатьох факторів, 
включаючи обсяг і складність 
справи, кількість слідчих дій, 
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число потерпілих та свідків, не-
обхідність проведення експер-
тизи та отримання висновків 
тощо. Але за будь-яких обста-
вин строк досудового слідства 
не повинен перевищувати меж 
необхідності. Досудове слідс-
тво повинно бути закінчено у 
кожній справі без порушення 
права на справедливий судо-
вий розгляд і права на ефектив-
ний засіб захисту, що передба-
чено статтями 6 і 13 Конвенції 
про захист прав людини та ос-
новоположних свобод» [12]. 

У судових стадіях кримі-
нального процесу взагалі не-
має обмежень щодо строків 
розгляду. Лише ст. 241 КПК 
встановлює, що справа має 
бути призначена до поперед-
нього розгляду не пізніше 10-ти 
діб, а в разі її складності – не 
пізніше 30 діб з дня надходжен-
ня до суду. Строки розгляду 
справ ні судом першої інстанції, 
ні апеляційним чи касаційним 
Кодекс не регламентує. Це 
само по собі може провокувати 
порушення прав особи на ро-
зумний строк розгляду її спра-
ви з точки зору Євросуду. 

Процесуальне законодавс-
тво передбачає можливість 
продовження строків розгляду 
складних справ, що само по 
собі не може вважатися пору-
шенням вимог Конвенції щодо 
розумності цих строків. Зокре-
ма, у складних справах, якщо 

виник сумнів стосовно консти-
туційності закону чи іншого 
правового акта, оцінка якого 
віднесена до конституційної 
юрисдикції, суди уповноважені 
звертатися до Верховного Суду 
України для вирішення питання 
про внесення подання до Кон-
ституційного Суду України про 
неконституційність закону чи 
іншого правового акта.

На практиці трапляються 
систематичні порушення про-
цесуальних строк ів  у  вс іх 
стадіях судочинства. За стати-
кою Верховного Суду України, 
у 2002 – 2008 рр. у криміналь-
ному судочинстві  в ідсоток 
справ, які призначаються суда-
ми першої інстанції з порушен-
ням строк ів, у середньому 
складав 9,3 %; залишок справ, 
не розглянутих на кінець звіт-
ного періоду, – від 13 до 24 % 
від загальної кількості справ, 
які перебували у провадженні. 
У цивільному судочинстві про-
вадження у справах по першій 
інстанції закінчено поза межа-
ми, встановленими ЦПК Украї-
ни, в середньому у 20 % випад-
ків; залишок справ, не розгля-
нутих на кінець звітного періо-
ду, – від 10 до 24%. Залишок 
справ, провадження яких закін-
чено господарськими судами 
понад строки, встановлені ГПК, 
складав 0,01 – 0,004 %; не роз-
глянутих на кінець звітного пе-
ріоду, – від 12,7 до 14, 6% [5, 
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c. 22-35]. 
Відповідно до даних Вер-

ховного Суду України про стан 
здійснення судочинства судами 
загальної юрисдикції у 2006 – 
2007 рр., основними причинами 
тривалого перебування на роз-
гляді в судах кримінальних 
справ є: (а) неявка в судове за-
сідання підсудних, свідків, про-
курорів, захисників, інших учас-
ників процесу; (б) недоставлен-
ня конвойною службою органів 
внутрішніх справ у судове засі-
дання підсудних, які трималися 
під вартою; (в) призначення су-
дом експертиз; (г) зміна проку-
рором обвинувачення в суді; (д) 
брак необхідної кількості залів 
судових засідань; (е) переван-
таженість судів справами; (є) 
невиконання органами досудо-
вого слідства судових дору-
чень; (ж) неналежна організація 
окремими суддями судового 
процесу. Причинами порушень 
строків розгляду цивільних 
справ: (а) неявка сторін та їх 
представників; (б) ухилення 
осіб від одержання повісток;  
(в) задоволення клопотань 
сторін про витребування до-
казів; (г) брак зворотних повідом-
лень про вручення повісток осо-
бам, які беруть участь у справі; 
(д) тривале проведення експер-
тиз; (е) необґрунтовано великі 
перерви між судовими засідан-
нями; (є) неналежні вивчення й 
підготовка справи до розгляду; 

(ж) застосування судами не пов-
ною мірою заходів процесуаль-
ного примусу до осіб, які переш-
коджають здійсненню цивільно-
го судочинства [5, c. 33].

У 2003 – 2004 рр. рефор-
мування процесуального зако-
нодавства призвело до значно-
го перевантаження Судової па-
лати в цивільних справах Вер-
ховного Суду України. Реакцією 
на цю ситуацію стало рішення 
Євросуду у справі Павлюнець 
проти України від 6 вересня 
2005 р., у якому Суд, констату-
вавши порушення Україною 
права заявника на розумний 
строк розгляду його справи в 
суді, вказав: «50. Уряд пояснив, 
що затримки в касаційному 
провадженні були спричинені 
збільшенням кількості справ, 
поданих до Верховного Суду 
України. Суд зазначає, що Кон-
венція покладає на Договірні 
держави обов’язок організува-
ти свою правову систему у 
спосіб, який би дав змогу судам 
дотримуватися вимог ч. 1 ст. 6 
Конвенції, включаючи вимогу 
вирішення справ упродовж 
«розумного строку». Суд також 
указує, що Уряд не зміг запро-
понувати будь-який приклад 
заходу методолог ічного чи 
структурного характеру, який 
би відображав бажання держа-
ви вирішити цю проблему. 51. 
Суд зазначає, що затягування 
строку провадження значною 
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мірою було спричинене пере-
глядом справи. Він вказує, що 
справу не можна назвати особ-
ливо складною, проте вона 
розглядалася чотири роки. 
Хоча Європейський суд не 
може аналізувати якість судо-
вої практики національних 
судів, він вважає, що, оскільки 
повернення справи на повтор-
ний розгляд зазвичай призна-
чається внаслідок помилок, до-
пущених судами нижчих інстан-
цій, повторення таких ухвал у 
межах одного провадження 
свідчить про істотні недоліки у 
функціонуванні судової систе-
ми» [6]. 

Отже, Євросуд констату-
вав системні порушення Украї-
ною Конвенції, що потребує 
вжиття заходів на рівні дер-
жави.

Деякі пропозиції з покра-
щання такої ситуації містяться 
в Рекомендаціях Комітет у 
Міністрів Ради Європи. Прий-
маючи Рекомендацію № R (81) 
7 про шляхи полегшення досту-
пу до правосуддя [11, c. 275-
277] й Рекомендацію № R (84) 
5 про принципи цивільного су-
дочинства,  спрямован і  на 
вдосконалення судової систе-
ми [10, c. 278-281], Комітет 
Міністрів виходив з того, що де-
які процедури судочинства в 
певних випадках перешкоджа-
ють швидкому його здійсненню 
через зловживання учасників 

процесу ними. Для уникнення 
цього суду належить мати такі 
повноваження: а) вимагати від 
сторін пояснень, які вважатиме 
необхідними; б) вимагати від 
сторін особистої присутності; 
в) контролювати допит свідків. 
Позовні заяви сторін у справі 
або їх заперечення повинні по-
даватися на максимально ран-
ній стадії судового проваджен-
ня і в будь-якому випадку до 
закінчення його попереднього 
етапу, якщо такий існує. 

Для поліпшення оператив-
ності судового розгляду Комі-
тет Міністрів РЄ пропонує за-
проваджувати в законодавство 
наступні заходи: (1) спрощений 
порядок початку розгляду спра-
ви; (2) проведення останнього 
без засідань чи тільки одного 
засідання або залежно від об-
ставин – попереднього підгото-
вчого засідання; (3) проведен-
ня виключно письмового або 
усного провадження (залежно 
від обставин); (4) заборона або 
обмеження деяких заперечень 
і пояснень; (5) більш гнучкі пра-
вила надання свідчень; (6) здій-
снення провадження без пе-
рерв або лише з невеликими 
перервами; (7) призначення су-
дового експерта судом або за 
клопотанням сторін – до почат-
ку судового процесу (якщо це 
можливо); (8) активну участь 
суду у веденні справи, виклику 
свідків і заслуховуванні свід-
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чень [Див.: 10, c. 278-281; 11, 
c. 275-277].

Для вирішення проблеми 
дотримання розумного строку 
розгляду справ у ч. 4 п. 4 «Пла-
ну заходів на 2006 рік щодо 
вдосконалення судового уст-
рою та забезпечення справед-
ливого судочинства в Україні 
відповідно до європейських 
стандартів» [7]. Міністерству 
юстиції доручено підготувати й 
подати в установленому поряд-
ку проект закону про забезпе-
чення гарантій права на ефек-
тивне судочинство, зокрема, 
права на додержання розумних 
строків судового розгляду від-
повідно до вимог Конвенції. 
Міністерство юстиції розробило 
проект Закону України «Про по-
рядок захисту права особи на 
судовий розгляд протягом ро-
зумного строку», згідно зі ст. 1 
якого особа має право на по-
дання скарги про перевищення 
розумного строку розгляду 
справи й відшкодування завда-
ної шкоди, якщо останній три-
вав довше, ніж необхідно для 
встановлення юридичних і фак-
тичних обставин справи. У про-
екті передбачено 2 типи рішень 
у скаргах, які подаватимуться 
на підставі положень його ст. 8: 
а) рішення про задоволення ви-
моги, визнання перевищення 
розумного строку і присуджен-
ня відшкодування завданої 
шкоди; б) рішення про відмову 

в задоволенні скарги [9]. 
По суті, проект є рецепцією 

Закону Польщі від 17 червня 
2004 р. «Про скарги на пору-
шення права сторони на роз-
гляд без необґрунтованої за-
тримки судового розгляду», 
прийнятого для належної імп-
лементації рішення Євросуду у 
справі Кудла проти Польщі 
(2004 р.), та аналогічного зако-
ну Італії від 24 березня 2001 р. 
– Закону Пінто [Див.: 15]. 

Тривалий час Італія була 
«рекордсменом» Євросуду за 
кількістю скарг на порушення 
розумного строку розгляду 
справ у судах. Після тривалих 
спроб реформувати процесу-
альне законодавство (які, до 
речі, не досягли своєї мети) у 
2000 р. було прийнято цей спе-
ціальний закон, норми якого на 
національному рівні регламен-
тують розгляд скарг на пору-
шення права що розгляду спра-
ви протягом розумного строку. 
Відповідно до ст. 4 Закону Пін-
то заява про відшкодування 
шкоди за порушення розумного 
строку судового розгляду може 
бути подана протягом або про-
вадження, яке здійснюється з 
порушеннями, або 6-ти місяців 
з дня набрання чинності оста-
точним рішенням у справі.

Однак прийнятий Закон не 
виправдав сподівань. Уже у 
2001 р. Комітет Міністрів РЄ 
висловив занепокоєння, що За-
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кон Пінто не сприяє прискорен-
ню судового провадження, а 
його застосування спричиняє 
ризик збільшення завантаже-
ності апеляційних судів. Після 
прийняття Закону Пінто 11171 
справа, порушена Євросудом 
на підставі заяви, в якій оскар-
жувалася тривалість судового 
розгляду справ в італійських 
судах, поверталася заявникам. 
Станом на січень 2003 р. лише 
приблизно 600 справ були ви-
рішені на національному рівні. 
Подальша практика Євросуду, 
до якого повернулись деякі з 
поданих раніше заяв, зіткнула-
ся зі значними труднощами, 
пов’язаними із застосуванням 
Закону Пінто. Зокрема, було 
розглянуто декілька справ про-
ти Італії, що надійшли вже піс-
ля запровадження процедури, 
встановленої цим Законом. 

Немає також офіційних да-
них щодо ефективності анало-
гічного Закону в Польщі, прий-
нятого після рішення Євросуду 
в справі Кудла проти Польщі. У 
§ 160 цього рішення зазначено, 
що в справі наявне порушення 
ст. 13 Конвенції, оскільки заяв-
ник не мав у розпорядженні 
національного засобу правово-
го захисту, за допомогою якого 
він міг би реалізувати своє пра-
во на судовий розгляд протя-
гом розумного строку, як це 
гарантовано ч. 1 ст. 6 Конвен-
ції. Варто лише зауважити, що 

за ст. 2 зазначеного Закону 
його положення також поширю-
ються й на бездіяльність суду 
або судового виконавця, якими 
порушувалося право сторони 
на  виконання у хва леного 
судового рішення [Див.: 15].

Висловимо деякі заува-
ження стосовно запропонова-
них на законодавчому рівні під-
ходів для вирішення цієї про-
блеми в Україні. Згаданий про-
ект Закону, розроблений Мініс-
терством юстиції України, міс-
тить положення, аналогічні з 
польським та італійським зако-
нами, згідно з якими особа має 
право оскаржити тривалість су-
дового провадження протягом 
розгляду відповідної справи, а 
не після його завершення, що 
може порушувати принцип не-
залежності й безсторонності 
суду, закріплений у ст. 6 Кон-
венції. У разі подання скарги 
під час розгляду справи остан-
ній припиняється, а саме скар-
га й матеріали справи направ-
ляються до відповідного суду, 
що збільшує строк розгляду 
справи. Як додатковий спосіб 
виправлення порушення про-
ектом передбачено можливість 
визначення судом, що розгля-
дає скаргу, строку, до якого 
справа має бути розглянута, 
що може порушувати принцип 
незалежності суду.

Визначення розумності 
строку судового провадження 
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вимагає дослідження контексту 
справи, її матеріалів, поведінки 
сторін та органів державної 
влади, включаючи суд, де спра-
ва розглядається, та ін. Це оз-
начає, що при поданні скарги 
на тривалість судового розгля-
ду суддя, проти якого вона по-
дається, змушений розглянути 
всі матеріали справи і специфі-
ку судового розгляду для при-
йняття відповідного рішення, 
що порушуватиме гарантії не-
залежності суддів від впливу, 
який може здійснюватися на 
них суддями вищих ланок судо-
вої системи.

Припинення провадження 
для розгляду скарги призво-
дить до збільшення загального 
строку вирішення справи. Це, 
по суті, може порушувати саме 
те право, на забезпечення яко-
го спрямовано проект Закону, 
– право на розгляд справи про-
тягом розумного строку, що для 
недобросовісних сторін може 
стати механізмом затягування 
останньої. 

Дискусійним на сьогодні є 
питання того, куди слід оскар-
жувати порушення суддею ро-
зумного строку розгляду спра-
ви. Існують пропозиції це роби-
ти до вищого суду, до ад-
міністративного й до органів, 
уповноважених притягати суд-
дів до дисциплінарної відпові-
дальності. 

Що стосується подачі скар-

ги про порушення суддями ро-
зумного строку розгляду справ 
до вищого суду, то на сьогодні 
процесуальне законодавство 
дозволяє це робити шляхом по-
дання апеляційної або касацій-
ної скарги, в якій оскаржується 
незаконність і  необґрунто-
ваність рішення суду. Пробле-
ма полягає в тому, що порушен-
ня судом такого строку не є під-
ставою для скасування його 
рішення в жодному з видів су-
дочинства. Таку позицію зако-
нодавця вважаємо обґрунтова-
ною, оскільки введення цієї під-
стави для скасування судового 
рішення може викликати скасу-
вання рішень за формальними 
ознаками, бо за змістом воно 
може бути цілком законним і 
вмотивованим. Указаний про-
цесуальний механізм може 
призвести до підриву стабіль-
ності судової практики. Більш 
виваженим, з нашого погляду, 
в такому разі є аналіз причин, 
з яких суддя порушив строки 
розгляду справи. Відомо, що 
судді місцевих загальних судів 
у даний час є вкрай переванта-
женими і порушення строків 
розгляду справ є скоріше пра-
вилом, аніж винятком. Отже, 
настав час вживати організа-
ційних заходів щодо зменшен-
ня навантаження на суддів, 
приміром, шляхом (а) збільшен-
ням чисельності суддів, (б) ви-
ведення з юрисдикції судів не-
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значних, малозначущих справ 
з передачею їх до компетенції 
інших органів, (в) покращання 
організаційного й фінансового 
забезпечення судів та ін. 

Порядок оскарження ро-
зумного строку розгляду справ 
до адміністративних судів та-
кож викликає певні заперечен-
ня. Така позиція ґрунтується на 
тому, що професійний суддя 
може бути формально віднесе-
ний до суб’єкта владних повно-
важень, оскарження дій якого 
дозволяється КАС. Однак ос-
карження рішень, дій чи без-
діяльності одного суду до іншо-
го, який належить до іншої 
юрисдикції, порушує низку важ-
ливих засад організації та фун-
кціонування судової влади. 

По-перше, чинне процесу-
альне законодавство не пере-
дбачає процесуальних наслід-
ків оскарження рішень загаль-
ного (або господарського) суду 
до адміністративного. 

По-друге, оскарження рі-
шення суду однієї юрисдикції 
до іншої суперечить засадам 
єдності й інстанційності судової 
системи. З одного боку, пору-
шуються єдині для всіх судів 
принципи організації й діяль-
ності, тому що виникає внут-
рішній конфлікт юрисдикцій 
щодо розподілу повноважень 
між судами. З другого – судова 
система побудована в такий 
спосіб, що рішення суду може 

скасувати лише суд вищої інс-
танції, який знаходиться на ви-
щому рівні судової системи. Це 
правило складає неписану й 
усталену засаду ієрархічної ор-
ганізації судової влади. Мож-
ливість подання скарги на рі-
шення суду до установи анало-
гічного (чи навіть нижчого) рів-
ня підриває цілісну, єдину сис-
тему оскарження судових рі-
шень. 

По-третє, суддя місцевого 
адміністративного суду, розгля-
даючи позов проти судді місце-
вого загального суду, по суті, 
стає, так би мовити, суддею у 
власній справі. Адже, незважа-
ючи на належність цих поса-
довців до різних судових під-
систем, вони є представниками 
єдиного суддівського корпусу, 
який відрізняється усталеними 
традиціями професійного кор-
поративізму. Ураховуючи цю 
обставину, навряд чи суддя ад-
мін істративного суду буде 
об’єктивним і повністю неза-
лежним при прийнятті рішення 
по такій справі. 

 Керуючись цими міркуван-
нями, а також низкою інших, 
Верховний Суд України у пос-
танові № 6 від 12 червня 2009 р. 
«Про деякі питання, що вини-
кають у судовій практиці при 
прийнятті до провадження ад-
міністративних судів та роз-
гляді ними адміністративних 
позовів до судів і судді» [8, 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

1�� 2010/107

c. 15-17] роз’яснив, що в ро-
зумінні положень ч. 1 ст. 2, пун-
ктів 1, 7 і 9 ст. 3, ст. 17, ч. 3 
ст. 50 КАС України суди й судді 
при розгляді ними цивільних, 
господарських, кримінальних, 
адміністративних справ і справ 
про адміністративні правопору-
шення не є суб’єктами владних 
повноважень, які здійснюють 
владні управлінські функції, і 
не можуть бути відповідачами 
в справах про оскарження їх рі-
шень, дій чи бездіяльності, вчи-
нених у зв’язку з розглядом су-
дових справ. Отже, Верховний 
Суд України поставив крапку в 
цьому дискусійному питанні. 

Ураховуючи викладене, 
наголосимо, що на сьогодні за-
лишається єдиний спосіб ос-
карження судової тяганини суд-
дів, а саме шляхом подання 
відповідних скарг до кваліфіка-
ційних комісій суддів. Узагаль-
нення практики д іяльност і 
кваліфікаційних комісій суддів 
загальних судів [14, c. 2-5] та 
особистий досвід роботи в ко-
місії Харківського апеляційного 
округу свідчать, що однією з 
підстав для притягнення суддів 
до дисциплінарної відповідаль-
ності найчастіше є порушення 
строків розгляду справ. Про-
блемним на даний час зали-
шається й той факт, що Закон 
«Про судоустрій України» не 
дозволяє сторонам по справі 
ініціювати дисциплінарне про-

вадження. За його ст. 97 сторо-
на може лише подати відповід-
не звернення до членів, голови 
відповідної ради суддів або до 
голови відповідної кваліфіка-
ційної комісії. Як вбачається, 
варто розширити процесуальні 
можливості сторін по справі 
щодо подання в ідповідних 
скарг як до голови кваліфіка-
ційної комісії суддів, так і до її 
членів, які, у свою чергу, мають 
належним чином відреагувати 
на такі звернення. 

З нашої точки зору, оскар-
ження дій суддів щодо пору-
шення розумних строків розгля-
ду справи має відбуватися саме 
в рамках дисциплінарного про-
вадження. По-перше, практика 
свідчить про високий рівень ви-
ховного впливу на суддів цього 
провадження. Одного обгово-
рення випадку порушення суд-
дею законодавства на засідан-
ні кваліфікаційної комісії суддів 
буває достатньо для судді-по-
рушника, з тим щоб у подаль-
шому він дотримувався законо-
давства. Це забезпечується на-
самперед високим авторитетом 
цих комісій у суддівському се-
редовищі. Досить складно на-
звати суддю, який висловлював 
би щире бажання постати пе-
ред судом своїх колег. По-дру-
ге, розгляд справи в межах дис-
циплінарного провадження не 
підриває стабільність судових 
рішень, оскільки не має юри-
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дичних наслідків для рішення, 
винесеного по суті справи. Для 
цього існують передбачені за-
коном процедури оскарження в 
апеляційній і касаційній інстан-
ціях. По-третє, дисциплінарне 
провадження хоча й має харак-
тер ретроспективної відпові-
дальності для судді, однак не 
впливає на позицію по справі, 
отже, принцип незалежності 
суддів не порушується, і, крім 
того, це не сприяє затягуванню 
розгляду й вирішенню справи, 
що само по собі має принципо-
ве значення. 

На наше переконання, 
вдосконалення механізму до-
тримання судами розумного 
строку розгляду справи має ви-
ходити з наступних принципо-
вих позицій. Відповідальність 
судді за порушення строків роз-
гляду має наставати лише у ви-
падку винного порушення з 
його боку, що належним чином 
має бути документально під-
тверджено. Практика Євросуду 
показує, що держава несе від-
повідальність за дії своїх ор-
ганів, у тому числі й суддів [4, 
c. 576-579]. Отже, саме вона 
має відшкодовувати шкоду сто-
ронам по справі в разі порушен-
ня їх права на розгляд останнь-
ої протягом розумного строку. 
Це має відбуватися при пору-
шенні з вини як судді, так і інших 
органів держави, як і брали 
участь у провадженні по справі. 

З урахуванням існуючих у 
цивільному законодавстві при-
нципів відшкодування шкоди 
відповідне рішення має прий-
матися в судовому порядку, 
тобто шляхом звернення особи, 
права якої порушено, до суду з 
відповідним позовом. Переду-
мовою до цього для отримання 
завданих збитків має бути від-
повідне рішення кваліфікацій-
ної комісії суддів про притяг-
нення судді до відповідальності 
за судову тяганину. 

Підсумовуючи викладене, 
пропонуємо вжити таких за-
ходів щодо дотримання судами 
розумного строку розгляду 
справ: 1) у судовій системі пос-
тійно вживати організаційні за-
ходи, спрямовані на належне 
фінансове, матеріально-техніч-
не й кадрове забезпечення 
судів; 2) у процесуальному за-
конодавстві встановити чіткі 
строки розгляду певних кате-
горій справ і підстави (критерії) 
їх подовження з огляду на об-
ставини. При цьому слід керу-
ватися критеріями, вироблени-
ми Європейським судом з прав 
людини (складність справи, по-
ведінка заявника, дії органів 
влади тощо); 3) механізм при-
тягнення суддів до дисциплі-
нарної відповідальності треба 
вдосконалити, надавши сторо-
нам по справі право прямо ос-
каржувати порушення розумно-
го строку розгляду справ до 
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кваліфікаційної комісії суддів і 
передбачивши механізм відш-
кодування державою шкоди, 
завданої невиправданим затя-
гування справи судом; 4) з ме-

тою розвантаження судової 
системи держава має створю-
вати мережу альтернативних 
(позасудових) інститутів вирі-
шення правових спорів. 

Список літератури: 1. Альне де Рібемон проти Франції: Рішення Євросуду з 
прав людини від 10.02.1995 р. // Европейский суд по правам человека. Избр. решения: 
В 2–х т. – Т. 2/ Под ред. В.А. Туманова. – М.: НОРМА, 2000. – С. 89. 2. Банчук О.А., 
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2006 рік щодо вдосконалення судового устрою та забезпечення справедливого судо-
чинства в Україні відповідно до європейських стандартів: Указ Президента України від 
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// Организация и деятельность адвокатуры в России / Сост.: В.М. Ануфриев, С.Н. Гав-
рилов. – М.: Юриспруденция, 2001. – С. 278-281. 11. Про шляхи полегшення доступу 
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Розслідування ятрогенних 
злочинів передбачає необхід-
ність установлення недоліків 
надання медичної допомоги, 
невідповідності дій медичного 
працівника існуючим у сучасній 
медицині правилам, нормам, 
стандартам. Процес доказу-
вання по кримінальних справах 
розглядуваної категорії зло-
чинів суттєво ускладнюється 
тією обставиною, що на сьогод-
н і  у н і ф і к о в а н и х  м е т о д и к 
діагностування й лікування па-
цієнтів, єдиних вимог до офор-
млення медичної документації, 
зокрема, обов’язкового елект-
ронного дублювання на неза-
лежному носії, не розроблено 
й не існує. Крім того, за остан-
нє десятиріччя в медичній 
практиці набули поширеного 
застосування високоефективні 
й сильнодіючі (можна сказати, 
агресивні) препарати, новітні 
методики, що базуються на ген-
них маніпуляціях, клітинних, ін-
формаційних, лазерних техно-
логіях, трансплантації органів 
і тканин.

У зв’язку із цим у слідчих 

органів часто виникає потреба 
у використанні різноманітних 
спеціальних знань, серед яких 
особливого значення набува-
ють саме медичні. Вони можуть 
застосовуватись у 2-х формах: 
(1) у наданні консультацій при 
огляді медичної документації, 
при допиті потерпілих, свідків, 
підозрюваних (обвинувачених) 
осіб; (2) у призначенні й прове-
денні судово-медичної експер-
тизи. 

Питання призначення й 
проведення судово-медичної 
експертизи (далі – СМЕ) якості 
надання медичної допомоги 
досліджувались у роботах та-
ких учених, як Ф.Ю. Берди-
ч е в с ь к и й ,  О . П .  Гр о м о в ,  
С.В. Єрофеєв, Ю.Д. Сєргєєв, 
В.М. Флоря. Однак вони чомусь 
залишились поза увагою віт-
чизняних науковців і окремо не 
розглядались. І це в той час, як 
сучасні методики лікування зу-
мовлюють специфіку призна-
чення й проведення судово-ме-
дичних досліджень і ставлять 
нові завдання перед слідчими 
й експертами.

УДК 343.98  М.В. Капустіна, канд. юрид. наук 
Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА  
ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЯТРОГЕННИХ ЗЛОЧИНІВ: 

ПРАВОВІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ
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Мета даної статті – визна-
чити основні праві й організа-
ційні проблеми призначення 
СМЕ якості надання медичної 
допомоги і запропонувати пев-
ні рекомендації з їх розв’язан-
ня. 

При призначенні такої су-
дово-медичної експертизи пе-
ред слідчими органами виникає 
питання вибору установи, в 
якій вона буде проводитись. 
Справа в тому, що на сьогодні 
й установа (лікарня, полікліні-
ка), в якій учинено ятрогенний 
злочин, і бюро судово-медич-
ної експертизи, як правило, на-
лежать до одного територіаль-
ного відомства. За цих умов 
експертні висновки місцевих 
бюро СМЕ мають тенденцію, 
так би мовити, «вибілювання» 
тих медичних працівників, з 
приводу діянь яких провадить-
ся розслідування. Ось чому з 
особливою гостротою постає 
проблема реальної відомчої 
незалежності судово-медичних 
експертів від тих установ, де 
вчинено подібні злочини.

У юридичній науковій літе-
ратурі можна зустріти пропози-
ції щодо шляхів вирішення цьо-
го питання. Так, Є.В. Козьміних 
рекомендує судово-медичну 
експертизу якості надання ме-
дичної допомоги проводити 
тільки в незалежних експерт-
них установах, таких, як лабо-
раторі ї судової експертизи 

Міністерства юстиції України, 
або направляти справи для 
проведення дослідження в інші 
регіони [3, c. 32]. В.М. Флоря 
вважає, що призначати судово-
медичну експертизу слід за ме-
жами республіки або включати 
до складу експертної комісії су-
дових медиків взагалі з інших 
держав СНД, тобто тих спе-
ціалістів, які не підпорядковані 
Міністерству охорони здоров’я 
(далі МОЗ) [9]. Ю.Д. Сєргєєв і 
С.В. Єрофеєв, дослідивши ма-
теріали Бюро судово-медичної 
експертизи Центрального окру-
гу Російської Федерації (м. Мос-
кви, Івановської, Калузької, 
Костромської, Тверської, Туль-
ської, Ярославської областей), 
дійшли висновку, що для якіс-
ного проведення комісійних 
СМЕ необхідно у складі Бюро 
СМЕ створити відділи, які спе-
ціалізуватимуться на так зва-
них медичних подіях. Зауважи-
мо, що в Бюро СМЕ м. Москви 
це вже реалізовано [8, с.34, 
44,45]. 

Узагальнення й аналіз пра-
вової літератури й нормативно-
правових актів, що регламен-
тують порядок проведення 
СМЕ на Україні, дозволяє зап-
ропонувати наступне. По-пер-
ше, у складі головного, респуб-
ліканського й обласних бюро 
СМЕ доцільно організувати від-
діл комісійних СМЕ за спеціалі-
зацією «Професійні медичні 



1��2010/107

Процесуальні проблеми права  
і криміналістики

правопорушення». По – друге, 
ці відділи на обласному рівні 
підпорядкувати Міністерству 
охорони здоров’я України, а не 
регіональним управлінням. До-
цільність підпорядкування від-
ділів комісійних СМЕ за вказа-
ною спеціалізацією підтверд-
жується позитивною судовою 
практикою в РФ. Так, у Пермсь-
кій області суди доручають про-
ведення СМЕ не місцевим 
бюро СМЕ, а судово-експерт-
ним установам федерального 
підпорядкування, в результаті 
чого в цій області пацієнти виг-
рали 80% справ за позовами до 
медичних установ, що, звичай-
но, не мало місця при прове-
денні судово-медичних експер-
тиз у місцевих бюро СМЕ [ 9].

Специфіка СМЕ якості на-
дання медичної допомоги по-
лягає в тому, що згідно з п. 2.4. 
Інструкції про проведення су-
дово -медичної  експертизи 
(далі – Інструкція) це дослід-
ження обов’язково провадить-
ся комісійно [6]. Це пояснюєть-
ся передусім тим, що лікуваль-
ні заходи, правильність засто-
сування яких перевіряється в 
ході слідства, мають комплек-
сний характер, тобто в наданні 
пацієнтові медичної допомоги 
беруть участь лікарі різних спе-
ціальностей. Більше того, сам 
несприятливий наслідок ліку-
вання може бути пов’язаний з 
різноманітними захворювання-

ми. Тому до складу експертної 
комісії повинні входити не тіль-
ки спеціалісти в галузі СМЕ, а 
й представники інших медич-
них спеціальностей – лікарі-
клініцисти. За п. 4 Правил про-
ведення комісійних судово-ме-
дичних експертиз в бюро судо-
во-медичної експертизи (далі 
– Правила) всі члени комісії за 
своїм процесуальним положен-
ням при проведенні досліджен-
ня є експертами [4]. Щодо кіль-
кісного складу експертних ко-
місій, то, як видається, най-
більш слушною є точка зору 
О.П. Громова і Ю.Д. Сергєєва, 
згідно з якою у випадках екс-
пертної оцінки відповідного 
профілю медичної допомоги 
(хірургічного, гінекологічного, 
терапевтичного тощо) доцільна 
участь у комісії 2-х судово-ме-
дичних експертів і 2-х лікарів 
конкретних клінічних спеціаль-
ностей. У разі більш складної 
технології надання медичної 
допомоги склад лікарів-кліні-
цистів може бути розширений, 
а число експертів може зали-
шитися таким, як запропонова-
но [8, c. 58]. 

При з’ясуванні як існого 
складу комісії треба виходити 
зі складності самого предмета 
дослідження СМЕ. Це пояс-
нюється тим, що, по-перше, ко-
місіям доводиться оцінювати 
надання медичної допомоги з 
використанням нових методик 
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лікування й діагностування, які 
ще не мають достатньої апро-
бації в медичних закладах МОЗ 
України, а по-друге, нерідко 
предмет дослідження стосуєть-
ся не тільки клінічних аспектів, 
а й правових або етичних. За-
значені особливості вимагають 
залучення до складу експерт-
них комісій висококваліфікова-
них спеціалістів, які не тільки 
володіють найрізноманітнішою 
сучасною інформацією про-
фесійної медичної спрямова-
ності, а й орієнтуються в меди-
ко-правових і біоетичних тон-
кощах, зокрема, щодо органі-
зації, оцінки якості й норматив-
ного забезпечення медичної 
д о п о м о г и  п а ц і є н т а м  
[8, c. 46, 64].

Чинними нормативно-пра-
вовими актами передбачена 
можливість визначення персо-
нального складу експертної ко-
місії слідчим або керівництвом 
установи [4]. Виходячи із сфор-
мульованої нами пропозиції 
щодо організації відділів ко-
місійної СМЕ за спеціалізацією 
«Професійні медичні правопо-
рушення» вважаємо за доціль-
не за браком у постанові про 
призначення експертизи вказів-
ки на персональний склад екс-
пертів обов’язок його форму-
вання покласти на завідуючого 
цим відділом, тим більше, що 
пунктами 5 і 6 згаданих Правил 
це не заборонено [4].

Разом із тим і в цьому ви-
падку слідчому не варто відсто-
ронюватися від участі у визна-
ченні складу експертної комісії, 
о с к і л ь к и ,  я к  н а г о л о ш у є  
Ф.Ю. Бердичевський, по кожній 
конкретній справі при виборі лі-
карів-спеціалістів для залучен-
ня їх в якості експертів необхід-
но одночасно керуватися:  
а) характером захворювання 
потерпілого; б) видом спеціалі-
зації медичних працівників, дії 
яких з’ясовуються в ході слідс-
тва; в) слідчими версіями, пе-
ревірка яких потребує поста-
новки відповідних питань пе-
ред експертизою [1, c. 126]. До 
того ж формування комісії під 
наглядом слідчого усуне мож-
ливість участі в ній осіб (лі-
карів-клініцистів), які входили 
до складу відомчої комісії, а та-
кож лікарів, які безпосередньо 
надавали медичну допомогу 
потерпілому і які є співробітни-
ками медичних закладів, де 
було вчинено ятрогенний зло-
чин. Отже, визначення персо-
нального складу комісії або 
здійснення нагляду при її фор-
муванні надасть можливість 
отримати об’єктивні результати 
експертного досл ід ження, 
зменшити або звести до міні-
муму потребу в призначенні й 
проведенні повторної експер-
тизи. 

Підкреслимо, що при при-
значенні СМЕ якості надання 
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медичної допомоги у слідчого 
виникають певні складнощі 
щодо формулювання запитань 
експертам. Це пояснюється пе-
редусім тим, що йому бракує 
спеціальних знань у галузі ме-
дицини. Часто в постановах 
про призначення такої СМЕ 
слідчі оперують шаблонним пе-
реліком запитань, який відзна-
чається неповнотою, інколи ви-
ходить за межі компетенції су-
дово-медичних досліджень. 
Неповнота переліку запитань 
полягає у відсутності з’ясування 
всіх типових дефектів надання 
медичної допомоги, повному 
охопленні всіх її етапів. Вихід 
за межі компетенції СМЕ поля-
гає у пропонуванні експертам 
дати оцінку таким поняттям, як 
«профес ійна ха латн іс ть», 
«вина», «правомірність дій», 
«посадові порушення» [8, c. 49]. 
Такі пропозиції слідчого, на 
думку В.М. Флорі, свідчать не 
тільки про його некомпетент-
ність у медичних питаннях, а й 
про його слабку професійну 
підготовку в галузі юриспруден-
ції [9]. Ось чому для правильної 
за сутністю і формою постанов-
ки запитань при підготовці до 
призначення СМЕ слідчому є 
сенс отримати консультацію у 
спеціалістів (судового медика, 
лікаря-клініциста), оскільки, 
практична цінність експертного 
в и с н о в к у,  я к  с т в е р д ж у є  
Ю.Д. Сєргєєв, багато в чому за-

лежить саме від запитань, 
сформульованих перед екс-
пертами слідчим [7, с.192]. 

Призначення судово-ме-
дичної експертизи якості надан-
ня медичної допомоги передба-
чає також належну підготовку 
відповідних матеріалів. Як на-
голошує Ф. Ю. Бердичевський, 
останню треба розпочинати з 
провадження початкових слід-
чих дій, не обмежуючись при 
цьому вилученням лише медич-
них документів і доповнюючи їх 
іншими матеріалами, що міс-
тять відомості медичного харак-
теру [1, c. 127]. Для проведення 
цієї СМЕ слідчий мусить надати 
такі документи: (1) історію хво-
роби; (2) протокол патологоана-
томічного розтину трупа з ре-
зультатами гістологічного до-
слідження або висновок пер-
винної СМЕ; (3) матеріали ві-
домчого розслідування; (4) ха-
рактеристики на медичних пра-
цівників; (5) відомості про доку-
менти, що стосуються конкрет-
ного випадку; (6) договори, лис-
ти згоди на втручання та інші 
документи, що характеризують 
форму відносин лікаря з пацієн-
том і рівень поінформованості 
останнього щодо отримання 
послуг. Перелічені матеріали 
обов’язкові, надзвичайно важ-
ливі для експертного дослід-
ження, однак слідчі не завжди 
надають їх у повному обсязі, 
сподіваючись при цьому на 
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ініціативу експертів. 
Ю.Д. Сєргєєв і С.В. Єро-

феєв зазначають, що повнота 
досліджуваних матеріалів бага-
то в чому залежить від вимог-
ливості експерта – організатора 
СМЕ [8, c. 52]. Ця позиція вче-
них підтверджується й ч. 2 
п. 2.8. згаданої Інструкції, в якій 
зазначено: якщо отриманих ма-
теріалів недостатньо для вирі-
шення поставлених перед екс-
пертом запитань, він в праві по-
рушувати клопотання перед 
особою, яка призначила експер-
тизу, про надання додаткових 
матеріалів і документів, необ-
хідних для її проведення [6]. 

Аналіз правових джерел, 
дає підстави стверджувати, що 
слідчий не завжди може споді-
ватися на ініціативу експерта, 
бо порушення клопотання пе-
ред слідчим про надання до-
даткових матеріалів і докумен-
тів – це лише право експерта, 
а не його обов’язок. Крім того, 
експерт відповідно до ч. 3 п. 
2.8. зазначеної Інструкції при 
неможливості дати належну 
відповідь на поставлене запи-
тання чи його частину або ви-
конати певну експертизу в пов-
ному обсязі вправі мотивувати 
свою відмову й у письмовому 

вигляді повідомити про це осо-
бу, яка призначила СМЕ [6]. 
Тому, на наше переконання, 
при підготовці до призначення 
такої СМЕ слідчому треба про-
консультуватись у судового ме-
дика або лікаря-клініциста 
щодо визначення обов’язкових 
матеріалів і документів для її 
проведення. Враховуючи сфор-
мульовану пропозицію про не-
обхідність консультації слідчо-
го зі спеціалістами щодо пра-
вильного формулювання запи-
тань, вважаємо за доцільне од-
ночасно використовувати знан-
ня цих обізнаних осіб і для виз-
начення повного комплекту ма-
теріалів і документів, які пот-
рібні для проведення СМЕ. 

Таким чином, призначення 
й проведення судово-медичної 
експертизи якості надання ме-
дичної допомоги передбачає 
обов’язковість розв’язання пев-
них правових та організаційних 
проблем, зокрема, шляхом тіс-
ної взаємодії слідчого з такими 
спеціалістами, як судові меди-
ки, лікарі-клініцисти. Як вба-
чається настав час внести змі-
ни в нормативно-правові акти, 
що регламентують порядок 
проведення цього різновиду ек-
спертних досліджень.
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СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ТАКТИКИ ОЧНОЇ СТАВКИ

Очна ставка є складною 
вербальною слідчою дією, ос-
кільки проводиться за участю 
2-х допитуваних осіб за наяв-
ності в їх раніше наданих пока-
заннях суттєвих суперечностей 
щодо одних і тих же обставин 
справи.

У криміналістичній літера-
турі дослідженню очної ставки 
приділяли увагу такі провідні 
криміналісти, як М.В. Бахарєв, 
І.Є. Биховський, В.Є. Вікторова, 
А.К. Давлєтов, А.В. Дулов,  
В.С. Комарков, В.О. Коновалова, 
В.С. Максимов, О.Б. Соловйов, 
М.С. Строгович, О.Р. Ратинов, 
С.А. Шейфер та ін. Водночас, 
при такому достатньо значному 
інтересі до неї залишається 
поза увагою вчених низка дис-

кусійних проблем, серед яких 
й питання ситуаційної зумовле-
ності проведення цієї слідчої 
дії. 

Метою даної статті є вио-
кремлення й упорядкування 
чинників, що впливають на 
формування ситуацій очної 
ставки, а також вирізнення кла-
сифікаційних підстав стосовно 
побудови ситуацій очної став-
ки. Як видається, вирішення за-
значених питань сприятиме 
формуванню концепції ситуації 
розглядуваної слідчої ді ї й 
удосконаленню тактики її про-
ведення. 

На даний час у криміналіс-
тичній літературі здійснені пев-
ні спроби щодо дослідження 
можливих ситуацій очної став-
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ки. Так, В.Є. Вікторова різно-
манітність останніх зводить до 
4-х типових випадків: (а) один 
з учасників добросовісно поми-
ляється; (б) один з них говорить 
пр ав д у,  д ру г ий  о бманю є;  
(в) обидва учасники дають не-
правдиві показання щодо різ-
них обставин справи; (г) обидва 
учасники дають неправдиві 
свідчення, але по-різному по-
я с н ю ю ч и  р о з б і ж н о с т і  [ 4 , 
c. 329].

Близькою до наведеної по-
зиції є виділення О.Б. Соловйо-
вим 3-х найтиповіших ситуацій 
співвідношення істини й обма-
ну в показаннях учасників очної 
ставки: (а) один з учасників го-
ворить правду, другий обма-
нює; (б) обидва учасники щодо 
одних обставин справи гово-
рять правду, а щодо інших не-
правду; (в) обидва допитувані 
дають неправдиві показання, 
але по-різному пояснюючи 
спірні обставини [7, c. 70].

З погляду В.С. Максимова, 
при проведенні очної ставки 
можуть виникати такі ситуації: 
(а) один або обидва учасники 
цієї слідчої дії cвідомо допус-
кають перекручення істини 
щодо певних обставин; б) один 
або обидва учасники очної 
ставки добросовісно помиля-
ються внаслідок неправильно-
го сприйнят тя,  запам’ято -
вування або відтворення окре-
м и х  ф а к т і в  ч и  о б с т а в и н  

[5, c. 7]. 
Наявність різноманітних 

позицій стосовно диференціа-
ції ситуацій очної ставки свід-
чить про брак комплексного 
підходу щодо цього питання. У 
зв’язку із цим, для розв’язання 
цієї проблеми треба насампе-
ред звернути увагу на чинники, 
що зумовлюють виникнення си-
туацій та їх протікання.

До об’єктивних чинників 
треба віднести: (а) процесуаль-
не положення учасників очної 
с т а в к и ;  (б )  в і к  ц и х  о с і б ;  
(в) підвищений ступінь тактич-
ного ризику.

Суб’єктивними чинниками 
є: (а) позиція й поведінка, об-
рані зведеними на очну ставку 
особами; (б) ступінь впливу од-
ного учасника цієї дії на друго-
го; (в) наявність чи відсутність 
взаємовідносин між допитува-
ними; (г) додержання на очній 
ставці допитуваною особою за-
здалегідь визначеної позиції; 
(д) ступінь участі слідчого при 
проведенні цієї слідчої дії.

Серед чинників, що впли-
вають на формування ситуацій 
очної ставки особливе місце 
займає процесуальне положен-
ня ї ї учасників. Необхідність 
виокремлення саме цієї групи 
чинників, як влучно зауважує 
В.С. Максимов, викликана тим, 
що тактичні прийоми, способи 
встановлення психологічного 
контакту, методи виховної дії, 
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вживані в процесі даної слідчої 
дії (наприклад, між 2-ма обви-
нуваченими), суттєво відрізня-
ються від випадків, коли очна 
ставка проводиться за участю 
інших осіб (потерпілого й свід-
ка, свідка й обвинуваченого, 
свідків між собою тощо) [5, 
c. 12].

Дійсно, очна ставка може 
бути проведена між потерпіли-
ми, свідками, підозрюваними й 
обвинуваченими в будь-якому 
поєднанні. При цьому процесу-
альне положення учасників 
кримінального судочинства й 
наявність взаємодії поміж ними 
може істотно вплинути на фор-
мування тієї чи іншої ситуації. 
Проведення очних ставок між 
2-ма потерпілими, свідками, 
свідком і потерпілим найчасті-
ше викликано необхідністю 
усунути суперечності в їх пока-
заннях, що виникають при доб-
росовісній помилці одного або 
обох допитуваних. Проте не 
можна виключати й свідомого 
перекручення дійсності свід-
ком, яке може бути викликане 
наявністю близьких, дружніх чи 
інших відносин з підозрюваним 
(обвинуваченим), впливом за-
інтересованих осіб у справі  
та ін.

Найчастіше потреба в про-
веденні очної ставки виникає 
між добросовісним потерпілим 
або свідком і підозрюваним чи 
обвинуваченим. Найскладніше 

ця слідча дія проходить за 
участю потерпілого й підозрю-
ваного (обвинуваченого). Про-
тилежність інтересів, необхід-
ність обстоювати правильність 
своїх поглядів підвищує стан 
психічної напруженості потер-
пілого. Переживання минулого 
й відчуття дійсності, присут-
ність злочинця, можливість 
чути його голос, незначні пог-
ляди з його боку викликають у 
нього стан сильного емоційно-
го потрясіння. Тому наявність 
зазначеного, безперечно, може 
не тільки викликати складності 
в проведенні очної ставки, а й 
породжувати конфліктну ситу-
ацію. 

Якщо очна ставка прово-
диться між 2-ма підозрюваними 
чи обвинуваченими, тактика її 
підготовки й проведення зале-
жить від того, чи визнають ці 
особи і якою мірою свою вину 
у вчиненні злочину. Якщо в оч-
ній ставці бере участь добро-
совісна особа, її показання по-
винні бути використані слідчим 
для отримання достовірних 
свідчень від іншого учасника 
цієї дії. Складнішою є очна 
ставка, при проведенні якої пі-
дозрювані (обвинувачені) пові-
домляють неправдиві свідчен-
ня щодо різних обставин спра-
ви. У такому випадку дії слід-
чого залежать від його про-
фесійного рівня, вміння вико-
ристати суперечності в пока-
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заннях, від наявності взає-
мовідносин між учасниками оч-
ної ставки та їх участі в її про-
веденні. 

До об’єктивних чинників, 
що впливають на формування 
ситуацій досліджуваної слідчої 
дії варто віднести й вік її учас-
ників. Так, очна ставка за учас-
тю неповнолітнього характери-
зується можливістю виникнен-
ня суттєвих змін; оскільки тут 
треба враховувати вірогідність 
реального впливу з боку стар-
шого за віком допитуваного, 
який має певний авторитет, що 
може призвести до переосмис-
лення неповнолітньою особою 
раніше наданих показань. До 
того ж тактика очної ставки за 
участю вказаної категорії осіб 
обумовлена особливостями їх 
психіки. Стан емоційного пере-
живання в процесі проведення 
цієї дії, стомленість, підвищена 
навіюваність, схильність до 
фантазування збільшують ри-
зик невдачі очної ставки. Якщо 
остання проводиться з непов-
нолітнім підозрюваним (обви-
нуваченим), необхідно брати 
до уваги такі особливості його 
психіки, як занижена критична 
оцінка своїх учинків, брак по-
няття «відповідальність» й 
спотворення значення дружби, 
схильність до обману, фанта-
зування тощо. Крім загальних 
для всіх прогалин сприйняття, 
запам’ятовування й відтворен-

ня неповнолітні не володіють 
до того ж життєвим досвідом, 
необхідним для осмислення 
побаченого й почутого для кри-
тичного підходу до сприйняття 
й відтворення [2, c. 15]. Ці об-
ставини на даній слідчій дії мо-
жуть призвести до зміцнення 
позицій і поведінки іншої осо-
би.

До очної ставки за участю 
неповнолітнього повинні бути 
залучені такі особи, як батьки, 
педагог, захисник, що може або 
полегшити, або, навпаки, уск-
ладнити давання ним свідчень. 
Приміром, присутність батьків 
придає неповнолітньому впев-
неності в необхідності давати 
правдиві показання перед не-
сумлінним допитуваним. 

На поділ ситуацій очної 
ставки впливає й такий чинник, 
як підвищений ступінь тактич-
ного ризику, що зумовлено на-
явністю зниженого рівня про-
гнозованості, оскільки розши-
рено коло учасників слідчої дії 
й ускладнено інформаційний 
обмін, а також існує можливість 
неконтрольованого впливу од-
нієї особи на другу. При цьому 
у випадках, коли доказової ін-
формації недостатньо або за 
своїм характером вона супере-
члива, тактичний ризик знахо-
дить свій найбільший прояв [3, 
c. 66].

Серед суб’єктивних чинни-
ків, які чинять вплив на форму-
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вання ситуацій очної ставки в 
першу чергу треба назвати по-
зицію й поведінку, які обирають 
зведені на очну ставку особи. 
Ідеться про добросовісну по-
милку, давання неправдивих 
свідчень і відмову від їх надан-
ня. Так, очна ставка за наяв-
ності добросовісної помилки 
одного або обох допитуваних 
характеризуються, як правило, 
безконфліктністю її проведен-
ня. У даному разі слідчий допо-
магає і сприяє усуненню суттє-
вих суперечностей у свідчен-
нях учасників слідчої дії шля-
хом пожвавлення їх пам’яті й 
обговорення тих обставин, з 
приводу яких виникли ці роз-
біжності в показаннях. Проте 
не завжди очна ставка, що 
спрямована на усунення доб-
росовісної помилки, проходить 
в безконфліктній ситуації. Іноді 
кожна із сторін, вважаючи свої 
показання правильними й від-
стоюючи їх, ускладнює слідчу 
дію, поведінка її учасників пе-
реростає в конфронтацію, що, 
у свою чергу, вимагає від слід-
чого більшої обережності в 
проведенні очної ставки, уваги 
й налагодження позитиву в її 
проведенні. 

Суперечності також мо-
жуть породжуватися не тільки 
добросовісними помилками в 
показаннях, а й даванням не-
правдивих свідчень одним з до-
питуваних або відмовою в їх 

дачі. Така ситуація є більш 
складною, найчастіше конфлік-
тною, оскільки неправдивість 
свідчень чи відмова від їх да-
вання, особливо при аналізі 
суміжних обставин, а також 
тенденція до вигіднішого для 
себе висвітлення події допиту-
ваним створюють для слідчого 
підвищені труднощі. У зв’язку із 
цим не тільки підготовчі дії до 
очної ставки, а й саме її прове-
дення багато в чому залежать 
від причин виникнення конфлік-
ту, психічних рис і властивос-
тей конфліктуючої сторони, що 
вимагає від слідчого належної 
професійної підготовки, вміння 
налагоджувати психологічний 
контакт. Для такої ситуації ха-
рактерним є високий ступінь 
тактичного ризику, що пов’язано 
з можливістю неконтрольова-
ного впливу одного учасника на 
другого або з настанням нега-
тивних наслідків або неотри-
манням бажаних результатів.

Крім названих чинників 
процес формування ситуацій 
очної ставки зумовлено також 
ступенем впливу одного учас-
ника очної ставки на другого. 
Дійсно, в перебігу проведення 
слідчої дії великого значення 
набуває так званий ефект при-
сутності [7, c. 13], який створює 
емоційну напруженість і поля-
гає в наданні свідчень одним 
допитуваним у присутності 
другого, який знає дійсні обста-
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вини справи. Указані особи 
психологічно впливають одна 
на другу своїм авторитетом, ін-
телектуальними чи вольовими 
якостями, певним життєвим до-
свідом. Так, чим вище автори-
тет присутнього, його перевага 
за життєвим досвідом, знання-
ми, тим сильніше цей вплив. 
Зрозуміло, що наявність зазна-
чених рис і вміле їх використан-
ня може виконувати як позитив-
ну, так і негативну роль для 
встановлення істини. При нега-
тивному впливі недобросовіс-
ний учасник очної ставки прагне 
схилити другого до зміни пока-
зань на свою користь, переко-
нуючи його дати неправдиві 
свідчення. У свою чергу, доб-
росовісний учасник, позитивно 
впливаючи на другого особис-
тим прикладом чи належними 
йому рисами, безпосередньо 
повідомляючи правдиву інфор-
мацію, сприяє заповненню про-
галин у пам’яті другого, що на-
дає можливості відновити за-
буті чи втрачені ним обставини 
справи. 

Наявність або відсутність 
взаємовідносин між допитува-
ними також треба розглядати 
як чинник, що впливає на кла-
сифікацію ситуацій очної став-
ки. У більшості випадків ця 
слідча дія проводиться між 
особами, які були раніше знайо-
мі, у зв’язку з чим між ними вже 
ск лалися певн і  в ідносини 

(дружба або пошана, непри-
язнь чи неповага тощо). Іноді 
характер останніх може впли-
вати на позицію й поведінку цих 
осіб, зміну їх у небажаний бік. 
Стосовно цього О.Р. Ратинов 
зазначає, що надзвичайно ва-
гомий вплив на поведінку осіб 
при очній ставці чинять родин-
ні відносини, інтимні стосунки, 
особиста залежність або служ-
бова підлеглість. Їх наявність 
обумовлює психологічну нала-
штованість допитуваних, вони 
штовхають осіб давати неправ-
диві показання [6, c. 224, 225]. 
Ось чому так важливим має 
бути контроль слідчого за по-
ведінкою осіб, які беруть участь 
у проведенні очної ставки. 

Додержання на цій слідчій 
дії заздалегідь визначеної по-
зиції допитуваною особою є ще 
одним чинником, який впливає 
на ситуації очної ставки. Уста-
лена позиція її учасника, який 
наполягає на раніше даних по-
казаннях, безумовно, зайвий 
раз переконує слідчого в їх 
правдивості [8, c. 99], і, навпа-
ки, зміна свідчень, відмова від 
попередніх ставлять під сумнів 
їх об’єктивність. При цьому 
таке дотримання позиції з боку 
добросовісного учасника мож-
на розцінювати як сприятливий 
(конструктивний) перебіг цієї 
слідчої дії, а зміну ним показань 
треба вважати деструктивним 
(несприятливим).
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Доцільно вирізняти й такий 
суб’єктивний чинник, як ступінь 
участі слідчого при проведенні 
розглядуваної слідчої дії. Під 
час очної ставки слідчий зазви-
чай займає активну позицію. 
Ознаками такої його участі є 
уважне спостереження за ре-
акціями й емоціями допитува-
них, заволодіння ініціативою, 
яка полягає в перешкоджанні 
навіюванню з боку недобро-
совісного учасника, який ро-
бить спробу нав’язати другій 
особі (добросовісній) власне 
ставлення до певної думки або 
викликати вчинення дій, які не 
відповідають поглядам цієї лю-
дини. Крім цього, «переваги в 
позиційній активності, інфор-
маційній обізнаності й рефлек-
сивних міркуваннях дозволя-
ють слідчому не тільки перед-
бачати поведінку протидіючих 
йому осіб і з урахуванням цьо-
го регулювати власну поведін-
ку, а й активно впливати на ро-
зумову діяльність протиборчої 
сторони й на процес ухвалення 
нею рішення» [9, c. 115]. Таким 
чином, за активної участі слід-
чого відбувається певний вплив 
на недобросовісного учасника, 
наприклад, у самій постановці 
запитань, у голосі, в міміці слід-
чого можуть міститися недові-
ра, докір, порада, іронія чи по-
бажання. У таких випадках 
фактично відбувається психо-
логічний вплив 2-х учасників 

очної ставки на одного, іншими 
словами, спостерігається пев-
на перевага [1, c. 148]. Отже, 
при активній позиції слідчого 
недобросовісному учаснику за-
вжди протистоїть група (слід-
чий та особа, яка викриває 
його, а іноді і третій учасник – 
прокурор або законний пред-
ставник неповнолітнього). За 
таких умов у разі розбіжності в 
думках з іншими особа посту-
пається, піддається груповому 
впливу, змінюючи свою позицію 
[5, c. 8, 9]. І навпаки, якщо слід-
чий займає пасивну позицію, 
результативність очної ставки 
залежить насамперед від до-
питуваних, від того, хто заво-
лодіє ініціативою. У такому разі 
має місце або психологічний 
тиск особою, яка охоче вико-
ристовує очну ставку вигідно 
для себе, або узгодження по-
казань між допитуваними. Са-
моусунення слідчого від допиту 
сприяє й тому, що учасники оч-
ної ставки перетворять ї ї на 
сварку або навіть на бійку  
[8, c. 98]. 

Беручи до уваги те, що 
очна ставка належить до вер-
бальних слідчих дій, де голо-
вним носієм інформації висту-
пають раніше допитані особи, 
найбільший вплив на форму-
вання ситуацій очної ставки 
при цьому мають обрані її учас-
никами позиція й поведінка. 
Саме зазначений чинник треба 
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розглядати як найбільш суттє-
вий детермінант, що видозмі-
нює тактику проведення очної 
ставки. Цим і пояснюються ни-
жченаведені ситуації, які мо-
жуть виникати на очній ставці:

1) за ступенем збігу цілей 
учасників слідчої дії: а) безкон-
фліктні (при добросовісній по-
милці однієї допитуваної особи 
й даванні правдивих показань 
другою; при добросовісній по-
милці обох допитуваних осіб 
щодо різних обставин справи); 
б) конфліктні без суворого су-
перництва (при даванні неправ-
дивих показань одним учасни-
ком очної ставки й свідчень 
другим; при відмові від даван-
ня показань однією особою й 
даванні правдивих свідчень 
другою); в) конфліктні з суво-
рим суперництвом (при даван-
ні неправдивих показань обома 
допитуваними щодо різних об-
ставин справи);

2) за характером поведін-

ки і позиції учасників слідчої дії: 
а) конструктивні (сприятливі) 
(при дотриманні заздалегідь 
визначеної позиції добросовіс-
ним учасником очної ставки чи, 
навпаки, при зміні позиції не-
добросовісним допитуваним); 
б) деструктивні (несприятливі) 
(при зміні заздалегідь визначе-
ної позиції добросовісним учас-
ником даної слідчої дії чи, нав-
паки, при дотриманні позиції 
недобросовісним допитува-
ним).

Як бачимо, ситуації очної 
ставки є досить динамічними, 
оскільки вони зумовлені її вер-
бальним характером, кількіс-
ним складом, позицією, по-
ведінкою, процесуальним по-
ложенням і віком її учасників, 
ступенем впливу одним допи-
туваним на другого, наявністю 
між ними взаємовідносин, ак-
тивністю самого слідчого під 
час проведення цієї слідчої 
дії. 
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Едва ли не первой трудно-
стью, возникающей при зна-
комстве с радикал-бунтарской 
традицией, является заведо-
мая неопределенность ее мес-
та в правовом сознании амери-
канского народа. В юридичес-
кой литературе существуют 
различные, порой противопо-
ложные по своей концепции 
подходы к разрешению этого 
вопроса.

Согласно первому амери-
канское общество является 
всецело бунтарским, своего 
рода «нацией диссидентов» 
[12, c. 130]. С этой точки зрения 
США были основаны бунтаря-
ми-идеалистами, спасавшими-
ся от феодально-религиозных 
гонений Старого света. Поэто-
му не случайно в Декларации 
независимости США (1776 г.) 
нашло свое закрепление право 
нации на восстание: «…Если 
данная форма правительства 
становится гибельной…, народ 
имеет право изменить или 
уничтожить ее и учредить но-
вое правительство, основан-
ное на таких принципах и с та-
кой организацией власти, ка-

кие, по мнению этого народа, 
всего более могут способство-
вать его безопасности и счас-
тью» [7, c. 310]. Тем самым ра-
дикал-бунтарская традиция, 
как никакая иная, конституиру-
ется в Америке на высшем, за-
конодательном уровне.

Согласно же второму под-
ходу, которого придерживается 
и автор настоящих строк, на-
иболее значимой, глубинной 
политико-правовой традицией 
в США является центризм, при-
чем чуть ли не доведенный до 
банального конформизма. 
Речь идет о «тяготении» аме-
риканцев к некоему идейно-по-
литическому центру, предпола-
гающему нетерпимое отноше-
ние к экстремальным явлениям 
в праве и политике и стремле-
ние к достижению согласия на 
основе компромисса [2, c. 185]. 
Аргументы сторонников этой 
точки зрения сводятся к следу-
ющему: во-первых, право аме-
риканской нации на восстание 
так никогда и не было реализо-
вано и вряд ли будет осущест-
влено в дальнейшем; во-вто-
рых, личная судьба большинс-

УДК 340.115(73)  А.П. Евсеев, канд. юрид. наук 
Национальная юридическая академия Украины 
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тва бунтарей была до предела 
драматичной. Они не только не 
достигали вершин политичес-
кой власти, но даже те из них, 
которые ее уже имели, без осо-
бых трудностей оттуда изгоня-
лись. Достаточно вспомнить 
судьбы Роберта Ф. Кеннеди 
или даже Т. Пейна, одного из 
отцов-основателей США, ак-
тивного участника Филадель-
фийского конституционного 
конвента 1787 г. Как известно, 
после опубликования трактата 
«Аграрная справедливость» 
(1791 г.), где он подверг критике 
социальные контрасты в моло-
дой Американской республике 
и выступил против крупной зе-
мельной собственности, Т. 
Пейн был объявлен persona 
non grata, обвинен во всех мыс-
лимых и немыслимых пороках, 
а после смерти его прах был 
вывезен в Англию [5, c. 35]. Так 
что, по словам У. Бакли, хотя 
американцы и «молились ли-
беральному евангелию», на 
деле они поддерживали кон-
сервативные порядки [цит. по: 
9, c. 125].

Что касается третьего под-
хода, то на протяжении вот уже 
нескольких веков наиболее 
просвещенные слои американ-
ского общества, а равно и ши-
рокая публика, демонстрируют 
приверженность одним и тем 
же политическим силам (де-
мократам и республиканцам), 

одним и тем же конституцион-
но- правовым институтам (major 
institutions), одной и той же 
структуре власти в стране 
(power structure in the country). 
Это выражается, в частности, 
в относительной стабильности 
американской Конституции, не-
популярности как крайне левых 
(Компартия США), так и крайне 
правых политиков и политичес-
ких сил (Х. Лонг, Б. Голдуотер, 
в некоторой степени Дж. Мак-
кейн), социальной инерции, на 
которую наталкиваются про-
грессивные общественные 
движения (например, движения 
за гражданские права или про-
тив войны в Ираке).

Таким образом, если ори-
ентация на бунт, сформировав-
шая убеждения многих жителей 
английских колоний в XVIII в.,  
еще была востребована в пе-
риод их борьбы за независи-
мость, то сегодня, по нашему 
мнению, она вытеснена из пра-
вового сознания американцев, 
воспринимающих саму идею 
радикальной перестройки США 
как подрывную. Более того, 
многие представители амери-
канской политической элиты 
искренне убеждены, что в сов-
ременном обществе, достиг-
шем высокого уровня экономи-
ческого развития и высоких 
стандартов потребления, не 
осталось противоречий и не-
удовлетворенных массовых 
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притязаний, способных взо-
рвать его.  По выра жению  
Ф. Фукуямы, «…современная 
форма социального и полити-
ческого устройства полностью 
удовлетворительна для лю-
дей в самых существенных от-
ношениях» [15, c. 219].

Между тем в любой стране 
всегда будут люди, готовые бо-
роться с существующим поряд-
ком, и не просто бороться, а 
предлагать разумную програм-
му позитивных действий. Ведь, 
как писал в своем блестящем 
эссе А. Камю, «бунтующий че-
ловек – это человек, говорящий 
«нет». Но, отрицая, он не отре-
кается: это человек, уже пер-
вым своим действием говоря-
щий «да» [6, c. 127]. Поэтому, 
безусловно, не стоит воспри-
нимать американских бунтарей 
как сплошных нигилистов, го-
товых отказаться от старого не 
потому, что оно плохое, а толь-
ко потому, что старое. Совсем 
нет. Многие из их конституци-
онно-правовых идей вполне 
созвучны надеждам и устрем-
лениям передовой части аме-
риканского юридического сооб-
щества, с успехом восприняты 
новой вашингтонской админис-
трацией Б. Обамы. В числе 
последних можно назвать от-
каз от чрезмерной идеологиза-
ции, навязчивого морализа-
торства в духе Дж. Буша-млад-
шего, здравый подход к насущ-

ным проблемам внутренней и 
международной жизни (ибо, как 
полагают бунтари, дела громче 
слов).

Сегодня, как и раньше, 
среди ключевых фигур амери-
канской культуры встречается 
немало ярких представителей 
когорты бунтарей, в числе ко-
торых М.  Гибс он,  М.  Мур,  
О. Стоун, В. Редгрейв, отчасти 
К. Тарантино и др. В нашей пе-
чати, особенно в периодичес-
ких изданиях, немало говори-
лось об этих людях, и в целом 
коллизии их жизни достаточно 
хорошо известны украинскому 
читателю. Однако «за кадром» 
все время остается один при-
нципиальный момент. За время 
администрации У. Клинтона и 
Дж. Буша-младшего в Америке 
выросло новое протестное по-
коление – так называемое «по-
к о л е н и е  т ы с я ч е л е т и я » 
(mil lennium generat ion, или 
millennials). Данное обстоя-
тельство следует подчеркнуть 
особо, поскольку, как писал  
Т. Уайт, «молодежь в американ-
ской истории никогда не рас-
сматривалась в качестве груп-
пы, имеющей самостоятельное 
значение… Юный возраст счи-
тался чем-то вроде воспаления 
гланд, которое, безусловно, 
пройдет со временем, когда 
молодые люди в свой черед 
станут родителями и налого-
плательщиками» [16, p. 111]. 
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Millennials охватывают мо-
лодых людей в возрасте 18–29 
лет, рожденных в 80-90-х го-
дах, становление которых при-
шлось как раз на период после 
окончания «холодной войны». 
Они образуют самую многочис-
ленную электоральную группу 
в США, насчитывающую от 80 
до 95 млн человек. Как показы-
вают результаты социологи-
ческого опроса, проведенного 
Center for American Рrogress, 
представители этого поколе-
ния не без основания считают, 
что консервативная политика 
предыдущих лет не была к ним 
справедлива. В этой связи по-
казательно, что millennials вы-
ступают за более широкое вов-
лечение государства в разре-
шение социально-экономичес-
ких проблем, в частности, 57 % 
опрошенных поддерживают 
введение в США универсаль-
ного медицинского страхова-
ния, 87 % полагают, что именно 
государство должно взять на 
себя эту функцию, 95 % счита-
ют, что правительство должно 
больше тратить на образова-
ние. При этом millennials весь-
ма активно ходят на выборы и 
участвуют в политической жиз-
ни страны [подробнее см.: 17]. 
Поэтому, естественно, что ны-
нешняя Америка с двумя за-
хватническими войнами и рес-
публиканским постулатом о 
том, что «осуществлять соци-

альные программы – значит 
плодить бездельников», заслу-
живает с их точки зрения толь-
ко одной участи – отрицания. 
Указанное обстоятельство, по-
видимому, будет оставаться 
существенным фактором фор-
мирования всех последующих 
форм радикал-бунтарского 
правосознания в Америке. Не 
учитывать этого нельзя.

Какое все это имеет отно-
шение к Украине? Думается, 
самое непосредственное. Во-
первых, здесь отчетливо наме-
тилась тенденция к более ши-
рокому использованию право-
вых моделей, заимствованных 
не из континентальной, а из ан-
гло-саксонской правовой се-
мьи. Достаточно вспомнить 
конституционный проект, раз-
работанный под руководством 
члена-корреспондента НАН Ук-
раины В.Н. Шаповала, в кото-
ром были отражены многие до-
стижения американского и 
даже английского опыта (вспом-
ним, к примеру, идею совмеще-
ния постов министра и парла-
ментария). Однако заимствова-
ние правовых институтов долж-
но идти рука об руку с изучени-
ем правовых традиций и пра-
восознания, в русле которых 
они функционируют. В против-
ном случае любые попытки пе-
ренесения иностранных конс-
трукций на доморощенную оте-
чественную почву будут обре-
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чены на провал. Во-вторых, 
США являются одним из наибо-
лее динамичных экономичес-
ких партнеров Украины (только 
в течение 2002–2004 гг. темпы 
роста взаимной торговли уве-
личились на 66 % [11, c. 34]). 
Значит, украинским ученым-
юристам необходимо хотя бы 
вчерне представлять, какие 
процессы происходят сейчас в 
государственно-правовой жиз-
ни этой страны. Кроме того, без 
определенной доли радикал-
бунтарского правосознания, в 
особенности среди украинской 
молодежи, была бы немысли-
ма Демократическая револю-
ция 2004 г. в Киеве. Таким об-
разом, исследуя соответству-
ющие процессы в правосозна-
нии американцев, мы тем са-
мым становимся ближе к пони-
манию аналогичных процессов 
в Украине среди ее граждан. 

Обратим теперь внимание 
(хотя бы бегло) на конкретные 
элементы этой формы созна-
ния.

Отношение к государс-
тву. В целом радикал-бунтарь 
разделяет представление но-
вой демократической админис-
трации о кризисном состоянии 
США. (Достаточно подчерк-
нуть, что к октябрю 2008 г. 
среднегодовой дефицит феде-
рального бюджета США соста-
вил 1 трлн долларов, а число 
американцев, живущих за чер-

той бедности, увеличилось до 
12 % населения страны [14, 
c. 21, 22]. Но критическое отно-
шение бунтаря выражено в го-
раздо более резких тонах. Он 
не просто считает бушевскую 
Америку несовершенной. Он 
ненавидит ее и стремится пор-
вать с ней. Особый акцент в 
критике государства радикал-
бунтарями делается на его ка-
рательных органах – ЦРУ, по-
лиции, армии. И это не случай-
но, поскольку при конфронта-
ции с системой им (тем же ан-
тиглобалистам) приходится 
сталкиваться не с корпорация-
ми или Белым домом, а именно 
с репрессивной машиной, ко-
торая укрепляет их представ-
ления и о репрессивности го-
сударства в целом. 

Бунтарь также поддержи-
вает вывод о кризисе амери-
канских институтов и ценнос-
тей, наметившемся в послед-
ние годы и приобретающем к 
тому же все более отчетливо 
выраженные тоталитарные 
черты, когда путем сочетания 
грубого насилия с изощренным 
манипулированием (СМИ, рек-
лама) «часть» (индивид) подчи-
няется «целому» (системе), а 
любые оппозиционные тенден-
ции быстро пресекаются. (Осо-
бенно удачно это показано в 
киносценарии М. Мура «Где моя 
страна, чувак?»). В подтверж-
дение этого тезиса бунтарь 
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ссылается на процессы концен-
трации экономической, полити-
ческой и военной власти в ру-
ках элиты и одновременно на 
попытки ее перераспределения 
в пользу власти президентской, 
а также на возникновение сис-
темы институционально-бю-
рократического авторитаризма, 
при которой народ лишается 
возможности осуществления 
эффективного контроля над 
собственным правительством, 
а деятельность разветвленной 
государственной машины ста-
новится во многом иррацио-
нальной и непредсказуемой в 
плане как эффективности, так 
и наличия разумной, функцио-
нально оправданной цели. По-
этому, ощущая более остро, 
чем демократ, свое полное без-
властие, бунтарь объявляет су-
ществующие государственные 
институты не просто неэффек-
тивными; он видит в них чистую 
фикцию, за которой опять-таки 
скрывается репрессия.

Вообще для бунтаря, по 
справедливому замечанию  
Э.Я. Баталова, слишком мно-
гое в современном мире имеет 
открыто репрессивный харак-
тер. Репрессивна мораль, про-
низанная фальшью и квазиры-
ночной конкуренцией. Репрес-
сивна семья, нередко постро-
енная на основе этих принци-
пов. Репрессивно искусство, 
утратившее критическое изме-

рение. Наконец, репрессивен 
сам разум, на котором зиждет-
ся все здание современной ци-
вилизации [1, c. 317].

Какую же альтернативу, 
или, как говорят американцы, 
«remedy», предлагает бунтарь? 
Свободное, нерепрессивное 
общество рисуется ему в виде 
так называемых сетевых госу-
дарств, в которых отсутствует 
жесткая иерархия, в виде де-
централизованных, саморегу-
лируемых, контролируемых 
снизу общин, функционирова-
ние которых предполагает «ра-
дикальную реконструкцию че-
ловеческого опыта на основе 
«разотчужденных» социаль-
ных принципов, таких как лич-
ная открытость, взаимная по-
мощь, непосредственность 
контактов и т.д.» [3, c. 62]. Осо-
бую роль в новом государс-
твенном механизме бунтарь 
отводит различным формам 
непосредственной демокра-
тии, прежде всего референду-
мам, которые никогда не про-
водились в Америке на обще-
национальном уровне. К счас-
тью, с недавних пор этот опыт 
уже начал частично реализо-
вываться в Калифорнии. Каж-
дый взрослый житель этого 
штата может выступить авто-
ром законопроекта. И если пос-
ледний соберет подписи хотя 
бы 5% населения штата, он бу-
дет вынесен на референдум. 
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В этой связи становится 

понятным тот интерес, который 
испытывают американские бун-
тари по отношению к странам 
Африки и Латинской Америки. 
Во многом именно благодаря 
коллективным методам госу-
дарственного управления (в 
противовес американскому ин-
дивидуальному процессу при-
нятия решений и индивидуаль-
ной ответственности за их ис-
полнение – location responsibility) 
«третий мир» ассоциируется в 
сознании бунтарей с подлин-
ным народовластием, антибю-
рократизмом, нравственной 
чистотой вождей и народа, их 
взаимопониманием и единс-
твом, а также со многими дру-
гими ценностями – подлинны-
ми и мнимыми, отсутствие ко-
торых в цивилизованном мире 
радикал-бунтарь столь остро 
ощущает. Как видим, образ 
«благородного дикаря» (и в 
этом весь М. Гибсон с его «Апо-
калипто»!), вдохновлявший ког-
да-то Европу, приходит теперь 
на помощь радикальной Аме-
рике, взирающей на «третий 
мир» не только как на источник 
нравственного вдохновения, но 
и как на важный фактор госу-
дарственной трансформации 
США, который, сомкнувшись с 
внутренней оппозицией, мог бы 
сыграть решающую роль в 
уничтожении «системы».

Отношение к праву. Пос-

кольку бунтарь ориентирован 
на разрыв с государством, он 
чувствует себя внутренне сво-
бодным и от права – его норм, 
принципов, законов, полагаясь 
при этом на собственные пред-
ставления о должном и спра-
ведливом. В то же время он не 
может и преуменьшать его 
роли как социального регуля-
тора. Не случайно такие сугубо 
юридические проблемы, как со-
циальное равенство, расовый 
вопрос, права человека в це-
лом, вопросы войны и мира, 
всегда находились в центре 
правосознания радикал-бунта-
ря. Более того, бунтари испы-
тывают повышенный интерес 
именно к конституционному за-
конодательству. И если рань-
ше, в 60-х годах, это были сег-
регационные законы, ограни-
чивающие права негритянского 
населения, то сегодня, вне вся-
кого сомнения, внимание бун-
таря приковано к ключевому 
антитеррористическому закону 
США – «Акту патриота» (Patriot 
Act) 2001 г. 

Человеческому сознанию 
вообще свойственна тенденция 
к акцентированию какого-то од-
ного элемента сложной систе-
мы или даже отождествление 
последней с этим элементом 
– будь-то ГАИ, бюрократия и 
т.п., наиболее доступного для 
уяснения на базе собственного 
опыта и вместе с тем воплоща-
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ющего в концентрированном 
виде основные пороки систе-
мы. Однако акцент бунтаря на 
Patriot Act вполне оправдан. 
Этот закон является беспреце-
дентным для демократического 
мира. В частности, упомянутый 
документ содержит в себе сле-
дующие положения: 

а) создание системы он-
лайнового наблюдения за Ин-
тернетом, обменом сообщени-
ями по электронной почте и по-
сещением сайтов (от себя за-
метим, что система «Carnivore», 
разработанная, кстати, выход-
цами из бывшего Советского 
Союза, позволяет перехваты-
вать и сообщения лиц, не явля-
ющихся объектами оператив-
ного наблюдения в Сети); 

б) полномочие правоохра-
нительных органов проводить 
осмотры и обыски помещений 
негласно, причем при наличии 
разумных оснований без санк-
ции федерального суда, что яв-
ляется прямым нарушением IV 
поправки к Конституции США; 

в) установление контроля 
за иностранными гражданами, 
получившими студенческую 
визу; 

г) возможность раскрытия 
банковской тайны (опять-таки 
без санкций федеральных су-
дов);

д) возможность нарушения 
конфиденциальной деятель-
ности коллегии присяжных при 

рассмотрении уголовных дел 
[подробнее см.: 4; 13, c. 572, 
573]. 

Все это, разумеется, ук-
репляет бунтаря в его оценке 
Америки как полицейского го-
сударства, а отмена этого акта, 
продленного в 2005 г., являет-
ся одной из актуальных задач, 
стоящих сегодня перед ним. 

В юридической литературе 
последних лет, особенно рос-
сийской, все время приходится 
сталкиваться с неоправданным 
отождествлением бунтаря (во-
обще радикала) с экстремис-
том и даже террористом. Заме-
тим, что террорист – хотя и бун-
тарь, однако отчаявшийся и оз-
лобленный, а потому «слепой». 
Действующий по принципу 
«чем хуже, тем лучше», терро-
рист, функционирующий, как 
правило, в рамках подпольной 
или полуподпольной группы, 
становится на путь заговора и 
вооруженных провокаций про-
тив «системы». (Кстати, число 
экстремистских групп, пропове-
дующих насилие, возросло в 
США с 602 в 2000 г. до 888 к на-
чалу 2008 г., т.е. на 48 %) [10, 
c. 29]. Бунтарь же действует 
иначе. Отвергая тактику «вы-
стрелов из-за угла», террора 
как такового, он стремится либо 
поднять массы против «систе-
мы» в процессе открытого ре-
волюционного действия, либо 
вовсе ориентируется на такое 
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отрицание существующего об-
щества, которое допускает со-
хранение элементов отрицае-
мого объекта и их последую-
щую интеграцию в новое, не-
репрессивное общество.

Отношение к междуна-
родному правопорядку. Разу-
меется, бунтаря нельзя отнес-
ти к  пок лонникам режима  
М. Каддафи или С. Хуссейна. 
Вместе с тем радикал-бунтарь 
отвергает политику войны как 
средство ведения внешней по-
литики США, ибо видит в ней 
грубое посягательство на пра-
во каждого народа выбирать 
угодную ему форму правления. 
Примечательно, что такая по-
зиция отнюдь не гарантирует 
бунтарям политических диви-
дендов. Ведь если в отношении 
возможного конфликта с Ира-
ном антивоенный националь-
ный консенсус действительно 
присутствует (80:20 против 
войны в Иране), то в отношении 
иракской проблемы не все так 
просто. По оценкам американ-
ских социологов, даже в самые 
тяжелые моменты войны в 
Ираке (да и поныне) обще-
ственное мнение делится 50:50 
[подробнее см.: 8, c. 145]. Меж-
ду тем большинство бунтарей 
решительно отвергает любую 
войну, хотя в глубине души они 
считают, что коренное измене-
ние американской внешней по-
литики при сохранении нынеш-

ней «системы» невозможно.
Характерной чертой отно-

шения бунтарей к международ-
ному правопорядку является 
его устойчивый антиглобализм. 
Не вдаваясь в подробный ана-
лиз этого явления, отметим, что 
бунтари справедливо опасают-
ся, что традиционные, уходя-
щие корнями в седую древ-
ность культуры в конечном ито-
ге вытеснятся новой агрессив-
ной «культурой потребления» 
(консюмеризмом), опирающей-
ся исключительно на матери-
альные возможности глобали-
зации. В консюмеризме бун-
тарь видит процесс совраще-
ния изначально чистой «души», 
которая принимает разрекла-
мированный образ жизни лишь 
постольку, поскольку ее понуж-
дают это делать. Бунтари под-
черкивают искусственность на-
вязываемых глобализацией 
потребностей, их чуждость 
подлинной природе человека. 
Таким образом, специфическое 
проявление нынешнего между-
народного правопорядка, по их 
мнению, заключается в том, что 
он направлен не только на эко-
номическую эксплуатацию сла-
бых или покоренных стран (на-
пример, нефтяных залежей 
Ирака), но и на подавление их 
национальной культуры в поль-
зу насильственного внедрения 
«западной культуры белых».

Что касается международ-
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но-правовой материи, то среди 
основных требований, выдви-
гаемых бунтарями, следует на-
звать: а) списание долгов раз-
вивающихся стран и государств 
Восточной Европы; б) выработ-
ку новых правил международ-
ного кредитования, в частнос-
ти, запрет международным фи-
нансовым структурам выдви-
гать требования политического 
характера (к примеру, следо-
вать только либеральной моде-
ли хозяйствования); в) замену 
МВФ и Всемирного банка на 
систему региональных банков, 
действующих на более демок-
ратичной основе. 

Бунтари – по самой своей 
природе мечтатели и утописты. 
И, наверное, все эти люди – за-

стреленный Мартин Л. Кинг, 
умерший в нищете М. Брандо, 
спивающийся М. Гибсон, мгно-
венно постаревший Б. Обама с 
его неутомимой проповедью «о 
мире, как он есть, и о мире, ка-
ким ему надлежит быть» – ис-
торически обречены. В то же 
время они помогают людям 
увидеть неприемлемые край-
ности современной жизни, на-
щупать пути и методы сохра-
нения разнообразия в единс-
тве, усилить внимание к аль-
тернативистике, поискам ка-
чественно новой цивилизации. 
Они толкают общество на по-
иски истинных потребностей, 
истинной морали, истинного 
строя чувств, несмотря на всех 
фукуям мира сего.
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Збільшення медичних й 
наукових знань і розуміння 
того, що становить собою лю-
дина, ї ї організм і геном ство-
рили безліч проблем для пра-
ва й суспільства. Нові можли-
вості використання людського 
тіла, його частин, що пропону-
ють медичні досягнення у до-
слідженнях стволових клітин, 
клонуванні, генотерапії та в 
інших сферах біомедицини, 
вимагають поглибленого вив-
чення ефективності законо-
давчої заборони на одержан-
ня прибутку із цих процесів 
стосовно сучасних обставин. 

Сьогодні людське тіло та 
його частини використовують-
ся для порятунку, лікування і 
створення людського життя, а 
також для досліджень і май-
бутньої терапії. Належить ця 
царина суспільних відносин 
до регульованих державою й 
нормативними актами з прав 
людини ачи ї ї слід залишити 
для впорядкування законами 
вільного ринку і правом влас-
ності? Ця стаття має за мету 

розглянути поточний право-
вий статус т іла людини та 
його частин у законодавстві 
Європейського Союзу (ЄС), 
дослідити передумови сього-
дення й підстави доцільності 
юридичної заборони на пере-
творення тіла людини на дже-
рело фінансового прибутку. 
Основним питанням, яке буде 
розглянуто, – це доцільність 
збереження режиму заборони 
отримання такого прибутку 
або введення режиму влас-
ності щодо людського тіла як 
засобу його захисту в сучас-
них умовах прогресу біомеди-
цини й деформації під впли-
вом біотехнологій соціальних 
поглядів на людину. 

На даний час проблема 
комерціалізації тіла людини й 
заборона останньої є актуаль-
ною в усьому світі. Багато на-
уковців виявляють інтерес до 
цієї проблематики. Особливої 
уваги  зас лу говують  прац і  
Р. Т.  Б.  Ікона,  А .  Д жорд ж, 
М. К. Матіолі, Я. Д. Рентдор-
фа, Дж. Сандор, С.С. Тихоно-
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вої,  Т.  Хар ісона,  К .  Холей 
[Див.: 4, 9-15], погляди й мір-
кування яких послужили орієн-
тирами для даного досліджен-
ня. 

Необхідність законодавчої 
заборони використання люд-
ського тіла, його частин, ор-
ганів, тканин та навіть клітин й 
генів як джерела фінансового 
прибутку пояснюється тим, що 
досягнення сучасної біомеди-
цини й трансплантології від-
крили широкі можливості для 
практичного їх використання, 
що створює загрозу перетво-
рення їх на речі, які купуються 
і продаються. За таких умов 
необхідним стає переосмис-
лення встановлених у свідо-
мості людей уявлень про ціліс-
ність людського організму як 
про якусь абсолютну, позаіс-
торичну цінність. Сьогодні, як 
справедливо відмічає С.С. Ти-
хонова, так і уявлення най-
частіше трактуються не як чин-
ник стійкості суспільства, а 
лише як перешкода розвитку 
медичної науки, яка відповідає 
суспільним потребам у розши-
ренні проведення вилучень і 
пересаджень органів і тканин 
людини [4]. 

Законодавство ЄС у ч.1 
ст. 3 Хартії ЄС Про основні 
права 2000 р.(далі – Хартія 
ЄС), закріплює право людини 
на цілісність особистості та у 
ч.2 цієї ж стаття містить чітку 

заборону в галузі біології й ме-
дицини використовувати люд-
ське тіло та його частини як 
джерело фінансового прибут-
ку [5]. Ця норма означає, що 
особа, яка робить пожертву-
вання органів, крові, стовбур-
них клітин, гамет та інших біо-
матеріалів людського поход-
ження, не повинна отримувати 
ніякої матеріальної вигоди від 
цього, окрім компенсації вип-
равданих витрат, таких, напри-
клад, як оплата госпіталізації 
чи втрачений прибуток за час 
проведення самої процедури 
пожертвування. 

Хартія ЄС – це не перший 
і не єдиний міжнародний доку-
мент, який містить подібне 
нормативне положення. Так, 
Декларація про геном людини 
і права людини (1997 р.) прого-
лошує, що «людський геном у 
його природному стані не по-
винен бути джерелом фінан-
сового прибутку» [1]. Рекомен-
дація R (90) 3 про медичні до-
слідження людини, прийнята 
Радою Європи ще в 1990 р., 
закріпила положення, що фі-
нансова вигода в галузі біоме-
дичних досліджень людини 
розглядається як «стимул, що 
ставить під загрозу добровіль-
ну згоду» на їх проведення [7]. 
Конвенція Ради Європи про за-
хист прав і гідності людини у 
зв’язку із застосуванням досяг-
нень  б іолог і ї  й  медицини 
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(1997 р.) у ст. 21 встановлює 
заборону на отримання фінан-
сової вигоди з тіла людини та 
його окремих частин [3]. Ди-
ректива ЄС 98/44/CE «Про 
правовий захист біотехноло-
гічних винаходів», прийнята в 
1998 р., у ст. 5 проголошує, що 
людське тіло на різних стадіях 
його формування й розвитку 
визнається непатентоспромож-
ним, а ст. 6 забороняє патен-
тоспроможність використання 
людських ембріонів в індуст-
ріальних або комерційних ці-
лях [8]. Додатковий протокол 
до Конвенції Ради Європи про 
права людини й біомедицину 
щодо трансплантації органів і 
тканин людини, прийнятий нею 
у 2002 р., також містить припи-
си про заборону отримання 
прибутку з тіла людини та його 
частин. У його ст. 21 вказуєть-
ся, що тіло людини та його час-
тини не повинні використову-
ватися для отримання фінан-
сової вигоди або одержання 
порівнянних переваг, а в ст. 22 
прямо забороняється торгівля 
органами, клітинами й ткани-
нами людини [2].

На сьогодні більшість єв-
ропейських націй мають до-
сить чіткі й визначені позиції 
щодо правового статусу тіла 
людини й режиму поводження 
з частинами людського ор-
ганізму. Приміром, у Франції 
законодавство з етики біоло-

гічних досліджень, прийняте в 
1994 р., містить принцип неко-
мерціалізації людського гено-
му й будь-яких частин тіла лю-
дини. Це законодавство є най-
виразнішим прикладом втілен-
ня особистого немайнового 
підходу до прав людини щодо 
ї ї тіла. У ст. 16-1 Цивільного 
кодексу Франції зазначається, 
що людське тіло та його час-
тини не підлягають патри-
моніальним (спадковим) пра-
вам, а ст. 16-5 вказує, що уго-
ди, які мають за мету надати 
патримоніальну цінність люд-
ському тілу, його елементам 
або продуктам, є недійсни- 
ми [16].

Закон Великої Британі ї 
про трансплантацію людських 
органів (1989 р.) забороняє 
купівлю-продаж органів люди-
ни [17], що також підтверд-
жується іншим британським 
законом про людські тканини 
(2004 р.), який у ст. 32 устано-
вив заборону на комерційне 
поводження щодо людських 
матеріалів, призначених для 
трансплантації [18]. 

Взагалі варто відмітити: 
ще до заборони перетворюва-
ти тіло людини на джерело фі-
нансового прибутку, проголо-
шеної в Хартії ЄС (2000 р.), 
майже всі держави – члени ЄС 
вже містили ї ї в тій чи іншій 
юридичній формі у внутрішнь-
ому законодавстві. Зокрема, 
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заборона комерціалізації тіла 
людини була закріплена в Авс-
тр і ї  в  1982 р.,  в  Бельг і ї  –  
в 1986 р., в Данії – в 1990 р.,  
в Ірландії – в 1998 р., в Італії 
– в 1975 р., в Нідерландах –  
в 1992 р., в Іспанії – в 1980 р., 
в Швеції – в 1995 р., в Греції –  
в 1999 р. [6].

Така одностайність євро-
пейських націй щодо правої 
регламентації статусу тіла лю-
дини на підставі заборони його 
комерціалізаці ї  зумовлена 
тим, що сама ця ідея має гли-
бокі філософські корені і зна-
ходить своє обґрунтування в 
поглядах античних філософів 
на свободу індивіда, христи-
янськ і догмати поваги сак-
ральност і  людського т іла, 
створеного по образу й подобі 
божій, у просвітницьких гаслах 
про повагу людини як унікаль-
ної цінності. 

Сучасна європейська тен-
денція свідчить про встанов-
лення в європейському праві 
персонального немайнового 
підходу до статусу тіла люди-
ни. Доречно зауважити, що ук-
раїнському законодавству в 
галузі транспланталогії також 
притаманний цей підхід, який 
консолідує погляди щодо тіла 
людини класичного загального 
й цивільного права, відповідно 
до якого людина – це не товар 
чи предмет права власності, а 
особистість наділена людсь-

кою гідністю. 
Я.Д. Рентдорф із цього при-

воду пише, що в сучасному єв-
ропейському праві поняття 
«людина» визначається як осо-
бистість, тобто єдність душі й 
тіла. Він наполягає на тому, що 
повага до людського тіла та 
його частин є питанням поваги 
до людської гідності й цілісності 
взагалі: «Тіло особистості як 
таке належить їй. Власне тіло у 
феноменологічній перспективі 
становить собою зону того, що 
є особистим і притаманним ви-
нятково окремому індивідові. 
Зона фізично втіленої індивіду-
альності властива окремій люд-
ській особистості й тому недо-
торкана. Це означає, що люд-
ське тіло та його частини ста-
новлять собою сферу ціліс-
ності, яка повинна розглядати-
ся з відповідною турботою й 
розумінням» [14, c. 239]. 

Аналогічну думку вислов-
лює Дж. Сандор, відмічаючи, що 
тіло людини, як інтегрована час-
тина її індивідуальності, юри-
дично підкорюється особистим 
немайновим правам. Дослідни-
ця переконує, що встановлення 
права власності на людське 
тіло є неадекватним підходом 
до визначення його правового 
статусу, оскільки воно містить 
істотну для неї інформацію, яка 
має бути як слід захищена. 
Вона вважає: навіть якщо певні 
частини тіла більше не об’єднані 



���2010/107

Проблеми міжнародного права
з ним, ця його характеристика 
все ще залишається й поши-
рюється на відокремлені части-
ни тіла. Ось її переконання: «У 
праві існує чітке встановлення 
межі між речами й особами. 
Юридично неможливо заявити, 
що хтось або щось є одночасно 
і річчю, і людиною. Ця юридич-
на позиція щодо категоризації 
й поділу речей і людей ґрун-
тується ще на положеннях рим-
ського права. Більшість сучас-
них цивільних кодексів присвя-
чує навіть окремі глави особам 
і речам» [15]. 

У європейському праві в 
загальних термінах правовий 
статус людського тіла та його 
частин можуть бути визначені 
не як особистість і не як товар, 
тобто не як особа й не як річ, 
а скоріше як складова людсь-
кої особистості. Відповідно до 
цього підходу кожен індивід 
має право на фізичну і психіч-
ну цілісність й вправі самостій-
но розпоряджатися своїм ті-
лом та його частинами. Оскіль-
ки ж тіло не є річчю, воно не 
може бути включеним у това-
рообіг, а значить, на нього не 
поширюється режим власності 
й воно не може бути легально 
комерціалізовано. 

Людське тіло, як складник 
особисті, захищаються правом 
на цілісність останньої, закріп-
леним у ст. 3 Хартії ЄС, і поши-
реним в тому числі й на вилу-

чені з організму й ідентифіко-
вані з ним частини. Положення 
європейського права й законо-
давства європейських країн, 
стосовно заборони перетво-
рення тіла людини на джерело 
фінансового прибутку, є вира-
женням принципу некомер-
ціалізації тіла людини та його 
частин, тобто уникнення їх 
купівлі-продажу.

Незважаючи на цей уже 
визначений вектор європейсь-
кої політики щодо проблеми 
комерціалізації тіла людини, 
деякі вчені – медики і юристи 
– вважають установлення та-
кої заборони у законодавстві 
ЄС надто поспішним і необач-
ним. Так, А. Джордж наголо-
шує, що принцип некомерціалі-
зації тіла людини підтримуєть-
ся тими, хто відхиляє мож-
ливість існування законного 
ринку людських частин тіла, 
але їм усе більше й більше ки-
дають виклик інші, хто вважає, 
що легальний ринок став би 
засобом переборення хроніч-
ної нестачі органів і частин 
тіла, необхідних для терапев-
тичної трансплантації і науко-
вих досліджень [10]. Іншій на-
уковець Т. Харісон із цього 
приводу зауважує, що пряма 
заборона отримання прибутку 
з тіла людини в жодному разі 
не обмежує торгівлю частина-
ми людського тіла, а, навпаки, 
їй сприяє [11]. 
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Щодо досліджуваної про-
блематики К. Холей вважає, 
що науковий прогрес стирає 
межу між людською плоттю й 
товаром.  Ос к ільк и  л і кар і , 
фармацевтичні корпораці ї, 
наукові дослідні центри ма-
ють потребу в незмінному по-
тоці прибутку від своєї робо-
ти, краще було б на законо-
давчому рівні визначити ста-
тус тіла людини як об’єкта 
права власності з моменту, як 
воно потрапляє до рук певних 
заінтересованих організацій, 
але як «безцінний» дарунок, 
як тільки воно переходить від 
донора чи його родини на ри-
нок [12]. 

Досить цікаву думку сто-
совно досліджуваного питан-
ня висуває Р. Т. Б. Ікон, який 
впевнений, що ідея про те, що 
т іло людини не може бути 
власністю, ігнорує фундамен-
тальне значення власності 
для права. З його погляду, 
в лас н іс ть  –  це  не  прос то 
об’єкт; вона характеризує від-
носини між людьми: «Заява, 
що об’єкт є чиєюсь власністю, 
становить собою рішення для 
використання цього об’єкта, 
не вказуючи обов’язково на 
його цінність. Заборона роз-
глядати людське тіло як дже-
рело прибу тк у  або  об ’є к т 
в ласнос т і  може фак тично 
зменшити повагу щодо тіла 
індивідів». За таких обставин, 

вважає Р. Т. Б. Ікон, ринкова 
економіка розглядає неко -
мерціалізоване людське тіло 
як об’єкт, який взагалі не має 
ніякої цінності. Він зауважує, 
що в сучасному комерціалізо-
ваному світі сприйняття люд-
ського тіла дуже далеке від 
того, щоб воно було поміще-
не на п’єдестал і розглядало-
ся з належною повагою. Сьо-
годні, на переконання вчено-
го, діє принцип «усі цінності 
мають ціну, а все, що ї ї не 
має, – нецінне» [9]. 

Чи означає наведена по-
зиція науковця, що, оскільки, 
людське тіло не є власністю 
воно не має ціни, а тому не-
цінне? Така ситуація ставить 
під сумнів життєздатність по-
ложення про некомерціаліза-
цію тіла людини, бо, можливо, 
було  б  к раще р о з гля д ати 
людське тіло власністю без-
цінною, як вважаються витво-
ри мистецтва й живопису ве-
ликих майстрів. 

Взагалі-то, супротивники 
законодавчої заборони пере-
творення людського тіла на 
джерело фінансової вигоди 
прагнуть легалізувати про-
даж органів і частин тіла лю-
дини й висувають 3 основних 
аргументи на захист своєї по-
зиц і ї .  Перший с то сує ть с я 
того, що люди мають право 
на свободу, автономію й са-
мовизначення, а тому повин-
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ні  бу ти в ільними робити з 
власним тілом усе, що заба-
жають, у тому числі й мати 
мож лив ість продати певн і 
його частини. Другий аргу-
мент полягає в тому, що не-
справедливо заважати лю-
дям, які бажають скористати-
ся продажем власних частин 
тіла, особливо коли медичні 
професіонали продають влас-
ну працю й послуги, щоб зро-
бити можливим транспланта-
цію людських органів, тканин 
чи клітин. Останній аргумент 
проти впровадження поло-
ження Хартії ЄС щодо забо-
рони використання тіла лю-
дини як джерела фінансового 
прибутку ґрунтується на дум-
ці, що ринкові механізми біль-
ше правових підходять для 
регулювання питань розпо-
рядження людиною власним 
тілом. Вважається, що про-
даж людських органів потріб-
но легалізувати й за допомо-
гою економічної раціональ-
ності вільного ринку вдоволь-
нити попит на частини тіла 
живих донорів у галузі біоме-
дицини.

З огляду на описані за-
уваження науковців норма-
тивне положення про заборо-
ну перетворення тіла людини 
та його частин на джерело фі-
нансової вигоди, включене у 
ч. 2 ст. 3 Хартії ЄС, вбачаєть-
ся досить спірним. Однак це 

не виключає його доцільності 
для сучасного міжнародно-
правового захисту цілісності 
тіла людини як невід’ємного 
складника ї ї особистості в 
умовах прогресу біомедици-
ни. Принцип некомерціаліза-
ції тіла людини, як уже від-
значалося, має давні і глибокі 
філософсько-правові корені. 
Він заснований на ідеях сак-
ральності людського тіла, уні-
кальност і  й неповторност і 
кожного індивіда, цілісності 
людської особистості й солі-
дарності всіх членів людсько-
го роду. Іншими словами, за-
борона використання людини 
як товар – одна з основних 
ідейних цінностей європей-
ців, що ґрунтується на анти-
чній і просвітницькій філосо-
фії, ідеях гуманізму та хрис-
тиянській моралі. 

Подібну точку зору поді-
ляє багато вчених. Напри-
клад, М. К. Матіолі відзначає, 
що встановлення заборони 
перетворювати людське тіло 
та його частини на джерело 
прибу тку в європейському 
праві не є ні випадковим, ні 
неочікуваним, оскільки із са-
мого початку ідея трансплан-
тації людських органів була 
заснована на вірі, що людсь-
ке тіло та його частини є в ці-
лому занадто дорогоцінними, 
щоб бути товаром [13].

Таким чином, можна зро-
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бити висновок, що впровад-
ження в Хартії ЄС положення 
про заборону використовува-
ти тіло людини та його частин 
як джерело фінансової виго-
ди є вираженням загальних 
поглядів європейських країн 
на це питання, які в своєму 
підґрунті мають глибокі філо-
софсько-правові ідеї, що ста-
ли фундаментальними цін-
ностями сучасної європейсь-
кої цивілізації і знайшли від-
биття в багатьох міжнародних 
і національних документах з 
прав людини. 

Розгляну те положення 
ст. 3 цієї Хартії стало не лише 
кроком до гармонізації законо-

давства держав – членів ЄС на 
шляху впровадження принци-
пу некомерціалізації тіла лю-
дини, а вважається єдиним 
можливим законодавчим вирі-
шенням проблеми правового 
статусу людського організму 
за сучасних умов глобального 
прогресу біомедицини й пос-
тійно зростаючих суспільних 
потреб у людських біоматеріа-
лах. В основі юридичної забо-
рони перетворювати тіло лю-
дини на джерело прибутку ле-
жить позачергова необхідність 
уникнути ї ї експлуатації, ко-
мерціалізації, рабства, які є 
неминучими наслідками став-
лення до неї як до речі. 
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Із проголошенням України 
на конституційному рівні пра-
вовою державою в суспільній 
свідомості поступово почали 
утверджуватись базові консти-
туційно-правові ідеї про люди-
ну як найвищу соціальну цін-
ність, про пріоритет її прав та 
свобод, їх реальне забезпечен-
ня й ефективний правовий за-
хист. Однією з визначальних 
ознак такої держави є високий 
рівень правової культури всіх 
суб’єктів конституційно-право-
вих відносин у цілому й кожної 
особи, зокрема. Об’єднуючи 
собою духовні й матеріальні 
здобутки людства в галузі пра-
ва, сукупність усіх правових 
цінностей, вироблених і нако-
пичених протягом суспільного 
і правового розвитку з відповід-
ним станом суспільної право-
свідомості, правова культура 
найбільш чітко віддзеркалює 
якість правового життя суспіль-
ства й виступає гармонійною 
формою розвитку і збагачення 
особистості. Правова культура 
особи, як і культура взагалі, ви-

являється не лише в знаннях, 
поглядах, переконаннях, а пе-
редусім у ї ї конкретних діях. 
Ось чому, будучи залежною від 
рівня правосвідомості, вона 
служить необхідною передумо-
вою як свідомого здійснення 
особою своїх обов’язків, так і 
реалізації нею своїх прав і сво-
бод, у тому числі й права на їх 
захист. Проте, незважаючи на 
свою актуальність, ця пробле-
ма залишається в юридичній 
науці  все ще недостатньо 
розробленою.

Проблеми впливу правової 
культури на забезпечення й ре-
алізацію прав особи досліджу-
вали у своїх наукових працях 
М.М. Вопленко, О.Г. Данильян, 
І.В. Дмитрієнко, В.І. Каминська, 
М.І. Матузов, Н.М. Оніщенко, 
О.В. Петришин, А.П. Семітко, 
І.В. Яковюк [Див.:1-5; 7; 9; 10; 
11], та інші вчені. 

Однак, детальним її вив-
ченням практично ніхто не зай-
мався, внаслідок чого ця про-
блема все ще залишається до-
статньо актуальною, особливо 
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на перехідному етапі розвитку 
українського суспільства. Біль-
ше того, реальний стан право-
вої культури в умовах транс-
формації правової системи, 
економічної й політичної неста-
більності, конфронтації гілок 
влади, збільшення соціальної 
напруги зумовлює необхідність 
теоретичного переосмислення 
значення такого впливу на цей 
процес. Адже, як слушно відмі-
чають Ю.М. Тодика й О.Ю. То-
дика на перехідному етапі роз-
витку держави й суспільства 
особливо зростає роль право-
свідомості і правової культури 
в забезпеченні існування сус-
пільства в режимі згоди, ста-
більності конституційного ладу, 
в реалізації прав людини і гро-
мадянина [14, c. 142]. Якщо 
цього бракує, не може бути й 
мови про свободу й безпеку 
особи, її громадянську актив-
ність [2, c. 66, 67], в тому числі 
й про реалізацію конституцій-
ного права на захист прав, зва-
жування і врахування при його 
здійсненні обставин, кожна з 
яких спонукає до певних дій з 
відповідними наслідками. 

З огляду на актуальність і 
суттєву практичну значущість 
цієї проблематики в сучасних 
умовах вважаємо за доцільне 
дослідити вплив правової куль-
тури на реалізацію особою пра-
ва на захист своїх конституцій-
них прав. При цьому сутність 

цього права можна визначити 
як передбачену й гарантовану 
Конституцією та законами Ук-
раїни можливість кожної особи 
використовувати для захисту 
свого порушеного права влас-
ні, дозволені законодавством 
України примусові дії, або звер-
татись до компетентних де-
ржавних органів, громадських 
організацій, після використан-
ня всіх наявних внутрішньо-
державних засобів правового 
захисту – до компетентних між-
народних органів з вимогою 
змусити зобов’язану особу до 
правомірної обов’язкової по-
ведінки з метою справедливого 
п о н о в л е н н я  п о р у ш е н о г о 
суб’єктивного права.

Аналіз спеціальної літера-
тури свідчить, що загальна на-
укова категорія «культура» має 
досить багато різноманітних 
визначень, кожне з яких може 
служити підставою для від-
повідного вивчення поняття, 
сутності і змісту культури пра-
вової. Це зумовлено складніс-
тю і змістовною насиченістю 
даної категорії. Суттєвою особ-
ливістю правової культури є те, 
що вона становить собою не 
право або його реалізацію, а 
цілісний комплекс правових, 
духовних i матеріальних арте-
фактів, понять і перспектив тієї 
чи іншої спільності людства, що 
є результатом нормативної 
п р а в о р е а л i з а ц i ї  р і з н и м и 
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суб’єктами правосвідомості, 
тобто реалізації таких норм 
правової діяльності державних 
органів і посадових осіб, які ви-
світлюють цивiлiзацiйнi засади 
загальної парадигми націо-
нального права [3, c. 30, 31]. Не 
вдаючись у подробиці дискусії 
про поняття «правова культу-
ра» взагалі, ми погоджуємося 
з тими правознавцями, які роз-
глядають його як характерис-
тику якісного стану правового 
життя суспільства, що характе-
ризується рівнем розвитку пра-
вової системи – станом право-
вої свідомості, юридичної на-
уки, системи законодавства, 
правозастосовної практики, за-
конності і правопорядку, право-
вої освіти, а також ступенем га-
рантованості основних прав і 
свобод людини [4, с.246, 247].

Правова культура – явище 
доволі складне за своєю внут-
рішньою структурою й багато-
манітністю соціальних зв’язків, 
оскільки на суспільному рівні 
вона впливає на систему пра-
вових цінностей, ідеалів і пра-
вових норм, що забезпечують 
згуртованість, цілісність, взає-
морозуміння і взаємоузгод-
женість правових інститутів, 
підвищують дієвість усієї пра-
вової системи, а на індивіду-
альному рівні виступає спе-
цифічним суб’єктивним чинни-
ком, що визначає поведінку 
учасників правовідносин у про-

цесі реалізації права, в тому 
числі й конституційного, на за-
хист своїх прав. Її прояв знахо-
дить своє відбиття: (а) у пра-
вовій соціалізації члена сус-
пільства, (б) в засвоєнні й ви-
користанні ним знань про право 
на такий захист, (в) у розумінні 
його значення у житті як сус-
пільства, так і кожної людини, 
(г) в активній діяльності щодо 
його здійснення, (д) в існуванні 
ефективних національних пра-
вових засобів і процедур для 
його реалізації, (е) в гуманіс-
тичному, демократичному і 
справедливому законодавстві 
у сфері захисту прав людини 
та (є) в його відповідності за-
гальновизнаним міжнародним 
стандартам. 

Зазначимо, що більшість 
у ч е н и х - п р а в н и к і в  т і с н о 
пов’язують ефективність впли-
ву правової культури на дотри-
мання прав і свобод особи з 
рівнем її розвитку. Так, В.Я. Та-
цій, Ю.М. Тодика, О.Г. Данильян 
та інші, аналізуючи становлен-
ня конституціоналізму, вказу-
ють, що рівень правової куль-
тури населення тісно пов’язаний 
із забезпеченням прав людини 
і громадянина [6, с.16, 37].  
С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, 
О.Д. Тихомиров, В.С. Ковальсь-
кий зазначають, що рівень пра-
вової культури, досягнутої в 
суспільстві, значною мірою 
впливає на ефективність пра-
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вового регулювання, на форми 
й засоби гарантії прав грома-
дян [12, c. 217, 218]. Подібну 
думку висловлюють і Н.М. Оні-
щенко [9, c. 169] й Ж.М. Пусто-
віт, стверджуючи, що ефектив-
ність реалізації прав і свобод 
громадян всеціло залежить від 
рівня правової культури [10, 
c. 81]. Зазначені точки зору 
підтверджують тезу про наяв-
ність стійкого, системного, ор-
ганічного взаємозв’язку рівня 
правової культури й ефектив-
ності, дієвості й гарантованос-
ті забезпечення прав і свобод 
особи. Іншими словами чим 
вище рівень правової культу-
ри, тим ефективніше гаранту-
ються й захищаються права та 
свободи особи, тим краще ре-
алізуються конституційні пра-
ва людини.

Питання оцінки рівня пра-
вової культури стає надзвичай-
но витребуваним особливо в 
період розбудови демократич-
ної правової держави і станов-
лення інститутів громадянсько-
го суспільства. Більшість нау-
ковців вважають, що він визна-
чається станом взаємозалеж-
них підсистем, які утворюють 
правову культуру, зокрема, 
правовою культурою особис-
тості, всього суспільства [4, 
c. 247], або соціальної групи, і 
як і зумовлюються «різними 
циклами соціальної активності 
правосвідомості, що завжди 

конкретно-історичні» [5, c. 19], 
зорієнтовані на певний «цільо-
вий стан», обумовлений со-
ціально-економічним і політич-
н и м  л а д о м  у  с ус п і л ь с т в і  
[11, c. 6]. 

Таким чином, маючи на да-
ному етапі розвитку відповідну, 
чітко окреслену правову мету, 
суспільство вибудовує потрібну 
правову дійсність і правову 
культуру, які відповідали б пев-
ним критеріям поставленої цілі, 
зумовленої соціально-еконо-
мічним і політичним ладом у 
державі. Невідповідність наяв-
ного стану правової культури 
заданим критеріям поставле-
ної мети вказуватиме на її рі-
вень, який вважатиметься тим 
нижчим, чим більшим буде таке 
відхилення. За таких умов і ма-
теріалізовані результати реалі-
зації права на захист своїх 
прав, матимуть прямо пропор-
ційну невідповідність вищим ці-
лям та ідеалам законного, 
справедливого й гуманного за-
стосування даного права. 

Як свідчить сучасна конс-
титуційно-правова практика, 
сьогодні в Україні спостері-
гається суттєве зниження, на-
віть падіння правової культури, 
деформація правосвідомості, 
для якої, як зазначають біль-
шість дослідників, характерним 
є «викривлення уявлень про 
цінність права» [4, c. 249], «не-
гативне ставлення до права, 
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закону, правових форм органі-
зації суспільних відносин» [8, 
c. 220]. Це, у свою чергу, пород-
жує продукт соціального сере-
довища – правовий нігілізм, 
який теж має безліч різноманіт-
них форм прояву і сфер поши-
рення. Але, ключовим момен-
том цього явища є високомірне, 
зневажливе, поблажливо-скеп-
тичне сприйняття права, оцінка 
його не як базової, основопо-
ложної ідеї, а як другорядного 
явища в загальній шкалі люд-
ських цінностей [7, c. 5]. Стаю-
чи на шлях заперечення або не 
сприйняття права, більшість 
українців у даний час не зна-
ють, що таке передбачене Ос-
новним Законом України право 
на захист своїх прав, і не готові 
користуватись ним. Нерозумін-
ня закріпленого в Основному 
Законі й у законодавстві країни 
права на захист своїх прав і ме-
ханізмів його реалізації зумо-
влює формування в особи не-
гативного ставлення до цього 
права, як до такого, яке не 
здатне, на її думку, захистити 
порушені права та свободи. У 
результаті цього в такої особи 
немає глибокого внутрішнього 
усвідомлення справедливості, 
сили й ефективності правових 
норм, що регламентують їх 
право на захист. 

Разом із тим тенденції сус-
пільного розвитку, соціальні 
процеси, що відбуваються сьо-

годні в Україні, зумовлюють не-
обхідність визначення причин, 
що пород ж ують правовий 
нігілізм, і шляхів його подолан-
ня. Поряд з низьким рівнем 
правової культури й економіч-
ними негараздами поява пра-
вового нігілізму, на думку біль-
шості дослідників, пояснюється 
кризовим становищем українсь-
кого суспільства, політичною 
нестабільністю, неузгодженіс-
тю й невпорядкованістю націо-
нального законодавства, його 
нестабільністю й наявністю су-
перечностей, ігноруванням 
правових приписів як вищими 
посадовими особами держави, 
так і громадянами. До цього до-
даються також безпорадність 
державних органів у вирішенні 
соціальних проблем, зміна 
ідеології й духовних цінностей, 
правова невихованість насе-
лення і брак правових знань 
[13, c. 563]. М.І. Матузов до вка-
заних причин додає також со-
ціальну напругу, розпад колись 
єдиного життєвого простору, 
регіональний сепаратизм, де-
зінтеграцію, конфронтацію гі-
лок влади, морально-психоло-
гічну нерівновагу суспільства 
[7, с.7]. 

Як бачимо, причин право-
вого нігілізму є надзвичайно 
багато. Це явище пронизує 
фактично всі сфери суспільної 
життєдіяльності, безпосеред-
ньо негативно впливає на вмін-
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ня громадян правильно вико-
ристовувати конституційне 
право на захист своїх прав, на 
ефективність усіх форм його 
реалізації, перешкоджає роз-
криттю можливостей доцільно-
го й розумного застосування 
дозволених законом процедур 
і дій, здійснюваних як самою 
уповноваженою особою, так і 
правозастосовними органами 
в рамках правозахисного про-
цесу й необхідних важелів для 
п о н о в л е н н я  п о р у ш е н о г о  
права.

Для успішного вирішення 
проблеми подолання зазначе-
ного явища, треба усунути 
об’єктивні чинники, що сприя-
ють поглибленню правового 
нігілізму, виправити деформа-
ції правосвідомості й підвищи-
ти рівень правової культури, 
подолати кризові явища в еко-
номіці країни, ліквідувати недо-
статність знань про конститу-
ційне право на захист своїх 
прав. Задля цього, вважаємо, 
доцільно було б розробити й 
затвердити державну програму 
із системним комплексом за-
ходів, спрямованих на подо-
лання правового нігілізму й 
підвищення рівня правової 
культури. Суттєву увагу в ній 
слід приділити економічним, 
ідеологічним і правовим захо-
дам стабілізації суспільства, 
здійснюваним з метою: (а) до-
сягнення громадянської злаго-

ди; (б) спрямування державної 
політики на захист прав та ін-
тересів особи; (в) всебічного 
забезпечення добробуту й со-
ціального захисту громадян;  
(г) суворого й неухильного до-
тримання Конституції і законів 
України всіма державними ор-
ганами; (д) зміцнення закон-
ності, правопорядку й держав-
ної дисципліни; (е) роз’яснення 
ролі конституційного права на 
захист своїх прав у житті як 
усього суспільства, так і окре-
мої особи. 

Особливе значення має 
викорінення організованої зло-
чинності, корупції, які суттєво 
підривають віру громадян у 
право й закон, у здатність вла-
ди навести в країні правопоря-
док [7, с.38]. Вважаємо, що 
лише активні дії по усуненню 
причин, які породжують дефор-
мацію правосвідомості, дадуть 
змогу в сучасних умовах подо-
лати таке явище як правовий 
нігілізм. Саме системний і ком-
плексний підхід, у першу чергу 
на рівні держави та її владних 
структур, діючих відповідно до 
принципів верховенства права 
й у правових межах, здатні 
сформувати всі основні умови 
необхідні для подолання цього 
явища. 

Одним з важливих склад-
ників у діяльності по викорінен-
ню правового нігілізму є право-
ве виховання. Як слушно відмі-
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чається в науковій правовій лі-
тературі, всі сучасні цивілізо-
вані держави заклопотані не-
обхідністю створення ефектив-
ної системи правового вихо-
вання населення країни й вико-
ристовують найрізноманітніші 
форми й засоби правовиховної 
роботи [1, c. 50]. Як вбачається, 
правове виховання повинно 
бути зорієнтоване на закріп-
лення позитивного сприйняття 
як права в цілому, так і права 
на захист, зокрема, на підви-
щення рівня його знання й ро-
зуміння, усвідомлення окремих 
правових норм та інститутів, на 
формування юридичних нави-
чок, виховання почуття спра-
ведливості, відповідальності 
та законності, підвищення со-
ціально-правової активності 
населення. Це у свою чергу ви-
магає: (а) розвитку правової 
пропаганди; (б) вдосконалення 
юридичної освіти; (в) вирішення 
проблеми мінімуму правових 
знань, необхідних громадянам, 
у тому числі й для доцільного 
й розумного використання доз-
волених законом процедур і дій 
у процесі реалізації права на 
захист своїх прав; (г) створення 
умов для позитивної, цілеспря-
мованої, свідомої, добровіль-
ної, творчої й ініціативної діяль-
ності суб’єктів правового спіл-
кування як у цілому, так і у 
сфері реалізації конституційно-
го права на захист, зокрема. 

Мотивом цієї системної діяль-
ності повинно стати глибоке 
внутрішнє усвідомлення спра-
ведливості, сили й ефектив-
ності правових норм, що регла-
ментують реалізацію цього 
важливого конституційного 
права. 

Викладене дозволяє зро-
бити обґрунтований, з нашого 
погляду, висновок, що високий 
рівень правосвідомості та пра-
вової культури включає в себе 
насамперед усвідомлення сут-
ності конституційного права на 
захист своїх прав і розуміння 
його ролі та значення в житті 
всього суспільства й кожної 
особи. Ґрунтовне і глибоке 
знання змісту й сутності права 
на захист створює умови для 
активної соціальної, політичної, 
правової діяльності й розкри-
ває можливості доцільного й 
розумного використання дозво-
лених законом процедур і дій, 
здійснюваних як самою уповно-
важеною особою, так і правоза-
стосовними органами в рамках 
правозахисного процесу, спря-
мованого на поновлення пору-
шеного права. Сама реалізація 
цього права особою, а тим біль-
ше ступінь ї ї активності при 
його реалізації значною мірою 
залежать від того, наскільки 
правильно це право нею усві-
домлюється й оцінюється. Тому 
перш ніж захистити своє конс-
титуційне право, особа, во-
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лодіючи відповідним рівнем 
правової культури, зважує і 
враховує значну кількість об-
ставин, кожна з яких спонукає 
до певної дії з відповідними на-
слідками. Уміння правильно ви-
користати передбачене Консти-
туцією й законами України пра-
во на захист своїх прав, безсум-
нівно, свідчить про високий рі-
вень правової культури, за яко-
го матеріалізовані результати 
його реалізації, мають відпові-
дати вищим цілям та ідеалам 

законного, справедливого й гу-
манного застосування даного 
права. При цьому, чим вищим 
буде рівень правової культури 
суспільства й особи, тим вищою 
буде ефективність усіх форм 
реалізації конституційного пра-
ва на захист своїх прав, а зна-
чить і правомірнішою буде по-
ведінка, мотивом якої є глибоке 
внутрішнє усвідомлення спра-
ведливості, сили й ефектив-
ності правових норм що регла-
ментують право на захист.
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На сьогодні утримання гро-
мадянами різного роду тварин 
є явищем досить поширеним не 
тільки в невеликих населених 
пунктах, а й в умовах мега-
полісів. При цьому все актуаль-
н ішими постають питання, 
пов’язані із забезпеченням осо-
бистої безпеки здоров’я, а іноді 
й життя громадян. Перш за все 
це пов’язано з тією обстави-
ною, що поряд з видами тва-
рин, які традиційно утримують-
ся людьми, все частіше зустрі-
чаються випадки утримання в 
домашніх умовах (у тому числі 
й у квартирах в багатоповерхо-
вих будинків) хижих і так званих 
екзотичних тварин. Такими вва-
жаються комишові коти, хижі 
птахи, змії, ящірки, крокодили. 
Мають місце й випадки, коли 
громадянами тримаються в до-
машніх умовах скорпіони, от-
руйні павуки та інші дикі твари-
ни. При цьому важливо зверну-
ти увагу на те, що бувають ви-
падки, коли такого роду твари-
ни завозять на територію Украї-
ни без відповідних документів, 

у тому числі й тих, що пов’язані 
з вимогами додержанням спе-
ціальних санітарних норм. Бе-
зумовно, що таких тварин пот-
рібно визнати потенційно не-
безпечними не тільки для жит-
тя і здоров’я їх власників, а й 
для оточуючих. Зазначені пи-
тання не знайшли свого належ-
ного законодавчого вирішення, 
хоча, як вбачається, вони по-
винні враховуватися з позицій 
удосконалення нормативно-
правового регулювання ситуа-
цій у цій сфері.

Чинним Кодексом України 
про адміністративні правопору-
шення (далі – КУпАП) (ст. 881 і 
154) [1; 1984. – № 51. – С. 1122], 
встановлена адміністративна 
відповідальність за порушення 
правил утримання диких тва-
рин у неволі або в напіввільних 
умовах, а також правил три-
мання собак і котів. Законода-
вець фактично окреслює коло 
тварин, правил тримання яких 
повинні дотримуватися грома-
дяни. За радянських часів існу-
вали правила тримання собак, 

УДК 342.951  О.Є. Кущ, асистент  
Полтавський факультет 

Національної юридичної академії України 
імені Ярослава Мудрого, м. Полтава

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРИМАННЯ ТВАРИН 
У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ:  

АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ



���2010/107

Перші кроки в науці
котів і хижих тварин [4]. За ос-
танні роки органами місцевого 
самоврядування в більшості 
місцевостей України теж були 
прийняті відповідні приписи. 
Зокрема, Криворізькою міською 
радою такого роду правила 
були прийняті у 2003 р. [5], Хар-
ківською міською радою – у 
2007 р. [6], Одеською міською 
радою – у 2008 р. [7]. Проте за-
значимо, що всі вони стосують-
ся переважно правил утриман-
ня тварин домашніх. Питання 
ж щодо  інших тварин, які не 
можуть бути віднесені до кате-
горії домашніх, свого закріп-
лення в зазначених правилах 
майже не знайшли. Слід також 
підкреслити, що в цих згаданих 
вище правилах про тримання 
собак, котів і хижих тварин, сто-
совно останніх фактично нічого 
не йдеться.

Між іншим, це питання, на 
нашу думку, є досить актуаль-
ним. Сьогодні, як ніколи, назрі-
ла необхідність чіткого норма-
тивного визначення особли-
востей тримання тварин, які не 
можуть бути віднесені до кате-
горії домашніх. З огляду на це 
вважаємо за доцільне відобра-
зити такого роду особливості в 
окремому підрозділі правил 
тримання тварин і відкоригува-
ти редакцію навіть назви цих 
правил, включивши до них тва-
рин, які не можна віднести до 
домашніх. У такого роду підроз-

д і л і ,  з  н а ш о г о  п о г л я д у, 
обов’язково повинні знайти 
своє відбиття питання, пов’язані 
з одержанням дозволу на три-
мання такого роду тварин, чіт-
кий порядок його отримання, з 
урахуванням потреби в пред-
ставленні відповідних необхід-
них документів, які стосуються 
підтвердження походження 
тварини, стану ї ї здоров’я, в 
тому числі і як носія певних ін-
фекцій, наявності належних і 
безпечних умов, що дозволя-
ють утримувати тварину, з ура-
хуванням наявності чи відсут-
н о с т і  п оте нц ійни х  з а г р о з 
здоров’ю та життю її власника 
та інших громадян.  Поряд із 
цим у підрозділі мають знайти 
віддзеркалення особливості 
утримання такого роду тварин 
і відповідні додаткові обов’язки, 
що повинні покладатися на 
власника тварин, з огляду на 
підвищену небезпеку їх три-
мання. У підрозділі, звичайно, 
повинні знайти своє відбиття й 
особливості контролю за умо-
вами тримання такого роду тва-
рин з боку органів місцевого 
самоврядування й органів, що 
здійснюють спеціалізований 
контроль у сфері дотримання 
санітарно-епідеміологічних 
норм і ветеринарних правил.

Свого вдосконалення пот-
ребують також положення за-
значеної вище 154 ст. КУпАП. 
По-перше, вона, як видиться, 
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не повинна обмежуватися пра-
вилами тримання лише собак і 
котів, хоча тримання такого 
роду тварин є найпоширенішим 
явищем. Однак все частіше 
тримають морських свинок, 
хом’яків, кроликів та інших тва-
рин, яких не належать до ди-
ких. Таким чином, їх утримання 
пересічними громадянами за-
лишається неврегульованим, 
оскільки порушення правил їх 
тримання не підпадає під поло-
ження ст. 881. Ось чому ми вва-
жаємо, що ст. 154 КУпАП по-
винна регламентувати пору-
шення правил тримання як со-
бак і котів, так і інших домашніх 
тварин.

По-друге, як передбачає ч. 
1 ст. 154 КУпАП, дії, що спричи-
н и л и  з а п о д і я н н я   ш к о д и  
здоров’ю  людей або їх майну, 
а так само повторне протягом 
року вчинення порушення з 
числа названих у ній, тягнуть 
за собою санкцію ч. 2 ст. 154, 
яка встановлює накладення 
штрафу на громадян від трьох 
до п’яти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з 
конфіскацією тварин, тобто за-
кріплює обов’язкове накладен-
ня додаткового стягнення у виг-
ляді такої конфіскації. 

Такого роду стягнення ста-
ло можливим з прийняттям 16 
січня 2003 р. нового Цивільно-
го кодексу України [2; 2003. – 
№ 40-44. – Ст. 356], який у 

ст. 180 встановлює, що твари-
ни є особливим об’єктом цивіль-
них прав, на яких поширюється 
правовий режим речі, крім ви-
падків, установлених законом. 
Але, на наше переконання, 
встановлення в даній статті 
конфіскації як обов’язкового 
додаткового стягнення пору-
шує низку таких основополож-
них принципів, як законність та 
доцільність.

Ведучи мову про порушен-
ня принципу законності, можна 
зазначити наступне. Стаття 29 
КУпАП впорядковує питання 
конфіскації, і тому, аналізуючи 
її зміст, можна стверджувати, 
що адміністративно-правова 
конфіскація завжди має спе-
ціальний характер, тобто вилу-
чається не все майно і не будь-
які предмети, а тільки речі, без-
посередньо пов’язані із про-
ступком і прямо названі в за-
коні. Конфісковано може бути 
лише предмет, який є у при-
ватній власності порушника, 
якщо інше не передбачено за-
конами України. Інакше кажучи, 
вилучення тварини можливе 
лише за умови порушення за-
значених у диспозиці ї  ч. 2 
ст.  154 К УпАП положень ї ї 
власником. Проте згадані вище 
Правила тримання собак, котів 
і хижих тварин  у населених 
пунктах Української РСР (а та-
кож деякі аналогічні Правила, 
прийняті місцевими радами) 
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встановлюють, що ці приписи 
поширюються на підприємства, 
установи й організації, а також 
на громадян, що тримають 
собак, котів і хижих тварин у 
містах та інших населених пун-
ктах. Виникає парадоксальна 
ситуація, коли Правила можуть 
порушувати як власники тва-
рин, так і особи, які їх трима-
ють, а обов’язкове додаткове 
стягнення у виді конфіскації 
може накладатися лише на їх 
власників. Як наслідок – при 
порушенні відповідних Правил 
невласником тварини є неми-
нучим: порушення принципу за-
конності – або на нього не на-
кладається стягнення взагалі 
(чим порушується принцип не-
відворотності покарання), або 
накладається тільки штраф 
(чим порушуються положення 
щодо обов’язкового накладен-
ня додаткового стягнення, 
якщо це прямо передбачено 
відповідною статтею), або на-
кладаються і штраф, і конфіс-
кація (чим порушуються норми 
ст. 29 КУпАП).

Не є однозначною й судова 
практика з розглянутих питань. 
Так, за аналогічні дії різні суди 
виносять абсолютно різні рі-
шення, хоча ч.2 ст. 154 має від-
носно визначену складну сан-
кцію – штраф від трьох до п’яти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян з конфіска-
цією тварини. 

Звернімось до практичного 
вирішення досліджуваного пи-
тання. Суддя Кіровоградського 
районного суду Кіровоградсь-
кої області, визнавши винним 
громадянина А. за ч. 2 ст. 154 
КУпАП і встановивши, що А., 
маючи на утриманні собаку, 
порушив правила тримання до-
машніх тварин. Своїм рішенням 
суд  наклав на нього адміністра-
тивне стягнення у виді штрафу 
з конфіскацією собаки (справа 
№ 3-1650/2007 від 4 травня 
2007 р.). У подібній ситуації 
суддя Чугуївського міського 
суду м. Харкова, визнавши вин-
ним громадянина С. за ч. 2 
ст. 154 КУпАП, наклав на нього 
адміністративне стягнення у 
виді тільки штрафу (справа 
№ 3 -259/09 в ід  25 лютого 
2009 р.). Суддя ж Куйбишевсь-
кого районного суду Запорізь-
кої області за подібне правопо-
рушення наклав на правопо-
рушника попередження (спра-
ва № 3-439/2007 від 22 квітня 
2007 р.). Розглядаючи подібно-
го роду справу, суддя Пер-
шотравенського міського суду 
Дніпропетровської області, 
встановивши, що собака, яка 
належить громадянину Н., вку-
сила за ногу неповнолітнього, 
звільнив громадянина Н. від 
адміністративної відповідаль-
ності за малозначністю право-
порушення з боку власника, об-
межившись усним зауважен-
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ням і закривши провадження у 
справі (справа № 3-2045/2007 
від 4 жовтня 2007 р.). Новово-
линський суд Волинської об-
ласті провадження у справі про 
притягнення громадянина Ш. 
до адміністративної відпові-
дальності за ч.2 ст. 154 КУпАП 
взагалі закрив у зв’язку з бра-
ком у його діях складу ад-
міністративного правопору-
шення, мотивуючи своє рішен-
ня тим, що останній не є влас-
ником вищевказаної тварини 
(справа № 3 -12- 09 5 с ічня 
2009 р.) [3]. Отже, при винесен-
ні постанов у справах про ад-
міністративні правопорушення, 
передбачених ч.  2  ст.  154  
КУпАП, судді в тій чи іншій мірі 
порушують вимоги законності.

Крім того, виникає запитан-
ня: що робити у випадках, коли 
тварина знаходиться у влас-
ності подружжя, а відповідні 
правила порушуються одним з 
них? Так, Сімейний кодекс Ук-
раїни від 10 січня 2002 р. [2; 
2002. – № 21-22. – Ст.135] у 
ст. 60 встановлює, що майно, 
набуте подружжям за час шлю-
бу, належить дружині чолові-
кові на праві спільної сумісної 
власності. Іншими словами, 
кожна річ, набута в період шлю-
бу (крім речей індивідуального 
користування) є об’єктом права 
спільної сумісної власності 
подружжя. У свою чергу, згідно 
зі ст. 73 за зобов’язаннями од-

ного з подружжя  стягнення  
може бути накладено лише на 
його особисте майно й на час-
тку в праві спільної сумісної 
власності, яка виділена йому в 
натурі. Говорячи про таке вио-
кремлення стосовно тварини, 
розуміємо, що це не є можли-
вим. Отже, фактично неможли-
во накласти адміністративне 
стягнення у виді конфіскації 
тварини, яка знаходиться у 
спільній сумісній власності 
подружжя, оскільки такими дія-
ми порушуються права спів-
власника майна, який не вчи-
няв правопорушення й не під-
лягає адміністративній відпові-
дальності.

З нашої точки зору, вихо-
дом із ситуації, що склалася 
стало б віднесення права вирі-
шувати питання конфіскації 
тварини до компетенції суду з 
урахуванням особливостей 
конкретного випадку, тобто 
санкція ч. 2 ст. 154 КУпАП по-
винна передбачати накладен-
ня на громадянина штрафу з 
конфіскацією тварин або без 
такої.

Перейдемо до порушення 
принципу доцільності. Підкрес-
лимо, що ч. 2 ст. 154 КУпАП має 
альтернативну диспозицію, 
тобто передбачає відповідаль-
ність за передбачені ч. 1 цієї 
статті дії, що спричинили за-
подіяння шкоди здоров’ю лю-
дей або їх майну, а також дії, 



���2010/107

Перші кроки в науці
вчинені повторно протягом 
року. Як видиться, названі дії 
мають дуже різний ступінь сус-
пільної шкідливості, адже не 
викликає сумнівів те, що пов-
торний (протягом року) вигул 
собаки у не відведених для 
цього місцях не можна порівня-
ти з такими діями, як нанесення 
цією твариною тілесних ушкод-
жень громадянам.

Ось чому, для подолання 
такого положення доречно 
було б значно підвищити верх-
ню межу штрафу, який може 
бути накладено за вчинення 
правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 154 КУпАП, нада-
ючи в такий спосіб можливість 
компетентному органу накла-
дати розмір штрафу, який мак-
симальною мірою відповідає 
ступеню суспільної шкідливості 
конкретного правопорушення.

Спираючись на наведені 
міркування, можемо зробити де-
які висновки. Певного коригу-
вання повинні зазнати як назва, 
так і положення ст. 154 КУпАП 
України. По-перше, назвати її 
«Порушення правил тримання 
домашніх тварин» і, по-друге, 
викласти в іншій редакції: «Три-

мання собак, котів та інших до-
машніх тварин у місцях, де це 
заборонено відповідними пра-
вилами, чи понад установлену 
чисельність, чи незареєстрова-
них тварин, або знаходження їх 
у громадських чи в не відведе-
них для цього місцях, або вигу-
лювання собак без повідків і на-
мордників (крім собак, у реєст-
раційних свідоцтвах на яких 
зроблено спеціальну відмітку) 
тягне за собою попередження 
або накладення штрафу на гро-
мадян від одного до трьох не-
оподатковуваних мінімумів  до-
ходів  громадян і попередження 
або накладення штрафу на по-
садових осіб – від трьох до п’яти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. Ті самі дії, що 
спричинили заподіяння шкоди 
здоров’ю людей або їх майну, а 
так само повторне протягом 
року вчинення порушення з чис-
ла передбачених частиною пер-
шою цієї статті тягнуть за собою 
накладення штрафу на грома-
дян від трьох до десяти неопо-
датковуваних мінімумів доходів 
громадян з конфіскацією тварин 
або без такої і накладення 
штрафу на посадових осіб».
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ 
НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Для досягнення ефектив-
ного здійснення й захисту 
цивільних прав фізичних осіб 
актуальним є питання вдоско-
налення системи правових за-
собів, які забезпечували б їх 
реалізацію. Розв’язання цієї 
проблеми потребує формуван-
ня універсального механізму 
захисту суб’єктивних цивільних 
прав.

Дискусія з приводу захисту 
останніх для правової науки не 
нова. Однак брак єдиного ме-
тодологічного підходу до вив-
чення цього механізму під-
штовхує вчених окреслити при-
таманні йому ознаки. Зокрема, 
наявність різного дослідниць-
кого інструментарію, а саме ка-
тегорій і понять якими визнача-
ються інші правові явища, при-
зводить до неоднозначних вис-
новків щодо характеристики, а 
в  к і н ц е в о м у  п і д с у м к у  – 
з’ясування механізму захисту 

суб’єктивних цивільних прав.
У науці цивільного права 

єдиного погляду на проблему 
правової природи права на за-
хист суб’єктивних цивільних 
прав не існує. Одні вчені пере-
конані, що це правомочність, 
яка входить у «тріаду» право-
мочностей особи, наділеної 
суб’єктивним цивільним пра-
вом [Див.: 1; 3; 5], другі вважа-
ють його самостійним цивіль-
ним правом, підставою виник-
нення якого є певний юридич-
ний факт [9], треті – що це се-
кундарне право [12]. Безумов-
но, існують також інші точки 
зору.

Не вдаючись у полеміку 
щодо з’ясування правової при-
роди права на захист, відміти-
мо, що ми поділяємо точку зору 
тих цивілістів, які називають 
його однією з правомочностей, 
щ о  в х о д я т ь  д о  с к л а д у 
суб’єктивного цивільного пра-
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ва. Але додамо, що право на 
захист є продовженням вихід-
ного й обов’язкового елемента 
будь-якого суб’єктивного права 
– права вимоги, а також лан-
цюг, що поєднує регулятивні й 
охоронні правовідносини. Тому 
ні самостійним суб’єктивним 
правом, яке існує в рамках охо-
ронних правовідносин, ні тим 
паче секундарним правом воно 
бути не може.

Вважаємо, що причина 
термінологічної розгалуженос-
ті поняття «захист» криється в 
тому, що при визначенні сут-
ності механізму захисту цивіль-
них прав залишається поза 
увагою аналіз його безпосе-
редньої дії, так би мовити ро-
боти на практиці. Між тим в 
умовах удосконалення цивіль-
ного законодавства й форму-
вання нової правозастосовчої 
практики цей аспект є особли-
во важливим.

У науковій цивілістичній лі-
тературі йдуть активні пошуки 
оптимальних способів захисту 
цивільних прав, їх системати-
зації і класифікації [Див.: 4; 6; 
8; 11; 13]. Проте, якими різно-
манітними не були б ці способи 
й численними, згідно із законом 
вони не можуть бути реалізо-
ваними, тобто ефективно вико-
ристаними без практичного оп-
рацювання й закріплення в 
нормативно-правових актах.

У світлі зазначеного зупи-

нимося на окремих проблемних 
питаннях, пов’язаних із захис-
том майнових прав неповноліт-
ніх, зокрема, на нерухоме май-
но. Підкреслимо при цьому на-
явність у судах великої кіль-
кості справ цієї категорії. 

Так, у результаті привати-
зації державного житлового 
фонду (Закон України «Про 
приватизацію державного жит-
лового фонду» [10]), яка в по-
дальшому призвела до форму-
вання ринку житла, переважна 
чисельність дітей, які мешкали 
разом з батьками в будинках 
державного житлового фонду, 
стала співвласниками житло-
вих приміщень (за умови, якщо 
останні скористалися правом 
на приватизацію цього житла). 

Аналіз положень чинного 
законодавства, зокрема Сімей-
ного кодексу України [10], За-
конів України «Про основи со-
ціального захисту бездомних 
громадян і безпритульних ді-
тей» [10], «Про охорону дитинс-
тва» [10] дає можливість ствер-
джувати, що законодавець на 
даний час урегулював право 
власності неповнолітніх на не-
рухоме майно. Проте право ко-
ристування ними нерухомим 
майном, зокрема житлом, так і 
не знайшло до кінця свого нор-
мативного закріплення. І це при 
тому, що закон не вимагає здій-
снення контролю від органів 
опіки й піклування за збережен-
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ням житлових і майнових прав 
дітей при вчиненні правочинів 
з нерухомим майном не тільки, 
коли неповнолітні мають право 
власності на нього, а й коли 
вони мають і право користуван-
ня ним. Так, ч. 2 ст. 18 Закону 
України «Про охорону дитинс-
тва» прямо зазначає, що діти 
– члени сім’ї наймача або влас-
ника житлового приміщення 
мають право користуватися 
займаним приміщенням нарівні 
із власником або наймачем. 
Проте виникає запитання: що 
слід розуміти під правом дити-
ни на користування таким май-
ном? А на нього сьогодні, на 
жаль, ми не маємо однозначної 
відповіді. 

Згідно із законодавством 
діти вправі користуватися май-
ном батьків, опікунів, піклу-
вальників та інших членів сім’ї, 
а значить, і житлом незалежно 
від місця їх реєстрації. Зверта-
ючись до матеріалів судової 
практики, ми помічаємо, що іс-
нують випадки, коли права ді-
тей порушуються, і вони поз-
бавляються законного права 
користуватися житлом (Див.: 
Рішення Кременецького район-
ного суду Тернопільської об-
ласті, справа № 2-97/2007 р. 
від 24 квітня 2007 р.) [7]. Проте 
у більшості випадків вирішення 
судом справ, звісно, відбу-
вається на користь дітей (Див.: 
Рішення Апеляційного суду 

Чернігівської області, справа 
№ 22ц-1993/2008 від 17 листо-
пада 2008 р.; Рішення Заводсь-
кого районного суду м. Мико-
лаєва, справа № 2-3163/09 від 
23 квітня 2009 р.) [7]. 

За ч. 2 ст. 3 Сімейного ко-
дексу України дитина належить 
до сім’ї своїх батьків, навіть 
коли вона з ними не проживає, 
і є членом сім’ї незалежно від 
того, з ким вона проживає – 
батьком чи матір’ю. Отже, з ог-
ляду на те, що дитина є членом 
сім’ї як за законом, так і в силу 
природних підстав виникнення 
сім’ї – кровного споріднення і 
взаємних прав та обов’язків 
батьків і дитини, вона не може 
бути визнана такою, яка втра-
тила право користування жит-
лом, оскільки батьки мають од-
накові права й обов’язки щодо 
дітей, незважаючи на те, про-
живають вони разом чи ні. До 
того ж ст. 3 Конвенції про права 
дитини 1989 р. [10] встановлює, 
що в усіх діях щодо дітей пер-
шочергову увагу слід приділяти 
забезпеченню їх інтересів. Де-
ржави – учасниці цієї Конвенції 
(а Україна ї ї ратифікувала) 
зобов’язавшись забезпечувати 
дитині захист і піклування, не-
обхідні для її благополуччя, бе-
ручи до уваги права й обов’язки 
ї ї батьків, опікунів чи інших 
осіб, які відповідають за неї за 
законом, із цією метою вжива-
ють усіх відповідних законо-
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давчих та адміністративних за-
ходів.

Навіть у випадку, якщо 
власником квартири є один з 
подружжя, який не має своїх 
дітей, а з ним проживають дру-
гий з подружжя (який не є влас-
ником) і рідна його дитина, ос-
тання має право на проживан-
ня у квартирі. Тому й у цьому 
разі відсутність дітей у власни-
ка житла не може виключати 
можливість того, що є діти, які 
мають на це право. На це поло-
ження звертає увагу й судова 
практика (Рішення Апеляційно-
го суду Харківської області, 
справа № 22-ц-3307 від 2 лип-
ня 2009 р. [7]).

Досить цікавою й деякою 
мірою до кінця законодавчо не 
визначеною залишається ситу-
ація при вчиненні правочину з 
нерухомим майном, на яке діти 
мають майнові права. Нотаріус 
при посвідченні такого право-
чину зобов’язаний перевірити 
наявність (чи відсутність) у ди-
тини права користування цим 
майном. Однак, на жаль, в Ук-
раїні бракує єдиного реєстру 
фізичних осіб, який давав би 
можливість перевірити наяв-
ність дітей у фізичних осіб – 
сторін правочину. У цій ситуації 
можливий лише один вихід – 
визначити факт відсутності 
права користування майном 
певною дитиною зі слів відчу-
жувача майна. Іншими слова-

ми, останній повинен у договорі 
підтвердити, що дитина (діти) 
не має права користування 
майном, яке підлягає відчужен-
ню.

У ч. 4 ст. 12 Закону України 
«Про основи соціального за-
хисту бездомних громадян і 
безпритульних дітей» зазна-
чається, що до будь-яких пра-
вочинів стосовно нерухомого 
майна, право користування 
яким мають діти, потрібна зго-
да органів опіки й піклування. 
Однак останні, виконуючи пок-
ладені на них функції, здійсню-
ють контроль лише у випадках, 
якщо розглядаються відповідні 
документи за зверненням бать-
ків неповнолітніх чи інших осіб. 
У своєму рішенні вони, як пра-
вило, дозволяють батькам ук-
ладати правочин з нерухомим 
майном неповнолітнього й 
одержувати за нього гроші. А 
проконтролювати, на що вони 
в подальшому були витрачені, 
не завжди можливо. Приміром, 
зміна місця проживання може 
бути як на території населено-
го пункту, де контроль по за-
побіганню порушенням зазна-
чених прав неповнолітніх є 
можливим, так і за його межа-
ми, в тому числі й на території 
інших держав, де практично 
проконтролювати права непов-
нолітнього власника за ініціа-
тивою органу опіки й піклуван-
ня неможливо. До того ж, як 
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правильно зазначається в юри-
дичних джерелах, не всі вони 
беруть під контроль свої рішен-
ня, а лише обмежуються доз-
волом на укладення певного 
правочину [2, c. 86].

Необхідно, щоб закон не 
лише захищав право власності 
неповнолітнього на нерухоме 
майно, а й зобов’язував від-
повідні органи діяти належним 
чином. Так, органу опіки й 
піклування належить не тільки 
давати дозвіл на укладення 
правочину з нерухомим майном 
неповнолітнього, а й обов’язково 
вказувати у своєму рішенні, за 
якої умови, визначеної чинним 
законодавством, дається цей 
дозвіл. Звернімося до прикла-
ду. Цей орган дозволить бать-
кові підписати договір купівлі-
продажу ½ частки приватизо-
ваної квартири за адресою: м. 
Харків, вул. Чернишевського 
буд. 7, кв. 2 від імені непов-
нолітнього, але тільки за умови 
включення останнього в число 
співвласників при купівлі квар-
тири, розташованої за адре-
сою: м. Харків, вул. Артема буд. 
17, кв. 3, з визначенням у ній 
частки розміру жилої площі, 
пропорційної тій, яку він мав у 
попередній. Нотаріус, у свою 
чергу, матиме право засвідчити 
відповідний правочин тільки 
при виконанні умови, вказаної 
органом опіки й піклування. 
Батьки або інші законні пред-

ставники неповнолітнього за 
наявності такого положення, 
при укладенні відповідних пра-
вочинів будуть змушені вклю-
чити цю особу до числа спів-
власників нерухомого майна. 

Таким чином, мета механіз-
му захисту цивільних прав не-
повнолітнього – забезпечити за 
допомогою послідовно органі-
зованих юридичних засобів ре-
ально гарантований такий за-
хист. Кожен ланцюг цього ме-
ханізму має бути сформовано 
в такий спосіб, щоб він не лише 
реалізував свою внутрішню 
мету, виправдовував свою сут-
ність, а й створював усі умови 
для настання і здійснення на-
ступного етапу.

Реалізація положень нор-
мативно-правових актів щодо 
конкретних ситуацій повинна 
бути забезпечена відповідними 
матеріальними, організаційни-
ми, нормативно-правовими та 
іншими ресурсами. При цьому 
ці положення повинні не су-
перечити один одному, а від-
повідати й послідовно конкре-
тизувати закони, в розвиток 
яких вони були прийняті. Це 
сприятиме винесенню судом 
позитивного рішення за закон-
ною вимогою особи, а в по-
дальшому й належного його 
виконання. Реальна можливість 
здійснювати свої поновлені 
права завершує дію механізму 
захисту суб’єктивних цивільних 
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прав, оскільки лише в такому 
разі правова мета може вважа-
тися досягнутою.

Виходячи з цього вважає-
мо,  що  механ і зм  з а х ис т у 
суб’єктивного цивільного права 

має завершуватися стадією ре-
ального, фактичного усунення 
порушень суб’єктивного цивіль-
ного права, поновленням (виз-
нанням) і компенсацією збитків, 
викликаних ними.
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МАРКЕТИНГ ЯК ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ  
У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Для України питання пра-
вого регулювання маркетинго-
вої діяльності є достатньо но-
вим і практично не розробле-
ним у юридичній науці та прак-
тиці.

Маркетинг певним чином 
можна вважати філософією 
бізнесу. Він становить собою 
стратегію й тактику учасників 
ринкових відносин і лежить в 
основі підприємницької діяль-
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ності господарюючих суб’єктів. 
Правильне використання мар-
кетингу, здатність уміло засто-
совувати сучасні інструменти 
дії в ситуації, що складається 
на ринку, зумовлюють комер-
ційний успіх цих суб’єктів. Мар-
кетингова діяльність відіграє 
велику роль у господарських 
відносинах. Сучасний марке-
тинг – це важливий об’єкт пра-
вового регулювання госпо-
дарського права. З’ясування 
його місця в системі вітчизня-
ного права є досить актуаль-
ним, що і є метою даної статі. 
Також потребує вивчення пи-
тання визначення поняття 
«маркетинг» з точки зору науки 
господарського права.

На даний час у юридичній 
науці не існує чіткої розробле-
ної концепції правового регла-
ментування маркетингової 
діяльності. Однак вчені вже 
приділяють певну увагу до-
слідженню проблем у галузі 
правового регулювання марке-
тингу. Орієнтирами й підґрун-
тям цього дослідження послу-
жили праці таких вітчизняних і 
з а ру б і ж н и х  н ау к о в ц і в ,  я к  
С.В. Алексєєв, О.В. Безух,  
О.Ю. Головін, Н.В. Головкіна, 
К.О. Свиридова, А.М. Толкачов, 
А.І. Черемнова [Див.: 1-6; 13; 
14; 16; 17] та ін.

Маркетинг – один з основ-
них видів діяльності суб’єктів 
господарювання, в тому числі 

у сфері підприємництва. Ста-
новлення ринкової системи 
господарювання в  Україн і 
викликало необхідність удоско-
налення правової регламента-
ції господарських відносин, 
особливо щодо просування 
конкурентних товарів для за-
доволення потреб і вимог спо-
живачів без порушення їх прав. 
Це призвело до того, що в до-
ктрині  в ітчизняного госпо -
дарського права почали вини-
кати нові його складові еле-
менти, одним з яких стає мар-
кетингове право, як новітня 
сфера що регулює суспільні 
відносини в царині маркетин-
гової діяльності. Основне при-
значення маркетингового пра-
ва – впорядковувати, захищати 
й підтримувати останню право-
вими засобами.

Розглядаючи маркетинг 
крізь призму правового регла-
менту, важливо звернутися до 
законодавства, що становить 
підвалини цієї регламентації. 
Це Господарський і Цивільний 
кодекси України, Закони Украї-
ни «Про рекламу», «Про захист 
суспільної моралі», «Про обме-
ження монополізму та недоб-
росовісної конкуренції», «Про 
інформацію», «Про захист прав 
споживачів», «Про захист від 
недобросовісної конкуренції», 
«Про охорону прав на знаки 
для товарів і послуг», «Про ви-
давничу справу», «Про друко-
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вані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні», «Про теле-
бачення і  радіомовлення», 
«Про захист інформації в авто-
матизованих системах», «Про 
захист авторських прав у рек-
ламі» та ін. [7]. На жаль, жоден 
із цих нормативно-правових 
документів не дає ні визначен-
ня поняття «маркетинг» як 
виду господарської діяльності 
або як об’єкта господарського 
права, ні хоча б просто право-
вого розуміння цього терміна.

Потреба саме юридичного 
тлумачення маркетингу і вста-
новлення правових засад його 
здійснення в Україні – сьогодні 
вкрай актуальне завдання на-
уки господарського права, ос-
кільки брак такого розуміння 
цього поняття створює певні 
складнощі у сфері діяльності 
суб’єктів господарювання. На-
приклад, у галузі податків і на-
гляду за коштами останніх 
маркетинг дуже часто асо-
ціюється з відмиванням гро-
шей. Наказом Державного фі-
нансового моніторингу України 
від 27 грудня 2005 р., № 249 
затверджено Типологію легалі-
зації злочинних коштів в Ук-
раїні в 2004 – 2005 роках. У ній 
наводяться результати дослід-
жень державних органів – учас-
ників системи протидії легалі-
зації злочинних коштів, при-
к л а д и  р е а л ь н и х  с п р а в , 
пов’язаних з «відмиванням гро-

шей». Серед найбільш «вда-
лих» прийомів і методів неза-
конних операцій у царині зов-
нішньоекономічної діяльності 
названо, зокрема, оплату на-
даних іноземним партнерам 
послуг маркетингу, рекламних 
кампаній тощо. Наводяться 
приклади фіктивних фірм, що 
використовуються в Україні 
для заниження прибутку ле-
гальних шляхом безтоварних 
операцій, серед яких значне 
місце відводиться маркетингу 
й консалтингу в галузі реклами 
[11].

Міністерство юстиції Ук-
раїни демонструє досить обе-
режне ставлення до маркетин-
гової діяльності. Відповідно до 
п. 128 Інструкції про призначен-
ня та проведення судових екс-
пертиз та експертних дослід-
жень, затвердженої наказом 
Міністерства юстиції від 30 
грудня 2004 р., № 144/5 (в ред. 
від 19 січня 2005 р., № 61/10341), 
головним завданням дослід-
ження док умент ів  бу хгал -
терського, податкового обліку 
та звітності при аналізі витрат 
на маркетинг є з’ясування пи-
тання, чи вк лючаються до 
складу валових витрат підпри-
ємства витрати на маркетин-
гові послуги [12].

Таке ставлення Міністерс-
тва юстиції до маркетингової 
діяльності поділяє й Міністерс-
тво фінансів України. У листі 
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від 25 квітня 2008 р., № 31-
20010-3-8/3337 «Щодо схем 
мінімізації сплати податків очи-
ма МФУ» вказується, що ме-
ханізмами запровадження оп-
тимізації податкового наванта-
ження серед іншого може бути 
«придбання сумнівних з погля-
ду фактичного надання і вико-
рис тання у  господарськ ій 
діяльності послуг маркетин- 
гу» [8].

Однак головним як просу-
вачем маркетингу, так і його 
опозиціонером – можна назва-
ти Державну податкову ад-
міністрацію України (далі – 
ДПАУ). У нещодавно надруко-
ваних листах від 08 квітня 
2008 р., № 3146/6/15-016 «Про 
включення витрат на марке-
тинг до складу валових вит-
рат» і від 29 липня 2008 р., 
№ 15176/7/15-0217 «Про подат-
ковий облік витрат на марке-
тинг» вона перша з державних 
органів зробила спробу дати 
власне трактування маркетин-
гу. Як зазначається в листі 
ДПАУ, витрати на маркетинг 
відбиваються у складі валових 
витрат, лише якщо вони від-
повідають витратам на перед-
продажні й рекламні заходи, 
зазначені в пп. 5.4.4 ст. 5 Зако-
ну України «Про оподаткування 
прибутку підприємств». Це пос-
луги з розміщення продукції в 
місцях продажу, з очищення, 
фасування, оперативного по-

повнення обсягів товарів на 
стелажах, з розміщення інфор-
мації про товар та ін. Відповід-
но до вказаного п ідпункту 
платник податку має право 
включити до складу валових 
витрат витрати на маркетинг 
лише щодо товарів (робіт, пос-
луг), що продаються (надають-
ся) таким платником. Інакше 
кажучи, ці витрати мають бути 
безпосередньо пов’язані з гос-
подарською діяльністю плат-
ника податку [Див.: 9; 10].

Можливо, ДПАУ не знає 
або просто ігнорує основні пот-
реби ринку: щоб розмістити чи 
прорекламувати новий товар 
чи послугу їх насамперед тре-
ба створити. Термін «створи-
ти» в цьому випадку варто ро-
зуміти саме як творчий процес 
пошуку, яким дуже часто зай-
маються не виробники товарів 
чи послуг, а спеціальні марке-
тингові креативні агенції. Щоб 
розробити конкурентний товар 
чи послугу в нашому сучасно-
му перенасиченому світі, пот-
рібно проявити немалі творчі й 
маркетингові здібності, винай-
ти щось нове й оригінальне, 
вивчити попит на нього серед 
цільових аудиторій, провести 
опитування, виготовити до-
слідну партію тощо. Дуже час-
то кінцевий товар відрізняєть-
ся від першого зразку й навіть 
дослідної партії, щодо яких і 
провадяться маркетингові до-
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слідження. Отже, розміщення 
й безпосередня реклама кінце-
вого продукту – це лише 2 не-
величкі складники маркетинго-
вої діяльності, а поняття остан-
ньої не може бути ними вичер-
пане.

Ось чому юридичне визна-
чення маркетингу неможливе 
без аналізу вже існуючих в еко-
номічній науці його дефініцій. 
Фахівці в галузі економіки налі-
чують від 1000 до 1500 визна-
чень терміна «маркетинг». 
Отже, дуже важливо виділити 
найсуттєвіші характеристики й 
складники маркетингової діяль-
ності як об’єкта господарського 
права.

У найпростішому смислі 
під маркетингом економісти ро-
зуміють вид економічної діяль-
ності, що полягає в просуванні 
товарів і послуг від виробника 
до споживача. Е.Д. Маккарті 
відмічає, що маркетинг – це ви-
конання дій, націлених на до-
сягнення мети організації за 
допомогою передбачення пот-
реб покупця або клієнта й на-
пряму потоку, що задовольня-
ють ці потреби товарів і послуг, 
від виробника до покупця або 
клієнта [4]. Ф. Котлер визначає 
цей феномен як діяльність, 
спрямовану на задоволення 
потреб кінцевих споживачів. 
Основними складниками мар-
кетингової діяльності він вва-
жає дослідження товарів, рин-

ків, конкурентів, а також вироб-
ництво й продаж товарів, за-
сновані на таких дослідженнях 
[4]. Дж. А. Говард описав мар-
кетинг як процес, що скла-
дається з (а) визнання потреб 
покупців; (б) осмислення цих 
потреб з точки зору виробни-
чих можливостей організації; 
(в) доведення цього осмислен-
ня до відповідних осіб в органі-
зації, які володіють правом 
приймати рішення; (г) розумін-
ня очікуваних наслідків з точки 
зору визначених раніше потреб 
покупців; (д) доведення цієї 
концепції до покупців [4].

Офіційний довідник, випу-
щений Європейською федера-
цією асоціацій консультантів з 
економіки й управління, міс-
тить тлумачення поняття мар-
кетингу, що охоплює 14 різно-
видів послуг: реклама і спри-
яння збуту; корпоративність і 
відносини з громадськістю; 
постпродажне обслуговування 
замовників; дизайн; прямий 
маркетинг; міжнародний мар-
кетинг; дослідження ринку; 
стратегія маркетингу; розробка 
нової продукції; ціноутворення; 
роздрібний продаж і ділерство; 
управління збутом; навчання 
збуту; соціально-економічні 
дослідження і прогнозуван- 
ня [4].

На підставі проаналізова-
них визначень і тлумачення 
господарської діяльності та її 
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видів у статтях 3 і 259 ГК Украї-
ни [7] можна запропонувати на-
ступне формулювання марке-
тинг у  з  точки зору госпо -
дарського права: це діяльність 
суб’єктів господарювання з 
комплексного аналізу ринку й 
задоволення потреб спожива-
чів через розробку, виробниц-
тво, збут товарів, виконання 
робіт і надання послуг вартіс-
ного характеру з метою оптимі-
зації виробничих витрат та/або 
отримання прибутку. Таким чи-
ном, з правової точки зору мар-
кетинг становить собою госпо-
дарську діяльність, спрямова-
ну на створення й просування 
товарів і послуг від виробника 
до споживача.

Аналіз типових договорів 
про надання маркетингових 
послуг дає можливість ствер-
джувати, що на сьогодні під 
маркетинговими послугами 
мається на увазі діяльність з 
в и в ч е н н я  с т а н у  р и н к у  і 
з’ясування тенденцій до його 
змін, яка дозволяє суб’єктам 
господарювання найопти -
мальніше збудувати свій біз-
нес [15]. Існує безліч причин з 
яких останні вдаються до мар-
кетингу. Приміром, підприє-
мець, бажає придбати об’єкт 
нерухомості для майбутньої 
діяльності, для чого досліджує 
ринок нерухомості; підприємс-
тво перед запуском у вироб-
ництво нового виду продукції 

насамперед вивчає потенцій-
них постачальників обладнан-
ня й матеріалів, необхідних 
д л я  в и р о б н и ц т в а .  Ц і  д і ї 
суб’єктів господарювання за 
своєю суттю і є маркетингом. 
Вони можуть провадити ці ро-
боти самостійно, але на прак-
тиці частіше звертаються до 
послуг спеціалізованих фірм, 
що займаються підприємниць-
кою діяльністю з надання мар-
кетингових послуг. Саме цей 
факт дозволяє інтерпретувати 
маркетинг як окремий вид гос-
подарської діяльності й об’єкт 
господарського права, який 
потребує детального правово-
го врегулювання й визначен-
ня.

Спираючись на викладене, 
можемо зробити нижченаве-
дені висновки.

1. Збільшення уваги гос-
подарюючих суб’єктів до мар-
кетингу й розширення марке-
тингової діяльності зумовлю-
ють зростання значення госпо-
дарського права в обслугову-
ванні цієї сфери суспільних 
відносин. Саме господарське 
право відіграє основоположну 
роль у процесі розвитку і ста-
новлення маркетингу в Україні, 
оскільки воно є важливим інс-
трументом регламентування 
маркетингових відносин, отже, 
формує й удосконалює їх.

2. На даний час у вітчиз-
няній юридичній науці й зако-
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нодавстві бракує єдиної чіткої 
концепції правового регулю-
вання маркетингу. Тому важ-
ливим завданням сучасного 
господарського права є забез-
печення побудови нормальної, 
повн істю регламентованої 
правової бази маркетингової 
д іяльност і  господарюючих 
суб’єктів.

3. Першочерговим завдан-
ням у процесі господарсько-
правового регулювання мар-
кетингової діяльності є ство-
рення й законодавче закріп-
лення юридичного визначення 
поняття «маркетинг», та його 
юридична характеристика як 

виду господарської діяльності 
й об’єкта господарського пра-
ва.

4. Формулювання госпо-
дарсько-правової концепції 
маркетинг у як виду госпо -
дарської діяльності повинно 
бути засновано на глибокому 
аналізі й удосконаленні існую-
чих в економічній науці де-
фініцій цієї економіко-правової 
категорії. Ігнорування широко-
го наукового погляду на понят-
тя «маркетингова діяльність» 
уже зараз призводить на прак-
тиці до порушень та обмежен-
н я  п р а в  г о с п о д а р ю ю ч и х 
суб’єктів у сфері маркетингу.
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Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ 
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Використання земельних 
ресурсів, як того вимагає чинне 
законодавство, повинно бути 
екологічно обгрунтованим. Іс-
нують 2 шляхи розвитку земле-
користування – екстенсивний 
та інтенсивний. Історично пер-
шим є екстенсивний, при якому 
зростання виробництва дося-
гається завдяки експлуатації 
земельних ресурсів, макси-
мального залучення до сільсь-
когосподарського використан-
ня придатних для цього зе-
мель. Інтенсивний шлях спря-
мовано на зростання вироб-
ництва завдяки іншим чинни-
кам. Сутність інтенсифікації 
використання земель (особли-
во в сільському господарстві) 
визначається не тільки додат-
ковими вкладеннями, і якісни-
ми неінвестиційними чинника-

ми, роль яких зростає [14, 
c. 10]. Проте навіть інтенсивний 
підхід не повинен погіршувати 
якість земельних ресурсів. 

Землекористування в Ук-
раїні, як підкреслюють фахівці 
у сфері використання земель-
них ресурсів, досі перебуває на 
першому етапі [14, c. 27]. Зе-
мельна реформа, на жаль, поки 
що сприяє продовженню вит-
ратного використання земель-
них ресурсів. Для переходу до 
інтенсивного, екологічно об-
ґрунтованого типу землеко-
ристування необхідна екологі-
зація – втілення екологічних ви-
мог у практику земельних від-
носин. Окремі аспекти екологі-
зації використання земель сіль-
ськогосподарського призначен-
ня висвітлювались у працях  
О.А.  В івчаренка,  П.Ф.  Ку- 
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линича, А.М. Мірошниченка та 
інших правників. Проте й донині 
бракує робіт, окремо присвяче-
них розгляду цієї проблемати-
ки. Тому метою даної статті є 
окреслення основних питань 
екологізації використання зе-
мель сільськогосподарського 
призначення і можливих шляхів 
їх вирішення. 

Україна має надзвичайно 
високий земельно-ресурсний 
потенціал. Однак його вико-
ристання, на жаль, далеке від 
оптимального. Антропогенне 
навантаження на земельні ре-
сурси досягло надзвичайно ви-
сокого рівня. [11, c. 191]. Унас-
лідок цих негативних тенденцій 
в країні, як свідчать статистич-
ні дані, з кожним роком погір-
шується якісний стан земель-
ного фонду й екологічного се-
редовища в цілому [13, c. 20]. 
Отже, необхідність пошуку 
шляхів його зменшення є оче-
видною, одним з яких виступає 
оптимізація співвідношення 
різних видів угідь у структурі 
землекористування [7, c. 35].

Серед фахівців немає од-
нозначного погляду на еколо-
гічно оптимізовану структуру 
земельних угідь. Неодноразово 
пропонувалось провести оп-
тимізацію землекористування 
опосередковано через консер-
вацію деградованих і малопро-
дуктивних земель [7, c. 41]. Від-
носини щодо останньої регла-

ментуються наказом Держком-
зему від 17 грудня 2002 р., 
№175 «Про порядок консерва-
ції земель» [12; 2003. – №8. – 
Ст. 323]. Однак у цьому право-
вому акті немає конкретного 
визначення механізму консер-
вації, прав та обов’язків земле-
користувачів та органів влади. 
На нашу думку, слід прийняти 
новий Порядок консервації зе-
мель, затверджений постано-
вою Кабінету Міністрів України, 
в якому треба навести чіткий 
перелік усіх процедур, права та 
обов’язки суб’єктів правовідно-
син щодо консервації земель 
та означити інші важливі аспек-
ти. 

Для екологічно безпечного 
землекористування велике 
значення має розмір землеко-
ристувань.  Законодавство 
встановлює граничні макси-
мальні розміри земельних ді-
лянок, які можна набути у влас-
ність. Як слушно зазначає  
В.І. Андрейцев, такі обмеження 
є анахронізмом, перенесеним 
з радянського законодавства, 
яке існувало за абсолютно ін-
ших економічних умов, а зараз 
вони не виправдані [1, c. 328]. 
Із обґрунтованим висновком 
науковця є сенс погодитись. 
Екологічні чинники зумовлюють 
законодавче встановлення не 
максимальних, а мінімальних 
розмірів земельних ділянок, що 
можуть перебувати у власності 
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або користуванні. На підставі 
відповідних розрахунків фахів-
ці зробили висновок, що, нап-
риклад, для Південно-Східного 
регіону розмір ріллі будь-якої 
форми господарювання менше 
600 га ні економічно, ні еколо-
гічно не є доцільним [7, c. 70]. І 
це при тому, що законодавство 
закріпило обмеження, відповід-
но до якого фізичні і юридичні 
особи можуть набувати право 
приватної власності на землі 
сільськогосподарського при-
значення площею до 100 га. 

В інших країнах державою 
ведеться цілеспрямована ро-
бота щодо концентрації земель 
у руках крупних високорента-
бельних господарств з пра-
вильною організацією тери-
торії, сівозмін, які спроможні 
витрачати значні кошти на при-
родоохоронні заходи [9, c. 27]. 
Чинне законодавство України 
знає лише один норматив міні-
мальних розмірів земельних ді-
лянок. Відповідно до ч. 2 ст. 23 
Закону України «Про фер-
мерське господарство» [4; 
2003. – №45. – Ст. 363] при 
спадкуванні фермерського гос-
подарства не підлягає поділу 
земельна ділянка, якщо в ре-
зультаті ї ї поділу утвориться 
хоча б одна земельна ділянка 
менше мінімального розміру, 
встановленого для даного ре-
гіону. Такі мінімальні розміри 
затверджені постановою Кабі-

нету Міністрів України від 10 
грудня 2003 р., № 1908 «Про 
затвердження мінімальних роз-
мірів земельних ділянок, які ут-
ворюються в результаті поділу 
земельної ділянки фермерсько-
го господарства, що успадко-
вується» [12; 2003. – №51. – Ст. 
2682] .  Мін імальн і  розміри 
варіюють залежно від області 
– 2-9 га. Зрозуміло, що вико-
ристання таких невеличких зе-
мельних ділянок не може бути 
економічно й екологічно обґрун-
тованим. 

Дуже важливим чинником 
екологізації використання зе-
мель сільськогосподарського 
призначення виступає еконо-
мічний механізм раціонального 
використання земель. Завдан-
ня законодавства, як зазна-
чається в літературі юридичній 
– створити такі правові рамки 
економічної свободи, в яких 
е ф е к т и в н і с т ь  д і я л ь н о с т і 
суб’єктів господарювання без-
посередньо залежатиме від 
ступеня їх екологічності [2, 
c. 73]. У США і країнах Західної 
Європи цій проблемі приді-
ляється особлива увага. Нап-
риклад, у США поширена стра-
тегія «зеленого» і «червоного» 
квитка, що передбачає заохо-
чення фермерів, які вміло і 
ефективно захищають грунт 
від ерозії, і штраф за рішенням 
суду для тих, хто порушив ус-
тановлені ґрунтозахисні вимо-
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ги [7, c. 18]. 

Серед заходів економічно-
го впливу вважається перспек-
тивним запровадження так зва-
ного екологічного податку, що 
стягуватиметься в розмірі вар-
тості заподіяного економічного 
збитку [7, c. 184] за такою схе-
мою. По господарствах розра-
ховують гранично допустимий 
змив грунту з огляду на норма-
тиви для кожного типу грунтів 
та їх площ. Якщо фактичний 
змив грунту не перевищує або 
дорівнює гранично допустимій 
нормі, податок не нараховуєть-
ся, а якщо він перевищує їх, по-
даток стягується.

Досить цікавою є пропози-
ція по встановленню відпові-
дальності за зміну якісного ста-
ну грунту, що настає при вчи-
ненні правочинів щодо земель-
ної ділянки: а) якщо цей стан 
грунту погіршився, землевлас-
ник має сплатити державі суму 
заподіяних збитків; б) якщо він 
поліпшився, суму вартост і 
поліпшення слід додати при 
визначенні грошової вартості 
т а к о ї  з е м е л ь н о ї  д і л я н к и;  
в) якщо екологічний стан грунту 
залишився без змін, відповідну 
операцію із землею здійснюють 
при врахуванні грошової вар-
тості землі, яка визначається 
за встановленою методикою [9, 
c. 118]. За умов розвиненого 
обороту земельних ділянок 
сільськогосподарського при-

значення і прав на них такий 
спосіб впливу на власників зе-
мельних ділянок може вияви-
тися дуже дієвим. 

Що стосується орендарів 
земельних площ, то доцільно 
ввести економічне стимулю-
вання за підвищення окремих 
властивостей грунтів. Для цьо-
го потрібно визначити діагнос-
тичні ознаки останніх до і після 
здачі в оренду земельної ділян-
ки. Якщо якість грунтів поліп-
шилась, господарство випла-
чує орендареві певну винаго-
роду; якщо ж вона погіршилася, 
орендар зобов’язаний відшко-
д у в ат и  г о с п о д ар с т ву  м а -
теріальний збиток у розмірі 
вартості комплексу заходів, не-
обхідних для відновлення втра-
ченої родючості [7, c. 189].

Розглянуті заходи можуть 
застосовуватись до окремих 
землекористувачів. Але для за-
безпечення екологічно обґрун-
тованого землекористування 
залишаються необхідними еко-
номічні заходи, що застосову-
ються на рівні держави, тобто 
такі, які здійснюються держа-
вою й за державні кошти від-
повідно до загальнодержавних 
екологічних програм. Учені-
економісти пропонують запро-
вадити ренесатизацію – відра-
хування на відновлення родю-
чості грунту й продуктивності 
землі [8, c. 123, 124]. Такі відра-
хування слід здійснювати на 
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всю площу ріллі в сільськогос-
подарському підприємстві й на-
раховувати на ціну продукції 
рослинництва. Надходження 
від реалізації продукції остан-
ньої дадуть можливість щоріч-
но виділяти кошти на віднов-
лення родючості грунту й про-
дуктивності землі. Для цього 
необхідно законодавчо закрі-
пити положення, відповідно до 
якого відрахування на цю про-
цедуру здійснюються на закупі-
вельну ціну продукції сільсько-
го господарства, що закупо-
вується за кошти Державного 
бюджету. Така вимога може 
знайти втілення у ст. 55 Закону 
України «Про охорону земель» 
від 19 червня 2003 р., яка виз-
начає джерела фінансування 
заходів щодо охорони земель 
[4; 2003. – №39. – Ст. 349]. 

Окрім земельного законо-
давства для забезпечення еко-
логічно виправданого землеко-
ристування потрібна екологіза-
ція цивільного, адміністратив-
ного, кримінального та інших 
галузей законодавства. Еколо-
го-правові вимоги до юридич-
них осіб визначені в Госпо-
дарському кодексі України від 
16 січня 2003 р. [12; 2003. – 
№11. – Ст. 462]. Їм присвячено 
главу 15 Кодексу «Використан-
ня природних ресурсів у сфері 
господарювання», яка містить 
загальні конституційні приписи 
щодо належності всіх природ-

них ресурсів Українському на-
роду, визначення землі як ос-
новного національного багатс-
тва, що перебуває під особли-
вою охороною держави, а також 
загальні положення про вико-
ристання природних ресурсів 
на праві власності й користу-
вання. Фактично ці норми дуб-
люють статті Основного Закону 
країни і загальні приписи еко-
лог ічного законодавства, а 
тому не несуть змістовного на-
вантаження. Більш вагомою ви-
дається ст. 153 ГК, яка наво-
дить перелік обов’язків суб’єктів 
господарювання щодо вико-
ристання природних ресурсів: 
а) використовувати їх відповід-
но до цільового призначення, 
визначеного при їх наданні 
(придбанні) для застосування в 
господарськ ій  д іяльнос т і ;  
б) ефективно й економно вико-
ристовувати природні ресурси 
на основі застосування новітніх 
технологій у виробничій діяль-
ності; в) здійснювати необхідні 
заходи стосовно своєчасного 
відтворення й запобігання псу-
ванню, забрудненню, засмічен-
ню й виснаженню природних 
ресурсів, не допускати знижен-
ня їх якості в процесі господа-
рювання; г) своєчасно вносити 
відповідну плату за користуван-
ня природними ресурсами;  
д) провадити господарську діяль-
ність без порушення прав інших 
власників і користувачів природ-
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них ресурсів; е) відшкодовувати 
збитки, завдані ними власникам 
або первинним користувачам 
природних ресурсів. 

До набрання чинності ГК 
України ці відносини регулюва-
лися Законом України «Про під-
приємства в Україні» від 27 бе-
резня 1991 р. [5; 1991. – №24. 
– Ст. 272]. У його ст. 11 визна-
чалися засади фінансування 
природоохоронних заходів, 
обов’язок дотримання екологіч-
них норм і вимог, наводились 
суворі санкція за їх порушення 
– аж до можливісті припинення 
діяльності підприємства. Це 
спонукало власників і посадо-
вих осіб підприємства до оз-
найомлення з такими вимога-
ми. Положення цього Закону 
відтворюють і розширюють 
норми Закону СРСР «Про під-
приємства в СРСР» від 4 чер-
вня 1990 р. [6; 1990. – № 25. – 
Ст. 460]. Таких положень чин-
ний ГК, на жаль, не містить. 

Як вбачається, найбільш 
вдало екологічні вимоги до 
суб’єкта господарювання були 
втілені в Законі СРСР «Про де-
ржавне підприємство (об’єднан-
ня)» від 30 червня 1987 р. [3; 
1987. – № 26. – Ст. 385], які виз-
начені у його ст. 20 «Природоко-
ристування і охорона навколиш-
нього середовища». Якщо порів-
няти приписи цієї статті з чинни-
ми глави 15 ГК, стає очевидно, 
що для цих 2-х законів існують 

різні пріоритети: якщо в Законі 
першочергове значення мають 
екологічні проблеми, то в Ко-
дексі – майнові. Закон же Украї-
ни «Про господарські товарист-
ва» [4; 1991. – №49. – Ст. 682] 
взагалі не містить жодних еко-
логічних вимог! А це вже є рег-
ресом в екологічному законо-
давстві. 

Позитивний же історичний 
досвід екологізації законодавс-
тва, як відомо, не слід залиша-
ти поза увагою. 

Проведене дослідження 
дозволяє зробити висновок, що 
земельна реформа поки що 
сприяє лише екстенсивному, 
витратному використанню зе-
мельних ресурсів. Як наслідок 
– за роки її проведення стан 
земельних ресурсів України не 
покращився, а погіршився, зем-
лекористування ж не відпові-
дає екологічним вимогам.

Для зменшення антропо-
генного навантаження на зе-
мельні ресурси варто здійснити 
оптимізацію співвідношення 
різних видів угідь у складі зе-
мель сільськогосподарського 
призначення, що у свою чергу, 
може бути проведено шляхом 
консервації деградованих і ма-
лопродуктивних угідь. Чинне 
законодавче регулювання кон-
сервації земель страждає на 
суттєві недоліки, які треба усу-
вати. Для створення агрофор-
мувань, які відповідатимуть ви-
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могам екологічно обґрунтова-
ного землекористування, необ-
хідно встановити мінімальні 
розміріи земельних ділянок 
сільськогосподарського при-
значення. Серед засобів впли-
ву на землекористувачів особ-
лива роль належить економіч-
ному механізму стимулювання 
раціонального землекористу-
вання. Видається перспектив-
ним запровадження екологіч-
ного податку та інших засобів 
впливу економічної спрямова-

ності. Екологічні вимоги повин-
ні знайти відбиття як у земель-
ному, так і в інших галузях за-
конодавства з урахуванням 
пріоритету екологічних інтере-
сів над економічними.

Проблеми екологізації за-
конодавства стосовно вико-
ристання земель сільськогос-
подарського призначення, роз-
глянуті в статті, мають стати 
відправною точкою для по-
дальших досліджень у цьому 
напрямку. 

Список літератури: 1. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суве-
ренної України: актуальні проблеми практичної теорії. – К.: Знання, 2007. – 445 с.  
2. Веклич О.О. Економічний механізм екологічного регулювання в Україні. – К.: Укр. 
ін-т досліджень навкол. середовища і ресурсів, 2003. – 88 с. 3. Відомості Верховної 
Ради СРСР. 4. Відомості Верховної Ради України. 5. Відомості Верховної Ради УРСР. 
6. Відомості З’їзду народних депутатів і Верховної Ради СРСР. 7. Добряк Д.С., Баб 
міндра Д.І. Еколого-економічні засади реформування :землекористування в ринкових 
умовах. – К.: Урожай, 2006. – 336 с. 8. Добряк Д.С., Гребенюк Н.В. Теоретичні засади 
сталого розвитку землекористування у сільському господарстві. – К.: Урожай, 2004. 
– 134 с. 9. Добряк Д.С., Тихонов А.Г., Паламарчук Л.В. Економічний оборот землі в Ук-
раїні. – К.: Урожай, 2004. – 136 с. 10. Крассов О.И. Правовое обеспечение сохранения 
экологических систем на землях сельскохозяйственного назначения // Эколог. право. 
– 2005. – №1. – С. 35-40. 11. Максимович О.М. Сучасний стан використання та охоро-
ни земельних ресурсів України // Економіка природокористування і охорони довкілля: 
Зб. наук. пр. / Відп. ред. Данилишин Б.М. – К.: Рада по вивч. продукт. сил НАНУ, 2004. 
– С. 190-196. 12. Офіційний вісник України 13. Сохнич А.Я., Тібілова Л.М. Екологізація 
землекористування // Землевпорядний вісник. – 2005. – № 2. – С. 19-23. 14. Третяк А.М.,  
Хапіцька З.С. Наукові основи раціоналізації землекористування. – Чернівці: Б.в., 1997. 
– 38 с. 

Надійшла до редакції 13.11.2009 р.



���2010/107

Перші кроки в науці

Втрати с ільськогоспо -
дарського чи лісогосподарсько-
го виробництва, збитки власни-
ків землі й землекористувачів 
– важливі правові категорії. За 
сучасних умов реформування 
земельних відносин і забезпе-
чення земельних прав та інте-
ресів суб’єктів їх значення сут-
тєво актуалізується. Питання, 
пов’язані з правовою регламен-
тацією втрат зазначених вироб-
ництв і збитків носіїв земель-
них прав, звичайно, не нові. 
Вони досліджувалися в зе-
мельно-правовій літературі та-
кими відомими українськими 
науковцями, як В.І. Андрейцев, 
М.В. Краснова, В.В. Нос ік ,  
Н.І. Титова, М.В. Шульга [Див.: 
1; 3; 5; 7; 9] та ін.

Реалії сьогодення, коли 
новітнє земельне законодавс-
тво незалежної України суттєво 
оновлено, названі питання ви-
магають додаткової уваги. Пра-
вові приписи, присвячені регу-
люванню відносин з відшкоду-
вання збитків власникам землі 
та землекористувачам, зосе-
реджені у гл. 24 Земельного ко-

дексу України [2; 2002. – № 3-4. 
– Ст. 27] (далі – ЗК), яка займає 
самостійне місце в розд. V «Га-
рантії земельних прав». Від-
повідні норми, що ввійшли до 
цієї глави, визначають підстави 
й порядок відшкодування збит-
ків (статті 156, 157).

Упорядкування відносин з 
відшкодування втрат сільсько-
господарського та лісогоспо-
дарського виробництв здійс-
нюється нормами гл. 36 ЗК, яка 
є складовою розд. VII «Управ-
ління в галузі використання і 
охорони земель». Статті 207–
209 ЗК визначають умови цього 
процесу, звільнення від відш-
кодування цих втрат і вико-
ристання коштів, що надходять 
при цьому.

Поняття «втрати» і «збит-
ки» є різними. ЗК не наводить 
їх дефініцій і, на жаль, чітко не 
відмежовує, що створює певні 
проблеми (особливо в право-
застосовчій практиці), оскільки 
втрати і збитки часто плутають 
при вирішенні конкретних пи-
тань.

«З б и т к и»  –  к а т е г о р і я 

УДК 349.4 (477)  Н.О. Мельник, здобувачка 
при кафедрі екологічного права 

Національна юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ВТРАТИ І ЗБИТКИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: 
СПІЛЬНІ Й ВІДМІННІ РИСИ
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цивільно-правова. Відшкоду-
вання збитків –основна форма 
компенсації завданої шкоди по-
терпілій особі. Зазначимо, що 
можливість використовувати 
відшкодування збитків як захід 
захисту порушених прав вини-
кає у фізичної чи юридичної 
особи із самого факту невико-
нання зобов’язання, порушення 
цивільних прав незалежно від 
того, чи є про це пряма вказів-
ка в тій чи іншій нормі Цивіль-
ного кодексу України [2; 2003. 
– № 40-44. – Ст. 356] (далі – 
ЦК). Згідно зі ст. 22 ЦК збитка-
ми вважаються: (а) втрати, яких 
особа зазнала у зв’язку зі зни-
щенням або пошкодженням 
речі; (б) втрати, які вона понес-
ла або мусить понести для по-
новлення свого порушеного 
права (реальні збитки); (в) до-
ходи, які особа могла б реаль-
но одержати за звичайних об-
ставин, якби її право не було 
порушено (упущена вигода).

Наведене визначення збит-
ків фактично використовує й 
земельний закон. Так, ст. 157 
ЗК «Порядок відшкодування 
збитків власникам землі та зем-
лекористувачам» відтворює за-
гальне правило цивільного за-
конодавства, згідно з яким шко-
да (збитки) підлягає відшкоду-
ванню «особою, яка її завдала» 
(ч. 1 ст. 1166 ЦК). На виконання 
приписів, передбачених ч. 2 
ст. 157 ЗК, постановою Кабіне-

ту Міністрів України від 19 квіт-
ня 1993 р., № 284 затверджено 
«Порядок визначення та відш-
кодування збитків власникам 
землі та землекористувачам». 
Поряд з іншими питаннями, що 
нею вирішуються, уточнюється 
поняття «упущена вигода», 
який іменується як «неодержа-
ний доход». Ним вважається 
доход, який міг би отримати 
власник землі, землекористу-
вач (у тому числі орендар) із 
земельної ділянки і який він не 
одержав внаслідок її вилучен-
ня (викупу) або тимчасового 
зайняття, обмеження прав на 
неї, погіршення якості землі 
або приведення її у непридат-
ність для використання за ці-
льовим призначенням у резуль-
таті негативного впливу, спри-
чиненого діяльністю підпри-
ємств, установ, організацій чи 
громадян. За цією постановою 
розмір збитків визначається 
спеціальними комісіями. За-
кріплений нею порядок визна-
чення розміру збитків застосо-
вується у випадках правомір-
ного заподіяння збитків.

Розмір збитків, заподіяних 
земельними правопорушення-
ми, теж обчислюється в поряд-
ку, встановленому низкою пос-
танов Кабінету Міністрів Украї-
ни: (а) від 25 липня 2007 р., 
№ 963 «Про затвердження Ме-
тодики визначення розміру 
шкоди, заподіяної внаслідок 
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самовільного зайняття земель-
них ділянок, використання зе-
мельних ділянок не за цільовим 
призначенням, зняття ґрунто-
вого покриву (родючого ґрунту) 
без спеціального дозволу» [8; 
2007. – № 55. – Ст. 2221]; (б) від 
17 грудня 2008 р., № 1098 «Про 
визначення розміру збитків, за-
вданих унаслідок непроведен-
ня робіт з рекультивації пору-
шених земель» [8; 2008. – 
№ 98. – Ст. 3236] та ін., а також 
Наказом Міністерства охорони 
навколишнього природного се-
редовища та ядерної безпеки 
України від 27 жовтня 1997 р., 
№ 171 «Про затвердження Ме-
тодики визначення розмірів 
шкоди, зумовленої забруднен-
ням і засміченням земельних 
ресурсів через порушення при-
родоохоронного законодавс-
т в а»  [8 ;  19 9 8 .  –  №  18 .  –  
Ст. 285].

На противагу наведеному 
цивільно-правовому визначен-
ню збитків, втратами сільсько-
господарського чи лісогоспо-
дарського виробництва в пра-
вових джерелах дослідники 
цієї проблеми слушно пропону-
ють вважати грошові суми, які 
в разі виведення земель зі 
складу сільськогосподарських 
(л ісових) уг ідь п ідлягають 
сплаті до відповідних бюджетів 
для залучення до сільськогос-
подарського (лісогосподарсько-
го) виробництва компенсуючих 

площ або сплаті компенсуючо-
го поліпшення якості існуючих 
сільськогосподарських чи лісо-
вих угідь [6, c. 446]. 

Між наведеними правови-
ми категоріями існують як 
спільні, так і відмінні риси, при-
чому останніх значно більше. 
Підкреслимо, що одна з визна-
чальних відмінних рис цих пра-
вових явищ полягає в тому, що 
збитки – категорія в основному 
цивільно-правова, якою успіш-
но оперують і в земельному 
праві. У той же час втрати сіль-
ськогосподарського чи лісогос-
подарського виробництва – ка-
тегорія, притаманна виключно 
земельно-правовій сфері.

Які ж обставини об’єднують 
втрати і збитки? Ці самостійні 
поняття характеризуються вод-
ночас особливими підставами 
відшкодування, не обов’язково 
пов’язаними з правопорушен-
нями в земельних відносинах. 
Іншими словами, закон перед-
бачає можливість відшкодуван-
ня втрат і збитків, які можуть 
завдаватись як правомірними, 
так і неправомірними діями 
осіб. Наприклад, втрати підля-
гають відшкодуванню у зв’язку 
з виключенням сільськогоспо-
дарських угідь, лісових земель 
і чагарників з господарського 
обороту внаслідок установлен-
ня в законодавчому порядку 
охоронних, санітарних чи інших 
захисних зон (правомірні дії). У 
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той же час в ідшкодування 
втрат сільськогосподарського 
чи лісогосподарського вироб-
ництва матиме місце і при вчи-
ненні земельного правопору-
шення (забруднення або засмі-
чення сільськогосподарських 
угідь чи лісових земель, що пе-
решкоджає їх цільовому вико-
ристанню). Обов’язок відшкоду-
вання збитків власникам землі 
й землекористувачам виникає, 
наприклад, при вилученні (ви-
купі) у встановленому порядку 
сільськогосподарських угідь, 
лісових земель чи чагарників 
для потреб, не пов’язаних із 
сільськогосподарським чи лісо-
господарським виробництвом, 
у разі тимчасового зайняття 
сільськогосподарських угідь, 
лісових земель та чагарників 
для іншого використання (пра-
вомірні дії). 

Крім того, збитки можуть 
бути спричинені й неправомір-
ними діями (погіршення якості 
ґрунтового покриву та інших ко-
рисних властивостей сільсько-
господарських угідь, лісових 
земель чи чагарників або при-
ведення їх у непридатний для 
використання стан та ін.)

Підкреслимо, що відшкоду-
вання земельно-правових збит-
ків може виступати як заходом 
цивільно-правової відповідаль-
ності особи за вчинені нею зе-
мельні правопорушення, так і 
заходом, який застосовується 

за правомірні дії. В останньому 
випадку таке відшкодування 
становить собою самостійну 
гарантію реалізації земельних 
прав суб’єктів. Якщо відшкоду-
вання збитків, завданих право-
мірними діями, регулюється 
виключно земельним законо-
давством, то відшкодування 
шкоди, завданої земельним 
правопорушенням, регулюєть-
ся і цивільним, і господарським 
законодавством.

Об’єднує розглядувані ка-
тегорії також суб’єктний склад 
осіб, на яких може бути покла-
дено обов’язок відшкодування 
втрат і збитків. Ними можуть 
бути не тільки юридичні й фі-
зичні особи, а й держава та ор-
гани місцевого самовряду-
вання.

Земельно-правові збитки і 
втрати може відшкодовувати 
не сам їх заподіювач, а той 
суб’єкт, в інтересах якого діяв 
заподіювач. Приміром, незва-
жаючи на те, що вилучення (ви-
куп) земель провадиться за рі-
шенням відповідних уповнова-
жених органів державної вико-
навчої влади чи органів місце-
вого самоврядування, збитки 
власників землі й землеко-
ристувачів, а також втрати сіль-
ськогосподарського чи лісогос-
подарського виробництва, за-
подіяні таким вилученням (ви-
купом), відшкодовуються не 
вказаними органами, а юридич-
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ними або фізичними особами, 
в інтересах яких було прийнято 
рішення про вилучення (викуп) 
земель. Це випливає зі змісту 
статей 157; 207-209 ЗК й п. 12 
постанови Пленуму Верховно-
го Суду України «Про практику 
застосування судами земель-
ного законодавства при роз-
гляді цивільних справ» від 16 
квітня 2004 р., № 7 [3].

Розглянемо далі відмінні 
риси досліджуваних категорій. 
На відміну від збитків, втрати 
відшкодовуються до відповід-
них бюджетів і мають чітко на-
зване в законі цільове призна-
чення. Згідно зі ст. 209 ЗК кош-
ти від втрат сільськогоспо-
дарського чи лісогосподарсько-
го виробництва, зумовлених 
вилученням сільськогоспо-
дарських угідь, лісових земель 
чи чагарників, зараховуються 
на спеціальні рахунки відповід-
них місцевих рад. Кошти, які 
надходять у порядку відшкоду-
вання втрат, використовуються 
виключно на освоєння земель 
для сільськогосподарських і лі-
согосподарських потреб, поліп-
шення відповідних угідь, охо-
рону земель відповідно до 
розроблених програм і проектів 
землеустрою. Витрачення їх на 
інші цілі закон не дозволяє.

Законодавством передба-
чені спеціальні процедури для 
обчислення розмірів відшкодо-
вуваних втрат сільськогоспо-

дарського чи лісогосподарсько-
го виробництва. Так, втрати 
сільськогосподарського вироб-
ництва, спричинені вилученням 
сільськогосподарських угідь 
для експлуатації їх у цілях, не 
пов’язаних з ведінням сільсько-
го господарства, розрахову-
ються на основі нормативів цих 
втрат за певною формулою. 
Розміри ж втрат лісогоспо-
дарського виробництва, завда-
них вилученням лісових угідь 
для подальшого їх використан-
ня в цілях, не пов’язаних з 
ведінням лісового господарс-
тва, визначаються за іншою 
формулою.

Окремий порядок обчис-
лення втрат сільськогоспо-
дарського чи лісогосподарсько-
го виробництва, що виникають 
у результаті обмеження прав 
власників землі й землеко-
ристувачів (у тому числі орен-
дарів) або погіршення якості 
земель, зумовлене негативним 
впливом діяльності підпри-
ємств, установ чи організацій, 
установлено законодавством. 
Розміри втрат, що підлягають 
відшкодуванню, визначаються 
комісіями, що створюються 
Київською й Севастопільською 
міськими, районними держав-
ними адміністраціями, виконав-
чими комітетами міських (міст 
обласного значення) рад.

Законом не передбачена 
можливість судового оспорю-
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вання розрахунку відшкодову-
ваних втрат сільськогоспо-
дарського чи лісогосподарсько-
го виробництва. Порядок об-
числення втрат сільськогоспо-
дарського чи лісогосподарсько-
го виробництва врегульовано 
спеціальним нормативним ак-
том – постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 листо-
пада 1997 р., № 1279 «Про роз-
міри та Порядок визначення 
втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробниц-
тва, які підлягають відшкоду-
ванню». Згідно з цим норматив-
ним актом втрати відшкодову-
ються в розмірі вартості ос-
воєння рівновеликої площі но-
вих земель з урахуванням про-
ведення на них заходів щодо 
окультурення й підвищення ро-
дючості ґрунтів до рівня родю-
чості угідь, які вилучаються 
(згідно з кадастровою оцін- 
кою) [8].

Втрати с ільськогоспо -
дарського чи лісогосподарсько-
го виробництва – це втрати 
всього суспільства й економіки 
від скорочення площі земель, 
які можуть і повинні експлуату-
ватись як основний засіб ви-
робництва в сільському чи лі-
совому господарстві. Їх фак-
тично можна порівняти з пере-
веденням названих земель в 
інші категорії.

Відшкодування втрат сіль-
ськогосподарського чи лісогос-

подарського виробництва здій-
снюється у випадках неможли-
вості використання сільсько-
господарських угідь, лісових 
земель чи ділянок, зайнятих 
чагарниками:

1) за їх цільовим призна-
ченням в якості основного за-
собу виробництва в сільському 
чи лісовому господарстві у 
зв’язку з їх вилученням (вику-
пом) для потреб, не пов’язаних 
із сільськогосподарським чи лі-
согосподарським виробниц-
твом. Таке вилучення (викуп) 
відбувається зазвичай з мо-
тивів суспільної необхідності 
або суспільних потреб у поряд-
ку, встановленому статтями 
146–151 ЗК;

2) у повному обсязі внаслі-
док обмежень земельних прав 
власників земельних ділянок і 
землекористувачів;

3) за їх цільовим призна-
ченням в результаті погіршення 
якост і  уг ідь,  спричиненого 
діяльністю громадян, юридич-
них осіб, органів місцевого са-
моврядування або держави;

4) у зв’язку з їх виключен-
ням з господарського обороту 
внаслідок установлення від-
повідно до статей 112–115 ЗК 
охоронних, санітарних чи інших 
захисних зон [4, c. 277].

Якщо збитки власникам 
землі й землекористувачам 
згідно зі ст. 156 ЗК України мо-
жуть відшкодовуватися за ра-
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хунок державного чи місцевих 
бюджетів, то втрати відшкодо-
вуються тільки особами, для 
потреб яких вилучаються (чи 
викуповуються) земельні ділян-
ки або в інтересах яких запро-
ваджуються охоронні, санітар-
ні чи захисні зони, а також при 
обмеженні цих осіб у землеко-
ристуванні.

Для відшкодування втрат 
сільськогосподарського чи лі-
согосподарського виробництва, 
спричинених, скажімо, вилучен-
ням сільськогосподарських чи 
лісових угідь для цілей, не 
пов’язаних з ведінням сільсько-
го чи лісового господарства, 
встановлено спеціальний строк, 
у межах якого мають бути від-
шкодовані спричинені втрати. 
Так, згідно з указаною постано-

вою Кабінету Міністрів України 
від 17 листопада 1997 р., № 1279 
(п. 4) втрати повинні бути відш-
кодовані у двомісячний строк 
після затвердження в установ-
леному порядку проекту відве-
дення заінтересованим особам 
земельних ділянок, а у випад-
ках поетапного освоєння відве-
дених угідь для добування ко-
рисних копалин відкритим спо-
собом – у міру їх фактичного 
надання.

Таким чином, категорі ї 
«втрати» і «збитки» у сфері зе-
мельних відносин мають різну 
правову природу, кожна з яких 
характеризується своїми спе-
цифічними ознаками. Отже, 
вони повинні чітко розрізнятися 
як у чинному законодавстві, так 
і в правозастосовчій практиці.
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2. Відомості Верховної Ради України. 3. Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 6. 
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Землі промисловості – те-
риторіальна основа розвитку 
важливих галузей економіки. 
Станом на 1 січня 2008 р. зе-
мельний фонд України складає 
647,9 тис.га, з яких забудовані 
землі – 358,0 тис.га, в тому чис-
лі землі промисловості – 190,1 
тис.га, під відкритими розроб-
ками, кар’єрами, шахтами й від-
критими спорудами – 105,0 тис.
га, інші – 62,9 тис.га [16, c. 92]. 
Для ефективного функціону-
вання промислового комплексу 
земельні ділянки повинні нада-
ватися з огляду на потреби під-
приємства, його господарської 
діяльності і з дотриманням ви-
мог екологічної безпеки щодо 
його розміщення з урахуван-
ням меж населених пунктів і зе-
мель житлової й громадської 
забудови. Тому питання про по-
няття і склад земель, що нада-
ються для потреб промисло-
вості, за сучасних умов є акту-
альним, має теоретичне і прак-
тичне значення. Адже складни-
ком конституційного права гро-
мадян на безпечне для життя і 
здоров’я довкілля (ст. 50) при 

використанні й охороні земель 
є право пріоритету вимог еко-
логічної безпеки (п. д ст. 5 ЗК 
України). Поряд із цим, треба 
враховувати, що земля є ос-
новним національним багатс-
твом, яке перебуває під особ-
ливою охороною держави, тому 
забезпечення екологічної без-
пеки й підтримання екологічної 
рівноваги на території України 
є її обов’язком. 

Метою даної  с тат т і  є :  
а) проведення аналізу націо-
нального й зарубіжного законо-
давства, науково-правової лі-
тератури стосовно правового 
режиму земель промисловості; 
б) спроба дати визначення по-
няття «землі промисловості» 
відповідно до сучасних умов і 
встановити їх склад; в) пропо-
зиції по вдосконаленню право-
вого регулювання суспільних 
відносин, що виникають при ви-
користанні земель промисло-
вості. Для її досягнення будуть 
проаналізовані правові кате-
горії «земля», «земельні ділян-
ки», «територія», «частина зе-
мельної ділянки», які отрима-

УДК 349.4  М.О. Пархоменко, здобувачка 
при кафедрі екологічного права  

Національна юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ПОНЯТТЯ І СКЛАД ЗЕМЕЛЬ,  
ЩО НАДАЮТЬСЯ ДЛЯ ПОТРЕБ ПРОМИСЛОВОСТІ
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ють наукове тлумачення й ре-
комендації щодо їх застосуван-
ня в екологічному й земельно-
му законодавстві. 

Ґрунтовні наукові дослід-
ження правового режиму зе-
мель спеціального призначення 
провадились у 60-ті роки ХХ ст. 
М.І. Красновим, Р.Д. Боголєпо-
вим, М.В. Бочковим, О.С. Три-
фоновим було розгляну то 
цивільно-правовий режим зе-
мель промисловості, Л.М. Рут-
маном – проблеми правового 
регулювання господарських 
відносин у промислових систе-
мах, Л.Г. Ібрагімовим – ефек-
тивність використання земель-
них ресурсів промислових під-
приємств, П.О. Овчинниковим 
– використання земельних ді-
лянок як інвестиційного ресур-
су підприємств, В.В. Саскеви-
чем – у правовий режим земель 
промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики. Однак досі 
в еколого- й земельно-правовій 
науці фундаментальної роботи 
щодо поняття земель про-
мисловості як об’єкта земель-
них правовідносин та їх складу 
не існує. 

Проблема загального фор-
мулювання поняття «об’єкт 
правовідносин» завжди при-
вертала до себе увагу дослід-
ників і була предметом науко-
вої дискусії. У кожній галузі 
права є свої, особливі об’єкти 
(предмети) правовідносин, спе-

цифічний порядок їх визначен-
ня, власні правила їх правово-
го опосередкування й розпо-
рядження ними [12, c. 654]. Так, 
об’єктами земельних прав, а 
значить, і земельно-правових 
відносин є ті матеріальні й не-
матеріальні (духовні) блага, з 
приводу яких суб’єкти цих прав 
вступають у правові відносини. 
За ст. 2 ЗК об’єктами земель-
них відносин є землі в межах 
території України, земельні ді-
лянки й права на них, у тому 
числі на земельні частки (паї). 
За сучасних умов економічного 
розвитку, державної політики 
щодо розвитку земельного за-
конодавства й формування ін-
вестиційно привабливого зем-
лекористування перелік указа-
них об’єктів, вважаємо, доціль-
но вдосконалити. 

У теорії земельного права 
під об’єктом земельних пра-
вовідносин розуміють індивіду-
ально-визначену земельну 
частку, стосовно якої виника-
ють земельні відносини. Ще в 
1958 р. Г.А. Аксеньонок писав: 
«Коли ми говоримо про землю 
як про об’єкт земельних відно-
син, ми маємо на увазі землю 
не в її природному стані як дар 
природи, а землю, щодо якої 
встановлено відповідний пра-
вовий режим, в силу чого вона 
є об’єктом права, об’єктом зе-
мельних правовідносин» [2, 
c. 137]. Останнє відбувається 
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тому, що земля використо-
вується людьми, які привлас-
нюють її продукти й використо-
вують властивості. При цьому 
вона продовжує залишатись 
об’єктом природи [7, c. 9].

Земля є основним націо-
нальним багатством, що пере-
буває під особливою охороною 
держави (ст. 1 ЗК). У системі 
природних об’єктів вона має 
унікальні властивості і, одно-
часно виступаючи у декількох 
якостях: як природний ресурс, 
засіб виробництва, базис для 
розвитку ринкової інфраструк-
тури, нерухоме майно, а також 
як об’єкт права власності та ін-
ших майнових прав. Земля є 
об’єктом різних галузей права 
– екологічного, земельного, 
цивільного. Як складний об’єкт 
права, вона не може розгляда-
тися тільки в рамках одного за-
конодавства. Її правовий ре-
жим регламентується нормами 
земельного,  еколог ічного, 
цивільного й адміністративного 
законодавства, нормативно-
правовими актами про архітек-
турну, міськбудівельну, буді-
вельну й господарську діяль-
ність тощо. Сьогодні досить 
складно вести мову про сис-
темність у регулюванні цього 
комплексу суспільних відно-
син.

Одностайного тлумачення 
терміна «земля» не існує. У зе-
мельно-правовій та еколого-

правовій доктрині його де-
фініція розглядається відповід-
но до законодавчих підходів 
[15; 2003. – № 29. – Ст. 1431]. 
Вона вироблена фахівцями, які 
при визначенні землі вказують 
на сукупність взаємопов’язаних 
природних об’єктів [Див.: 3, 
c. 14; 8, c. 12; 13, c. 86; 14, 
c. 496; 10, c. 11].

Найпоширенішою є думка 
щодо розгляду землі в різних 
аспектах: як природний об’єкт, 
планета (земна куля), частина 
космічної системи, середовище 
проживання людини, що охоп-
лює земну й повітряну оболон-
ку земної кулі, її надра, повер-
хню й ландшафт, тваринний і 
рослинний світ [7, c. 7].

Заслуговує на увагу точка 
зору М.В. Шульги: землю до-
цільно розглядати як найваж-
ливіший складник довкілля, що 
становить собою частину зем-
ної кори, яка є просторовою ос-
новою ландшафту, що знахо-
диться над надрами й викорис-
товується як засіб виробництва 
в сільському й лісовому госпо-
дарстві або для розташування 
різних об’єктів [17, c. 16]. 

При трактуванні терміна 
«земля» є сенс звернути увагу 
на неї насамперед як на части-
ну природи, як на важливу ком-
поненту навколишнього сере-
довища, а вже потім як на 
об’єкт цивільного обороту й 
предмет майнових відносин. 
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Хоча в ст. 5 ЗК й обумовлено 
поєднання особливостей землі 
як територіального базису, при-
родного ресурсу й основного 
засобу виробництва, але на-
лежної уваги їй як природному 
об’єкту не приділено. У цій 
якості земля і пов’язані з нею 
суспільні відносини виступають 
об’єктом правового регулюван-
ня екологічного й земельного 
законодавства. 

Під природним об’єктом 
розуміють складову частину 
довкілля або останнє в цілому, 
що охороняється нормами еко-
логічного права, наділене оз-
наками природного походжен-
ня, які знаходяться в екологіч-
ному зв’язку, можуть виконува-
ти різні екологічні функції й за-
безпечувати якість середови-
ща мешкання людини [6, c. 20]. 
Значить, земля, як природний 
об’єкт, – це компонента природ-
ного середовища; вона знахо-
диться з іншими його складни-
ками в системі  природних 
зв’язків, виконує різноманітні 
екологічні функції й охоро-
няється державою. 

Серед інших видів земель 
зазначеної категорії (п. ж ст. 19 
ЗК), перелічених у законодавс-
тві, землі промисловості посі-
дають провідне місце, чим під-
креслюється їх найважливіша 
роль. До їх складу належать 
землі, надані для розміщення 
й експлуатації основних, під-

собних і допоміжних будівель і 
споруд промислових, гірничо-
добувних, транспортних та ін-
ших підприємств, їх під’їзних 
шляхів, інженерних мереж, ад-
міністративно-побутових буді-
вель, інших споруд (ст. 66 ЗК). 

Вважаємо, що термін «зем-
ля», який вживається у вказа-
ному визначенні, є абстракт-
ним, тому доцільніше застосо-
вувати термін «територія». 
Ще в 1964 році Р.Д. Боголєпов 
зазначав, що головну частину 
земель промислового призна-
чення становлять території 
промислових підприємств [5, 
c. 6]. У земельному законо-
давстві, на жаль, не наводить-
ся дефініції поняття «тери-
торія». У законах же України 
містяться доволі суперечливі 
його інтерпретації. Так, у Законі 
України «Про благоустрій насе-
лених пунктів» воно вживаєть-
ся як сукупність земельних ді-
лянок, що використовуються 
для розміщення об’єктів за-
гального користування – пар-
ків, скверів, бульварів, вулиць, 
провулків, узвізів, проїздів, 
шляхів, площ, майданів, набе-
режних, прибудинкових тери-
торій, пляжів, кладовищ, рек-
реаційних, оздоровчих, нав-
чальних, спортивних, історико-
культурних об’єктів, об’єктів 
промисловості, комунально-
складських та інших об’єктів у 
межах населеного пункту [15; 
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2005. – № 40. – Ст. 2528]. У За-
коні України «Про планування 
та забудову територій» цей тер-
мін визначається як частина 
земної поверхні у визначених 
межах (кордонах) із властиви-
ми їй географічним положен-
ням, природними і створеними 
діяльністю людей умовами й 
ресурсами, а також з повітря-
ним простором і розташовани-
ми під нею надрами [15; 2000. 
– № 20. – Ст. 813]. Наведені 
формулювання виходять з 
того, що територія – це все ж 
таки земельна ділянка (чи їх су-
купність), земна поверхня. По-
няття «земна поверхня» в де-
яких випадках застосовується, 
але визначення його змісту або 
складу не надається, тому на-
вряд чи доречно оперувати ним 
як земельно-правовою кате-
горією. 

У чинному земельному за-
конодавстві бракує заборони 
щодо розміщення об’єктів про-
мисловості за межами населе-
них пунктів. Питання стосовно 
просторово-функціонального 
поділу території адміністратив-
но-територіальних одиниць ви-
рішується відповідно до Де-
ржавних будівельних норм 
(далі – ДБН). Так, за п. 2.1 ДБН 
360 -92** «Містобудування. 
Планування і забудова міських 
і сільських поселень» (1992 р.) 
територія міста за функціо-
нальним призначенням і харак-

тером використання поділяєть-
ся на сельбищну, виробничу, в 
тому числі зовнішнього транс-
порту, і ландшафтно-рекреа-
ційну. Згідно з абз. 2 п. 3.4. «Де-
ржавних санітарних правил 
планування та забудови насе-
лених пунктів» (1996 р.) (далі 
– Правила) в межах зазначених 
територій виділяються зони різ-
ного функціонального призна-
чення – житлової забудови, 
громадських центрів,  про -
мислові, наукові, науково-ви-
робничі, комунально-складські, 
зовнішнього транспорту, масо-
вого відпочинку та ін. Про-
мислові райони в місті за архі-
тектурно-планувальними умо-
вами й чинниками планування 
поділяються на містобудівні ка-
тегорії, для кожної з яких при-
значений функціонально-адек-
ватний склад підприємств (п. 
4.5 ДБН 360-92**), що розміщу-
ються відповідно до санітарної 
класифікації підприємств, про-
філізації населеного пункту, 
особливостей місцевих умов 
тощо. Як у ДБН, так і в Прави-
лах допускається розміщення 
промислових підприємств у 
сельбищній зоні населеного 
пункту, якщо вони не створю-
ють екологічної загрози для на-
селення або території їх розта-
шування. Але всяке підприємс-
тво пов’язано з виробництвом 
продукції, що в будь-якому разі 
супроводжується шкідливими 
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викидами, створює шум, вібра-
ції. Тому бажано запровадити 
в прак тик у розташування 
об’єктів промисловості поза 
межами населених пунктів з 
урахуванням рівнів шкідливого 
антропогенного навантаження 
на довкілля й мешканців. Про-
ект Закону «Про зонування зе-
мель» зазначає, що одним з 
принципів зонування є поділ 
видів господарської діяльності 
за ступенем негативного впли-
ву на оточуюче середовище. 
Промислова територія міста 
може становити собою як неве-
ликі й відокремлені земельні 
ділянки, на яких розміщується 
по одному підприємству, так і 
крупні нероз’єднані масиви 
(райони), на площі яких розта-
шовуються декілька промисло-
вих підприємств [4, c. 10]. Отже, 
територія промислових під-
приємств – це сукупність зе-
мельних ділянок, що викорис-
товуються як територіальний 
базис для розміщення об’єктів 
промисловості з урахуванням 
вимог зонування територій. 

У ст. 79 ЗК України закріп-
лено поняття «земельна ділян-
ка», під яким розуміється час-
тина земної поверхні з окрес-
леними межами, певним міс-
цем розташування, визначени-
ми щодо неї правами. Теорети-
ки земельного права, критику-
ючи це тлумачення, надають 
різні визначення земельної ді-

лянки. Як об’єкт земельних від-
носин вона є частиною повер-
хні землі (у тому числі й ґрун-
товий шар), межі якої описані й 
підтверджені у законодавчому 
порядку. Земельна ділянка 
може бути об’єктом земельних 
і цивільно-правових відносин 
лише за умови, що її межі «опи-
сані й підтверджені у встанов-
леному порядку». Це стосуєть-
ся і її здатності бути об’єктом 
права на землю [11, c. 29].

З нашого погляду більш 
вдала дефініція категорії «зе-
мельна ділянка», що точніше 
характеризує ї ї як об’єкт зе-
мельних правовідносин, міс-
титься в Технічних вказівках 
щодо визначення меж земель-
них ділянок спільної й сумісної 
часткової власності фізичних і 
юридичних осіб на забудованій 
території в населених пунктах. 
У їх п. 1.5 зазначено, що це ді-
лянка землі, на яку поширю-
ються гомогенні права влас-
ності, яка становить собою єди-
ну власність, має фіксовані 
межі, відповідне місце розта-
шування, природні властивості, 
фізичні параметри, правовий і 
господарський статус та інші 
характеристики, які є її суттє-
вими складниками. 

Основними ознаками, при-
таманними юридичному понят-
тю «земельна ділянка», є межі 
й місце розташування останнь-
ої. Межі земельної ділянки, на-
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даної для потреб промисло-
вості, окреслюють територіаль-
ну й просторову сферу здійс-
н е н н я  п р а в  і  в и к о н а н н я 
обов’язків ї ї власника, інших 
осіб, які використовують її на 
законних підставах. Установ-
лення їх – один з правових за-
собів індивідуалізації земель-
ної ділянки як об’єкта права 
власності та інших прав. 

На даний час норми надан-
ня ділянок із земель промисло-
вості не затверджені. Положен-
ня, що регулюють порядок 
розроблення проектно-техніч-
ної документації, не передба-
чають яких-небудь обмежень 
стосовно розмірів ділянок, на 
яких проектуються й будуються 
промислові об’єкти. За словами 
А. Абикеєвої (1978 р.), розмір 
землекористування промисло-
вого призначення найчастіше 
визначається фактичною необ-
хідністю в земельній ділянці [1, 
c. 10]. Чинний СНіП II-89-80 
«Генеральні плани промисло-
вих підприємств» у п. 2.2 міс-
тить лише розпливчату тезу 
про те, що підприємства й про-
мислові вузли слід розміщува-
ти на території, передбаченій 
схемою або проектом районно-
го планування, генеральним 
планом міста чи іншого насе-
леного пункту, проектом плану-
вання промислового району. 

Вважаємо, що настав час 
законодавчо закріпити гранич-

ні норми надання (придбання) 
у власність земельних ділянок 
для потреб промисловості на 
підставі технічних документів. 
Введення подібного роду обме-
ження стимулюватиме ефек-
тивність і раціональність зем-
лекористування й охорону зе-
мель. 

Відведення земельних ді-
лянок для потреб промисло-
вості здійснюється з урахуван-
ням черговості їх освоєння. 
Розміри їх визначаються з ог-
ляду на необхідність забезпе-
чення умов експлуатації розта-
шованих на них об’єктів від-
повідно до дотримання уста-
новлених будівельних, проти-
пожежних і санітарних норм. 
Земельна ділянка за законо-
давством може набувати якості 
подільної речі. З урахуванням 
цього об’єктом цивільного обо-
роту може бути не тільки від-
повідна земельна ділянка в ці-
лому, також ї ї частина, яка в 
такому разі здобуває статусу 
самостійної земельної ділян-
ки. 

Правомірно виникають за-
питання: чи належить частина 
земельної ділянки до переліку 
об’єктів земельних відносин і 
чи буде правомірне застосу-
вання цієї правової категорії 
для встановлення правового 
режиму земель промисло -
вості?

Донедавна національне 



���2010/107

Перші кроки в науці
законодавство взагалі не опе-
рувало цим терміном. У ст. 3 
Закону України «Про оцінку зе-
мель» серед об’єктів останніх 
названо частини території ад-
міністративно-територіальних 
одиниць, а також поряд з інши-
ми – частини земельних діля-
нок. Законом України «Про вне-
сення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо до-
кументів, що посвідчують пра-
во на земельну ділянку, а також 
порядку поділу та об’єднання 
земельних ділянок» [15; 2009. 
– № 24. – Ст. 775] до ч. 7 ст. 126 
ЗК введено таке поняття, як 
«частина земельної ділянки», 
що стосується її відчуження, 
але його тлумачення не на-
дається. 

Якщо земельна ділянка, 
надана для потреб промисло-
вості, може бути розділена в 
натурі в результаті проведення 
землевпорядкування на 2 чи 
більше частин, кожна з остан-
ніх розглядатиметься як само-
стійна земельна ділянка, що 
становить собою об’єкт зе-
мельних і цивільно-правових 
відносин, цивільних прав, яка 
має пройти державний кадаст-
ровий облік за встановленими 
правилами. 

На практиці варто мати на 
увазі, що обов’язковою умовою 
поділу землі на декілька зе-
мельних ділянок для потреб 
промисловості є наявність 

під’їздів, підходів до кожної з 
них, а також відповідної інфра-
структури. Крім того, новоство-
рена земельна ділянка не по-
винна порушувати функціо-
нального призначення прилег-
лих земельних ділянок і не 
втрачати своїх характеристик. 

Частина земельної ділян-
ки – це подільна частина остан-
ньої, яка в результаті поділу 
м о ж е  с т а т и  с а м о с т і й н и м 
об’єктом земельних відносин з 
притаманними їй властивостя-
ми й до якої буде встановлено 
певний правовий режим її ви-
користання.

Виходячи з вищевикладе-
ного, вважаємо за доцільне до-
повнити перелік об’єктів зе-
мельних правовідносин, закріп-
лений у ч. 3 ст. 2 ЗК України, й 
запропонувати таку її редак-
цію: «Об’єктами земельних від-
носин є: а) землі в межах тери-
торії України; б) земля як при-
родний об’єкт і природний ре-
сурс;  в)  земельні  д ілянки;  
г) права на них, у тому числі на 
земельні частки (паї); д) частки 
земельних ділянок». 

Одним з критеріїв віднесен-
ня земельних ділянок до кате-
горії земель промисловості є 
загальна мета, для якої вико-
ристовуються ці землі, а саме 
будівництво й експлуатація різ-
номанітних об’єктів нерухо-
мості, які, як правило, мають ви-
робниче призначення, про що 
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йдеться у ст. 66 ЗК. Якщо про-
мислові об’єкти розташовані в 
межах населеного пункту, їх 
правовий режим впливатиме на 
режим земель населених пунк-
тів. Звідси й особливі вимоги 
екологічної безпеки, земельно-
го й міськбудівельного законо-
давства до розмірів ділянок для 
спеціальних цілей, розміщення 
на них будівель, благоустрою 
територій тощо з дотриманням 
міськбудівельної документації, 
санітарних правил планування 
й забудови територій. 

Цільове призначення зе-
мель різних категорій хоча й ок-
реслює специфіку перш за все 
змісту прав та обов’язків влас-
ників земельних ділянок, земле-
користувачів, орендарів земель-
них ділянок та управління окре-
мими категоріями земель, проте 
не визнається єдиним критерієм 
розмежування земель про-
мисловості та інших категорій 
земель у межах населених пун-
ктів. Є сенс підтримати думку 
О.О. Іванова, що у цьому випад-
ку головним критерієм земель-
ної ділянки є її місцезнаходжен-
ня щодо меж населеного пункту 
[9, c. 11]. Що ж стосується зе-
мель промисловості, то в націо-
нальному законодавстві немає 
посилання на розташування їх 
поза межами населених пунктів 
і не містить прямої заборони. 
Водночас зробити висновок, що 
бажано було б їх розміщувати 

саме так, можливо на підставі 
аналізу чинного законодавства 
щодо вимог екологічної безпеки 
населених пунктів.

Спираючись на вищевикла-
дене, пропонуємо наступну ре-
дакцію ст. 66 ЗК України: 

«1. Землі промисловості – 
це території, які надані для роз-
міщення й експлуатації про-
мислових об’єктів, гірничодо-
бувних, транспортних та інших 
підприємств, їх під’їзних шляхів, 
інженерних мереж, адміністра-
тивно-побутових будівель, ін-
ших спору з урахуванням зону-
вання територій населених 
пунктів, і для яких встановлено 
відповідний правовий режим їх 
використання. 

3. До складу земель про-
мисловості входять земельні 
ділянки, місцезнаходження 
яких визначено відповідно до 
вимог еколог ічної безпеки, 
санітарно-гігієнічних і санітар-
но-епідеміологічних правил і 
норм, гігієнічних нормативів, а 
якщо промислові об’єкти є дже-
релом підвищеної небезпеки, 
то їх треба розміщувати пере-
важно поза межами населених 
пунктів.

5. Земельні ділянки про-
мислових підприємств вико-
ристовуються чи призначають-
ся: а) для розміщення виробни-
чих та адміністративних буді-
вель, споруд, споруджень та 
обслуговуючих їх об’єктів з ме-
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тою забезпечення діяльності 
організацій та (або) експлуата-
ц і ї  промис ловост і;  б)  д ля 
розробки корисних копалин ор-

ганізаціями гірничодобувної й 
нафтогазової промисловості».

(Частини 3 і 4 замінити від-
повідно на 4 і 6).
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